
I. PENDAHULUAN 

1.1 . '~atar Belakang 

Teh merupakan salah satu komoditi yang merupakan bagian dari 

sumberdaya alam lndonesia yang cukup potensial. Teh lndonesia cukup 

terkenal di seluruh dunia. Pada dekade tahun 1970 hrngga tahun 1980, teh 

merupakan salah satu penghasil devisa terbesar bagi lndonesia. Namun 

sayangnya kondisi teh nasional terus menurun baik dari segi kuantiias maupun 

kualitas. 

Saat ini lndonesia hanya memiliki areal perkebunan teh seluas 153.000 

ha, yang terbagi dalam tiga jenis perkebunan, yaitu PT Perkebunan Nusantara 

(PTPN) 44%, perkebunan swasta besar 15% dan perkebunan rakyat sebesar 

41%. Bila ditinjau dari segi produksi, pada tahun 1998 lndonesia menghasilkan 

166.200 ton, di mana 66% berasal dari PTPN, 12% berasal dari perkebunan 

~:~asia besai d m  22% berasal dari perkebunan rakyat. Total prodbksi iniianesia 

ini hanya sekiiar 6% dari total produksi teh dunia yang mencapai 2,75 juta ton 

pada tahun yang sama (Sutendy, 2000). Negara-negara yang merupakan 

pesaing lndonesia dalam produksi teh antara lain adalah Srilanka, India dan 

Cina. 

Tanaman teh biasanya dapat tumbuh dengan subur di dataran tinggi 

yang memiliki suhu udara dingin sekiiar 18-22 derajat celcius serta curah hujan 

rata-rata 2500 mm. Karena itu teh umumnya dibudidayakan di daerah-daerah 

pegunungan yang beriklim sejuk. Areal perkebunan teh merupakan 

pemandangan yang indah dan menyegarkan yang didukung oleh udara yang 

sejuk. Karena itu areal perkebunan teh memiliki potensi untuk dijadikan lokasi 
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agrowisata. Dengan menjadikannya sebagai lokasi obyek wisata akan 

memberikan manfaat antara lain untuk meningkatkan konservasi lingkungan, 

meningkatkan nilai estetika dan keindahan alam, memberikan nilai rekreasi, 

meningkatkan kegiatan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan serta 

memberikan manfaat ekonomi seperti meningkatkan pendapatan daerah dan 

masyarakat di lingkungan sekitar lokasi dan meningkatkan popularitas daerah 

(Tirtawinata dan Fachruddin, 1996). 

Salah satu areal perkebunan teh yang telah dikembangkan menjadi 

obyek agrowisata yang cukup terkenal adalah perkebunan Gunung Mas yang 

merupakan bagian dari PTP Nusantara Vlll (Persero). Perkebunan ini berlokasi 

di kecamatan Cisarua, kabupaten Bogor. Selain berfungsi sebagai salah satu 

unit produksi, perkebunan Gunung Mas telah melengkapi lokasinya dengan 

berbagai akomodasi yang dapat menunjang kegiatan agrowisata tersebut. 

Sebagai lokasi agrowisata, perkebunan Gunung Mas telah cukup dikenal 

dan sangat berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat menjadi 

sumber penghasilan perusahaan di samping usaha intinya yaitu sebagai 

produsen dan pengolah teh, yang pada akhimya akan m a G u  menghasilkan 

profit yang optimal. Hal ini didukung letaknya yang sangat strategis karena dekat 

dengan Jakarta dan Bandung, serta lokasi wisata lainnya seperti Taman Safari, 

Taman Bunga Nusantara dan Kebun Raya Cibodas. Di samping itu jumlah 

pengunjung yang datang cenderung meningkat, yaitu dari 263.371 orang (6.544 

asing dan 256.827 domestik) pada tahun 1999 menjadi 330.004 (6.840 asing 

dan 323.164 domestik) pada tahun 2000 (Data Kunjungan Wisatawan Gunung 

Mas, 2001). Karena itu potensi perkebunan Gunung Mas sebagai salah satu 
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obyek agrowisata dapat terus dikembangkan agar rnampu memberikan rnanfaat 

ekonomis bagi perusahaan maupun masyarakat sekitar. 

Apabila ditinjau dari peluang bisnis, tarnpaknya prospek pengembangan 

areal perkebunan Gunung Mas sebagai lokasi agrowisata cukup baik dan cukup 

menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dalam laporan manajernen bulanan umum, 

pendapatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalarn kegiatan agrowisata masih 

dimasukkan dalam klasifikasi pendapatan dan biaya lain-lain. Dalam 

perhitungan pendapatan bersih untuk kepentingan pelaporan keuangan maupun 

sebagai informasi untuk top rnanajemen rnasih digunakan sistem full costing 

yang sederhana dan belum melakukan pemisahan antara biaya variabel dan 

biaya tetap dalam perhitungan biayanya. Oleh karena itu penentuan suatu 

model fungsi biaya pada unit-unit usaha dalam divisi agrowisata akan dapat 

mempermudah pemisahan antara kornponen biaya tetap dan biaya variabel. 

Terdapat berbagai sumber pendapatan dalam divisi agrowisata, antara 

lain yang berasal dari kegiatan teawalk, akornodasi penginapan, penyewaan 

aula, pelayanan katering, pendapatan kesenian, pendapatan dari tea comer, 

pendapatan sewa lapangan olahraga, serta pendapatan lain-laih. Namun dalam 

peneliian ini, sumber pendapatan yang akan dibahas adalah kegiatan teawalk 

dan akomodasi penginapan, karena kedua sumber pendapatan tersebut 

memberikan kontribusi hampir sebesar 50% terhadap seluruh pendapatan pada 

divisi agrowisata. Sedangkan untuk sumber pendapatan lainnya tidak dibahas 

lebih lanjut karena kontribusinya terhadap seluruh pendapatan agrowisata relatif 

kecil serta tidak rnemiliki rincian output fang jelas. 

Pemisahan komponen biaya tetap maupun biaya variabel sangat penting 

untuk dapat melakukan analisis biaya volume dan laba yang selanjutnya dapat 
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digunakan untuk melakukan perencanaan laba. Dengan analisis tersebut 

manajemen akan mampu mengetahui nilai impas (break even point) serta nilai- 

nilai kontribusi marjin untuk berbagai jenis output. Perencanaan laba dapat 

memudahkan manajemen untuk menganalisis hubungan antara biaya-biaya 

yang dikeluarkan, volume output, serta laba secara jelas. Manajernen juga akan 

dapat menentukan target pendapatan yang harus diperoleh, jumlah biaya yang 

harus dikeluarkan untuk mencapai laba yang direncanakan sehingga semua 

pihak yang terlibat akan dapat mengetahui target yang harus dicapai dalam 

setiap unit output. Selain itu menarik pula untuk dikaji faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kernungkinan pencapaian laba tertentu oleh divisi Wisata Agro 

Gunung Mas di masa yang akan datang. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah perilaku biaya-biaya pada divisi Wisata Agro Gunung Mas 

khususnya untuk kegiatan teawalk dan akomodasi penginapan serta 

pernisahan biayanya menjadi biaya tetap dan biaya variabel'? 

2. Berapakah jurnlah pendapatan minimal yang harus diperoleh dalam kegiatan 

feawalk dan akomodasi penginapan Wisata Agro Gunung Mas agar tidak 

menderita kerugian? 

3. Berapakah target jumlah pengunjung yang harus ditetapkan oleh divisi 

Wisata Agro Gunung Mas? 

4. Apakah faktor-faktor yang mernpengaruhi prospek pencapaian laba bagi 

divisi Wisata Agro Gunung Mas di masa yang akan datang serta bagaimana 

alternatif strateginya? 
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sehingga perusahaan akan rnarnpu rnenetapkan target yang harus dicapai pada 

berbagai surnber pendapatan. Di sarnping itu, perusahaan akan dapat 

rnenentukan alternatif strategi bagi pengembangan divisi Wisata Agro Gunung 

Mas di rnasa yang akan datang. Bagi penelii, penelitian ini diharapkan akan 

rnernberikan manfaat untuk rnelatih kernarnpuan dalarn rnenganalisis rnasalah 

sesuai dengan situasi, kondisi dan data yang tersedia di perusahaan. Bagi 

pernbaca, peneliian ini diharapkan dapat rnenarnbah wawasan serta dapat 

dijadikan studi perbandingan atau sebagai bahan untuk rnelakukan peneliian 

selanjutnya. 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Peneliiian ini dibatasi pada analisis yang bersurnber dari laporan 

keuangan perusahaan khususnya divisi agrowisata. Surnber pendapatan yang 

akan dibahas juga dibatasi pada dua surnber pendapatan, yalu kegiatan teawalk 

dan akornodasi penginapan karena keduanya rnernberikan kontribusi yang 

cukup besar bagi Wisata Agro Gunung Mas. Selain itu analisis rnengenai faktor- 
- 

faktor yang rnernpengaruhi prospek atau kernungkinan pencapaian laba dibatasi 

pada analisis SWOT terhadap divisi agrowisata serta rnetode dekornposisi dan 

tidak rnencakup analisis perilaku konsurnen secara rinci. 
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