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Iiidustri kopi bubuk nierupakan salah satu industri yang telah lania 
diusahaltan di Indonesia. Perkembangan konsumsi kopi bubuk di I\donesia 
cenderuiig mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan peiiduduknya, 
merupalcan potensi untuk pengembangan industri kopi bubuk di Indonesia. 
Industri kopi bubuk nierupakan industri yang ~nempunyai enlry barrier yaug 
rendah, sehingga mudah untuk dimasuki produsen-produsen baru. Industri kopi 
bubuk di Indonesia terus ~nengalami perkembangan, hingga tahun 2000 jumlahnya 
nlencapai 500 buah yang tersebar di seluruh Indonesia, di mana sekitar 480 buah 
diantaranya masih aktif berproduksi. Dengan banyalmya produsen kopi bubuk di 
Indonesia. Inaka terjadi persaingan yang sangat ketat diantara para produsen 1;opi 
bubuk tersebut. Kemampuan perusahaan untuk mengendalikan biaya yang timbul 
dalain menjalankan usahanya mempakan salah satu faktor penentu ~ ~ n t u k  
memenangkan persaingan. Selain itu untuk inenghadapi persaingan, pentiny bagi 
perusahaan untuk ~nemiliki perencanaan yang baik inengenai laba, jumlah 
produksi. dan biaya-biaya yang dikeluarkan. Di samping itu juga penting untulc 
mengetaliui kondisi lingkungaii eksternal dan internal perusahaan, sehingga 
perusaliaan dapat ~ n e ~ l e l ~ t ~ ~ k a n  langkah-langkah yang harus diterapkan u n t ~ ~ k  
~neiighadapi persaingan dan seltaligus mengembangltan usahanya. PT. Aya~ii 
Merak sebagai salah satu produsen kopi bubuk yang telah lama beroperasi di 
Indonesia. juga tne~lgalami pasang sumt dalam usahanya akibat persaingan yang 
tajam. Oleh karena it11 dengan adanya persaingan yang tajam, inalta PT. Ayam 
Merak harus melaltukan pengelolaan yang baik terhadap biaya yang dilteluarkan 
dan melakulta~l perencanaan usalia yang baik. 

Masalah yang dim~iluskan dalam tesis ini adalah berapa biaya tetap dan 
biaya 'i~ariabel yang dikeluarkan oleh perusahaan, prodult apa yang perlu 
mendapat perhatian lebih untuk ditingkatkan dan dike~nbangltan oleh perusahaan, 
berapa tingkat penjualan pada kondisi impas dan berapa batas aiilan penjualannya, 
berapa tingkat penjualan yang harus dicapai agar diperoleh laba yang diharapkan, 
apaltah perusaliaan masill me~nbutuhkan tanibahan modal kerja untuk mencapai 
laba yang diharal>kan, faktor-falctor eksternal dan internal apa yang mempengaruhi 
pencapaian penjualan dan laba usahanya, seita upaya-upaya apa yang dapat 
dilakulcan untuk dapat inencapai tingkat penjualan dan laba yang diharapkan. 

Tujuan dari penulisan tesis ini adalall untuk mengetahui biaya-biaya yang 
dikeluarkan ole11 perusahaan, mengetahui produk-produk yang hams 
dikembangkan oleh perusaliaan, mengetahui tingkat penjualan pada ltondisi 
impaslb~.eak even dan mengetaliui batas aman pei~jualannya, mengetahui tingkat 
penjualan yang harus dicapai agar diperoleh laba yang diliarapkan, mengetaliui 
nlodal kerja yang dibutulkan untuk dapat ~nencapai tingltat pe~~jualan dan laba 
yalig diharapltan, nlengidentifikasi faktor-faktor eksternal internal yang 
~iieinpengaruhi pencapaian penjualan dan laba usahanya, selta mengetahui upaya- 



upaya yang dapat dilaltukan agar dapat mencapai tingkat penjualan dan laba yang 
diharapkan. Ruang lingkup penelitian ini meliputi biaya-biaya yang ti~nbul dalam 
h~~bungannya dengan produksi dan laba yang dihasilkan oleh PT. Ayam Merak. 
Analisis yang digunaltan adalah biaya volume laba (cosl vohmze prclfil nncrljrsis) 
yang kemudian digunakan untuk menentukan iingkat penjualan agar dapat 
mencapai laba yang dil~arapkan dan untuk mengetal~ui kebutulla~l inodal kerja 
digunakan perputaran modal lterja. Selain itu juga dilakukan analisis lingkungan 
eksternal dan internal dengan nlenggunakan analisis SWOT untuk mengetahui 
upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tinykat 
penjualan dan laba yang diharapkan. 

Pada tesis ini dilakukan penelitian dengan metode diskriptif dengan studi 
kasus. Data keuangan yang digunakan adalah data tahun 2001. Dari data yang 
diperoleh, diidentifikasi biaya-biaya berdasarkan perilakunya dan dilakukan 
~~emisalian biaya se~n i  variabel dencan metode kuadrat terkecil. serta - 
pengalokasian biaya bersamdbergabung. Analisis yang dilakukan adalah analisis 
biaya volume laba dengan menghitung laba kontribusi, titik impas, batas aman 
pe~~.jualan, dan tingkat aktivitas pada laba yang diharapkan. ~ e l ~ i n  itu dilakukan 
analisis kebutuhan modal kerja dengan metode perputaran modal kerja dan juga 
analisis lingkungan eksternal dan internal dengan nle~lggunakan analisis SWOT. 

Dari analisis biaya, diperoleh bahwa setelah dilakukan pe~nisahan biaya 
semi variabel dengan metode Ieos~ squared (kuadrat terkecil), ternyata biaya yang 
dikeluarkan ole11 PT. Ayam Merak didominasi oleh biaya variabel yaitu sebesar 
Rp.6.497.004.312.- sedangkan biaya tetap hanya sebesar Rp.3.205.034.363,-. 
Dengan denlikian perusahaan sangat tergantung pada pernbiayaan variabelnya 
terutama pada biaya bahan baku dan biaya pabrikasi. 

Dari analisis cost ~lollni?e projr,  diperoleh bahwa produk yang mempunyai 
laba kontribusi (CM) terbesar adalah KG AM 45 gr yaitu sebesar 
Rp.710.070.993,04. Dilihat dari kelompoknya, Inaka yang mempunyai laba 
kontribusi terbesar adalah kelompok kopi bubuk kualitas A yaitu sebesar 
Rp.l.355.869.204.70. Sedangkan untuk laba kontribusi unit (CMSI), maka produk 
yang menll~unyai laba kontribusi unit terbesar adalah KG AM 45 gr yaitu sebesar 
Rp.23.502,17/kg. Sedangkan yang ~nempunpai laba kontribusi terkecil adalah AM 
200 gr dan AM 200 gr + p. Akan tetapi dilihat dari volulne penjualan da~ i  laba 
kontribusinya, nlaka kedua produk tersebut lnempunyai volu~ne penjualan dan 
laba kontribusi yang cukup besar. Dilihat dari kelompoknya, maka yang 
~nempunyai laba kontribusi unit terbesar adalah kelompok kopi nzixerl yaitu 
sebesar Rp.13.769,65/kg. Adapun laba kontribusi unit secara keseluruhan (CMU 
111is) sebesar Rp.5.610,40. 

Titik irnpas pe~~jualan (BEP nzix) PT. Ayam Merak adalah sebesar 
Rp.8.256.142.099,43 sedangkan dalam unit sebesar 571.266,6 kg. Dilihat dari 
pencapaian penjualannya terhadap titik impas masing-masing produk terlihat 
ballwa dari 28 jellis produk kopi bubuk yang dihasilkan, hanya.sebanyak 13 jenis 
produk yang telah melanlpaui titik impasnya. Sisanya sebanyak 15 jenis produk 
masih di bawah titik impasnya, bahkan terdapat 9 jenis produk yang hanya 
mencapai titik impas sebesar kurang dari 50%. Sedangkan batas anlan 
penjualannya (MOS) PT. Ayam Merak sebesar 22,25%. 

Dengall target kenaikan laba yang ditetapkan pemsal~aansebesar 30% dari 
laba tahun sebelumnya, maka target laba operasi untuk tahun berikutnya adalah 
sebesar 1 1,23% dari penjualan. Apabila tidak ada perubahan biaya dan harga jual, 



serta deligall target laba operasi sebesar 11,23%, ~naka  tingkat penjualan yalig 
harus dicapai adalah sebesar Rp.10.929.411.597,30. Dengan adanya perltiraan 
ltenaika~i biaya variabel sebesar lo%, maka tingkat penjualan yang harus dicapai 
ole11 perusahaan adalah sebesar Rp.ll.661.303.487,60. Dengall adanya lce~laikan 
biaya variabel, nlaka titik impasnya (BEP mix) beruball me~i.jadi 
Rp.8.279.603.107,72 dan batas amanllya (MOS) berubah menjadi 29,O%. 
Perubahan batas anlan tersebut menyebablan resiko usaha~iya menjadi lebih 
rendah dari tahun sebelumnya. 

Dengan adanya targetlrencana penjualan sebesar Rp. 11.66 1.303.87.60 dan 
dengan nle~lg~unakan perhitu~igan perputaran modal Iterja, ternyata PT. Ayam 
merak me~iipu~lyai kelebihan modal kerja sebesar Rp.457.253.770,77. Dengall 
demilcian PT. Ayanl nierak belurn memerlukan tamballan modal kerja. 

Faktor-faktor yang nie~npengaruhi pencapaian target laba dan penjualan 
dan juga perkenlbangan usaha adalah faktor lingkungan eltsternal dan internal 
perusahaan. Faktor lingkunga~i eksternal yang rnerupakan peluang bagi 
perusahaan adalah pasar yang terus tu~nbuli, daya beli ~iiasyarakat yang 
meningltat. batlyaknya jumlah pemasok, pasar ekspor yang terbi~ka, dan kebi.iakan 
pemerintah. Faktor lingkungan eksternal yang inerupaltan ancatnali bagi 
perusahaan adalali flulctuasi harga bahan baltu, produk pengganti/substitusi, 
banyaltnya jumlah pesaing, dan pesaing aktif berpronlosi dan berinovasi. Faktor 
linglungan internal yang merupakan kekuatan bagi perusahaan adalah kapasitas 
produltsi yang besar, harga produk bersaing, produk~iya sudah lania diltenal, 
kualitas produk yang terjaga, d a ~ i  banyaknya variasi produk. Faktor lingltunga~i 
internal yang merupakan kelemahan bagi perusahaan adalali jaringan distribusi 
yang terbatas, biaya promosi yang terbatas, pangsa pasar relatif kecil, dan 
manajemen yang bersikap Itonservatif. 

Dari niatrik SWOT diperoleh berbagai alternatif strategi pang dapat 
dilakulta~~ oleh perusallaan untuk ~neningkatkan usalianya dan seltaligus mencapai 
target laba d a ~ i  penjualan yang ditetapkan, yaitu meliputi strategi SO, WO. ST, 
WT. Strategi SO terdiri dari strategi meningkatkan penjualan de~igan melaltukan 
ekspor kopi bubuk dan mnenge~nbaigkan produk yang berorientasi- pasar dengan 
tetap mempertahanka kualitasnya. Strategi WO terdiri dari stiategi nleningkatka~i 
pailgsa pasar dengall ~lienlperluas jaAngan distribusi dan ~nelakukan pro~nosi yang 
lebih agresif. Strategi ST adalah dengan me~iiingkatkan daya saing dengall tetap 
me~ijaga kualitas produk dan harga yang bersaing. Strategi WT adalah dengall 
meni~igkatkan pangsa pasar dengan ~nelakukan kerja sama dengall pihak lain yang 
telah me~npunyai jaringan distribusi yang luas untuk ~ne~nperluas distribusi dan 
~nelakuka~l pronlosi yalig lebih efektif. 

Sebailcnya perusahaan melakukan'pengelompokan biaya lnenurut perilaku 
biayanya, sehingga dapat menlperoleh infor~iiasi biaya yang lebih jelas untuk 
dapat dipergunakan adalam pe~iganlbilan keputusan perusahaan jangka pendek. 
Perusallaan agar ~nengevaluasi ke~nbali mengenai 1tebijaltan.penetapaIi harga jual 
produk yalig dihasilkan, sehingga dapat lebih ~nember i l t a~  keuntungan bagi 
perusahaan, ltl~ususnya u~ituk produk AM 200~g~,$an AM 200 gr + p. Produk yang 
perlu niendapat perhatian kliusus dari perusaliaan ulituk lebih diti~igkatltan dan 
diltelnbangkan adalali prodult kelompok kopi mixed yang selain ~ne~npunyai laba 
lcontribusi unit yang besar juga ~nempunyai vol~une penjuala~l yang cukup besar, 
demikian pula dengan produlc AMT 75 gr yang inempunyai .volume penjualan 
yang terbesar. Selain itu penge~nbangan dan peningkatan kelompolc kopi ,nixed 



perlu diperhatiltan lcarena produk tersebut sesuai dengan perkembangan 
masyaraltat yang cenderung ineuyukai hal-ha1 yang lebih praktis. 

Atas lcelebihan modal kerja yang ada pada PT. Aya~n  Merak, apabila tidak 
atau bell1111 akan dipergunakan oleh perusallaan untuk kepentingan yang mendesak 
ataul~un karena kebijakan lain maka sebaiknya dipergunakan untuk mengurangi 
hutang bank jangka pendek karena dapat ~neningkatkan laba perusahaan. Upaya 
yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk dapat mencapai laba dan peqjualan 
yang diharapltan adalah meni~igkatkan pangsa pasar dengan melalcukan iterja 
sama dengan pihale lain yang melnpunyai jaringan distribusi yang luas untuk 
memperluas distribusi dan lnelalcukan pron~osi yang lebih efektif. Diperlukan 
penelitian lebih lanjut mengenai biaya dengan menggunakan metode octivily 
based costing uiltuk mendapatkan pembebanan biaya overliead yang lebih alturat 
pada masing-masing produk, sehingga perenCanaan laba yang dilakukan aka11 
lebih bail<. 
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