
I. PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang 

Minuman lcopi merupaka~~ salah'satu jellis minuman yang dige1nat.i ole11 

~nasyaraltat Indonesia, bahkan untuk konsumen terteiltu I ~ ~ I I L I I I I  1copi merupakan 

kebiasaail yang tidalc dapat ditinggalkan begitu sa.ja. Begitu fanatiknya sebagian 

masyarakat terhadap mi~luma~l lcopi ini membuat minuman ini sangat sulit untulc 

dihilangkan dari kebiasaan ~ni~lu ln  masyarakat Indonesia, dan ha1 inilah yang 

merupalcan potensi untuk pengembangan industri lcopi bubulc di Indonesia. Selain 

itu perkembangan konsumsi kopi bubulc di I~ldonesia ce~lderung nlengalalni 

peningltatan yang sejalan dengan perkembailgall penduduk Indonesia, merupalcan 

potensi yang besar untuk pengembangail industri kopi bubuk di Indonesia. 

Adapun perkembailga~l produksi dan konsu~nsi kopi bubuk di Indonesia dapat 

diliha~ pada Tabel 1 

Tabel 1.  Perkeinba~lgan Produksi dan Konsumsi Kopi Bubuk IndonesiaTahun 
1990 - 1999. 

Rata- 
rata 

Sumber : Indoco~nmercial. 1997 dan 2000, diolah. 

82.721 499 75 82.296 6 9  



Selalna kurun waktu tahun 1990 - 1999, rata-rata produksi kopi bubuk 

sebesar 82.721 ton per tahun, sedangkan rata-rata konsunlsi kopi bubuk sebesar 

82.296 ton per tahun dengan pertumbuhan konsumsi kopi bubuk rata-rata sebesar 

6,9% per tahun. Dari Tabel 1 terlihat bahwa konsumsi ltopi bubuk Indonesia 

mengalanli peningltatan, kecuali pada tahun 1997 dan 1998 yang merupaltan saat 

terjadinya masa krisis ekono~ni yang lnenyebabkan turunnya daya beli 

masyaraltat. 

Industri kopi bubuk nlerupakan illdustri yang mempunyai entry hrrrrier 

yang rendal~, sehingga nludah untuk dimasuki produsen-produsen baru. Industri 

kopi bubuk di Indonesia tidak saja diusahakan ole11 industri berskala besar tetapi 

juga oleh industri berslcala besar, sedang, dan kecil (industri rumah tangga). 

Industri kopi bubuk di Indonesia terus mengalami perkembangan, llingga tahun 

2000 ju~nlahnya ~nencapai 500 buah yang tersebar di selurul~ Indo~~esia, di lnana 

sekitar 480 bush diantaranya masill aktif be~produksi (Indoco~nn~ercial. 2000). 

Dengan banyaknya produsen kopi bubuk di Indonesia, ~nalta terjadi persaingan 

yang sangat ketat diantara produsen kopi bubuk tersebut. Altibat dari persaingan 

pang sangat tajanl tersebut menurut hasil penelitian I~l~docommercial telah ada satu 

produsen kopi bubuk skala besar yang mengl~entikan produltsinya sejak sekitar 

tahun 1997 yaitu PT. Artha Nugraha Mandiri yang berlokasi di Semarang 

(Indocon~mercial, 2000). 

Keinarnpuan perusahaan untuk mengendalikan biaya yang timbul dalam 

menjalanltan usahanya lnerupakan salah satu faktor penentu untuk ~nemenangkan 

persaingan. Sehubungan dengan itu sangat perlu bagi setiap perusahaan untuk 



inengeiidalikan (mengelola) biaya dengan baik, mulai dari produltsi sampai 

penjjualan, sehingga dapat ~nemperoleh keuntungan yang optimal. Untuk 

menghadapi persaingan, penting bagi suatu perusahaari untuk mcmililti 

perkiraa~dperenca~laa~~ yang baik mengenai laba, jumlah produksi, dan biaya-biaya 

yang dikeluarkau. Dengan adanya perencatlaan yang baik aka11 memudahkan 

perusahaan untuk melakukan pemantauan dan pengendalian usahanya. Selain itu 

juga sangat penting unt~rk mengetahui kondisi lingkungan eksternal dan internal 

perusahaan, sehingga perusahaan dapat menentultan laiigltali-langltal yang harus 

diterapltan untuk menghadapi persaingan dan sekaligus mengembangkan 

usahanya. 

Salah satu pendekatan untuk n~elalt~~ltan perencallaan laba adalah dengan 

menggunaltan analisis biaya volunle laba, karena dengan analisis ini dapat 

diltetahui hubungan aiitara biaya. baik biaya variabel maupun biaya tetap. dengan 

volunle produltsi dan laba yang diharapkan. Dengaii analisis tersebut. pihak 

manajenlen dapat mengetahui berapa jumlah produltsi dan penjualan yang harus 

dicapai agar pemsahaan tidak nlengalanli kerugian. Selain itu juga berguna untult 

~nengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh laba yang 

diliarapltan. Di sanlping itu analisis tersebut juga penting bagi perusahaan. karena 

dengall analisis tersebut perusahaan dapat mengeta l~~~i  produk mana yang 

nle~nberikan kontribusi laba terbesar, sehingga perlu nlendapat perllatian khusus 

dari pilialt inanajemen untuk dapat lebih dikembangkan. 

Industri ltopi bubuk nlerupakan salah satu industri yang telali lama 

diusal~akaii di Indonesia. Industri kopi bubuk di Indonesia telah dimulai sejak 



awal tahun 1920-a11 dengall berdirinya pabrik kopi bubult "Kedoeng Ladjoe"di 

Sidoarjo Jawa Timur. PT. Ayam Meralt merupakan salah satu produsen ltopi 

bubuk di Illdo~lesia yang telah lama beroperasi yaitu sejak tahun 1965. Pada saat 

ini seluruh ltopi bubuk yang dillasilkan oleh PT. Ayam Merak dijual di dalanl 

iiegeri. Perkembangan produksi PT. Ayani Merak mengalami pasang surut altibat 

persaingan yang tajanl diantara para produsen kopi bubuk. Tabel 2 rne~iu~ij~~kkan 

perkembangan produltsi kopi PT. Ayam Merak. 

Tabel 2. Perkembangan Produksi Kopi Bubuk PT. Aya~u Merak 
Taliun 1995 -2001. 

I Taliun Produksi (kg) 
1995 I 1 - - -  

Rata-rata produksi kopi bubuk PT. Ayalll Merak selanla tahun 1995 - 2001 

sebesar 1.427.608 kg per tahun, sedangkan rata-rata perltemba~lga~l~lya adalah 

turiu~ sebesar 2,12%. Dari Tabel 2 tersebut terlihat bahwa produltsi kopi bubuk 

PT. Ayam Meralt mengala~lli peningkata~i hanya pada tahun 1996 dan 2000, 

seda~lgkan pada tallun 1995 - 1999 dan 2001 lne~lgala~lli penurunan. Pe~li~ru~lan 

produksi kopi yang terbesar terjadi pada tahun 1997 dan 1998 yang merupakan 

tahun terjadinya ltrisis ekonolni di Indonesia. Dengall ko~idisi persaingan yang 

sangat tajam yang nlenyebabkan turunnya produksi kopi bubuk PT. Ayam Merak, 

. , , 

(1,641 
11,21 
(5,681 
(2,12) 

1999 
2000 
2001 

Rata-rata 
Sumber : PT. Ayam Merak. 1995 - 2001. 

1.25 1.453 
1.391.721 
1.312.639 
1.427.608 



nialta sangat penting bagi PT. Aya~n  Merak untuk melakultan pengelolaan yang 

lebili bailc terhadap biaya produksi, penjualan, dati harga jual. Oleh karena itu 

perlu adanya pengltajian bagainlana pengelolaan produk dan biaya pada PT. Aya~n 

Merak dalam upayanya untuli memperoleh laba. Hal tersebut terutama diperlukan 

pada saat perusahaan akan meningkatkan laba, volume produltsi dan penjualan. 

B. Perurnusan Masalah 

Permasalal~an yang dikeniukakan adalah : 

1 .  Berapa biaya tetap dan biaya yariabel yang dilteluarkan oleh perusahaan? 

2. Produk-produk apa yang perlu mendapat perhatian lebih untuk ditingkatltan 

da~ i  dikembangkan oleli perusahaan? 

3 Berapa tingkat penjualan pada saat kondisi i~npas dan berapa batas alnan 

penjualannya? 

4. Berapa tingkat penjualan yang liarus dicapai agar diperoleh laba pang 

diliarapkan? 

5 .  Apakal~ perusahaan masili membutuhkan tarnballan (nodal kerja ~111tuk 

mencapai laba yang diharapltaii? 

6 .  Faktor-faktor eksternal dan internal apa yang nxe~i~pengaruhi pencapaian 

penjualan dan laba usalianya? 

7 .  Upaya apa yang dapat dilakukan agar dapat mencapai tingltat penjualan dan 

laba usaha yang diliarapkan? 



diharapltan, sedangkan bagi peneliti dapat bemanfaat untuk menerapltan 

pengetahuan atau teori-teori yang telah diperolehnya. 

D. Ruang Lingltup Penelitian 

Penelitian ini membahas biaya-biaya yang tinlbul dalam hubungannya 

dengan produltsi dan laba yallg dihasilkan PT. Ayanl Merak dan Itondisi eksternal 

internal yang nle~npengaruhi pencapaian pel~jualan dan laba usahanya. Analisis 

yang digunalcan adalah analisis biaya volume laba (cost lrolume profir c117trl~~sis) 

yang kemudian digunakan untuk rnenentukan tingltat penjualan dan lcebutuhan 

modal kerja untuk nlemperoleh laba yang diharapltan. Penggunaan analisis biaya 

volume laba dipergunakan dengan pertimbangan keterbatasan data yang dapat 

diperoleh, sehingga tidak bisa n~enggunakan metode yang lebih baik seperti 

metode ciclii~itji bnsed costi17g. Selain itu juga dilakulcan analisis Lingkungan 

eltsternal dan internal untuk nlengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan ole11 

perusahaan untuk nlencapai tingkat penjualan dan laba usaha yang diharaplian. 




