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Produksi benih yang dilakukan PT Sang Hyang Sen (Persero), meliputi 
sistem produksi benih, pembagian Unit Produksi Benih (UPB) dan kapasitas 
produksi serta proses produksi. Proses produksi benih pada PT Sang Hyang Sen 
(Persero) meliputi seluruh kegiatan di lapangan yaitu pengolahan tanah, 
persemaian, penanaman, pemeliharaan, seleksi, panenan, kemudian proses 
pengolahan benih sampai menjadi benih siap jual (benih kantong). Pemasaran 
benih PT Sang Hyang Sen (persero) dilaksanakan dengan menggunakan multi 
seed dealer system, temtama melalui keagenan besar (wholeseller) yang memiliki 
banyak saluran distribusi (kios, pengecer) hingga ke lini IV. Dalam ha1 
kepegawaian, berdasarkan data hingga tahun 1999, PT Sang Hyang Seri (Persero) 
memiliki karyawan sebanyak 890 orang yang tersebar di kantor pusat maupun 
kantor cabang. Sebagian besar karyawan ditempatkan di kantor cabang 
Sukamandi, Jawa Barat. 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT Sang Hyang Seri (Persero) 
menggolongkan pengeluaran menjadi dua jenis, yaitu : 

Pengeluaran eksploitasi yang merupakan pengeluaran menyangkut proses 
produksi benih. Pengeluaran eksploitasi dibagi menjadi dua, yaitu biaya 
langsung, yang bersifat variabel dan biaya tidak langsung, yang bersifat tetap. 
Pengeluaran non eksploitasi yang mempakan pengeluaran bersifat investasi. 

Berdasarkan analisis struktur biaya pada tahun 1999, biaya umurn pada PT 
Sang Hyang Seri (Persero) merupakan faktor biaya tetap terbesar yang 
dikeluarkan, sebesar lebih dari setengah biaya tetap total yaitu 57,27 persen. 
Sedangkan faktor biaya tetap terkecil adalah biaya pemasaran. Relatif rendahnya 
biaya pemasaran disebabkan sebagian besar produk benih PT Sang Hyang Seri 
(Persero) mempakan produk yang diatur oleh pemerintah dan dipromosikan 
seiring dengan program kebijakan pemerintah lainnya. Sedangkan biaya variabel 
terbesar terjadi pada biaya pembelian bakal benih yang mencapai 81,59 persen 
dari total biaya variabel. Kegiatan pembelian bakal benih me~pakan  kegiatan 
utama dalam produksi benih yang selanjutnya dikeringkan dan disortasi untuk 
kemudian dibersihkan dan dikemas hingga siap dipasarkan. 

Kontribusi biaya tetap terhadap biaya total adalah sebesar 14,90 persen. 
Sedangkan kontribusi biaya variabel adalah 85,lO persen dengan selisih jumlah 
sebesar Rp 134,38 M. Sebagai implikasinya, pemsahaan sangat tergantung pada 
pembiayaan variabelnya, terutama pembelian bakal benih. 

Nilai titik impas PT Sang Hyang Sen (Persero) pada tahun 1999 adalah 
sebesar Rp 170,29 M. Selanjutnya berdasarkan nilai penjualan dan titik impas 
pemsahaan maka nilai margin of safety yang diperoleh sebesar Rp 25,4 M atau 
sebesar 12,98 persen. Hal ini mengindikasikan toleransi penurunan penjualan 
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relatif rendah, karena nilai penjualan saat ini tidak berada jauh di atas titik impas 
perusahaan. 

Berdasarkan nilai laba kontribusi dan laba bersih perusahaan tahun 1999, 
diperoleh nilai degree of operating leverage sebesar 7,7. Tingginya nilai degree 
of operating leverage ini disebabkan posisi penghasilan yang tidak jauh dari titik 
impas (MOS sama dengan 12,98 persen). Dalam hubungannya dengan risiko 
bisnis, maka risiko bisnis yang dijalankan PT Sang Hyang Seri (Persero) cukup 
tinggi. Adapun nilai degree offinancial leverage perusahaan adalah sebesar 741 
persen atau 7.41 kali lipat. Nilai DFL tersebut menunjukkan bahwa penurunan 1 
persen EBIT mengakibatkan peningkatan EPS sebanyak 7.41 persen, begitu pula 
sebaliknya. 

Total leverage, merupakan hubungan antara tingkat penjualan dan laba 
bersih perusahaan. Dengan hasil operating leverage dan financial leverage 
berturut-turut 7.7 dan 7.41, maka diperoleh nilai total leverage sebesar 57.06. 
Implikasinya adalah bahwa jika terjadi peningkatan penjualan sebesar 1 persen, 
maka EPS yang ditimbulkan akan meningkat sebesar 57.06 persen, begitu pula 
sebaliknya jika terjadi penurunan penjualan sebesar 1 persen, maka EPS atau laba 
bersih yang ditimbulkan akan men- sebesar 57.06 persen. 

Batasan dalam pembiayaan hutang adalah kemampuan EBIT perusahaan 
dalam menutupi biaya bunga yang terjadi. Untuk itu, berdasarkan nilai EBIT 
tahun 1999, yaitu Rp 4,26 M, maka pinjaman maksimum dengan tingkat suku 
bunga 7 persen yang dapat digunakan oleh perusahaan adalah sebesar Rp 60,8 M 
rupiah atau sebesar 60 persen dari nilai total investasi perusahaan sebesar 
Rp 103 M. 
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