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4.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 

Cemerlang 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cemerlang didirikan oleh 

Anna Wardiyati pada tanggal 2 November 2009 yang terletak di Jalan Dieng Km. 

4 Sibunderan RT 005 RW 004, Kelurahan Krasak, Kecamatan Mojotengah, 

Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Awalnya PKBM Cemerlang hanya fokus 

pada Program Pendidikan Masyarakat (Kesetaraan dan Keaksaraan) seperti 

program keterampilan dan program pengolahan hasil potensi lokal. 

Pada 1 Januari 2010 PKBM Cemerlang mendapatkan ijin operasional dari 

Disperindag Kabupaten Wonosobo dengan SK No: 421/022.b/2010, NILEM 

PKBM Indonesia No: 33.1.29.4.1.0002 dan SK Pemerintah setempat No: 

529/17/DS.K/IX/2010 tentang domisili lembaga menetap. Pada tahun tersebut 

juga dilakukan penambahan program keterampilan sulam pita, memayet dan 

handicraft. 

Pada tahun 2011 PKBM menambah program keterampilan mengemudi, 

bahasa asing, pranatacara, tata busana, tata kecantikan, dekorasi, merangkai 

bunga, garnish, hantaran, computer dan tata boga. Pengembangan potensi lokal 

seperti singkong dan carica mulai dirintis sebagai produk wirausaha PKBM 

Cemerlang. Revitalisasi kelembagaan beralih dari manajemen PKBM paruh 

waktu menjadi manajemen PKBM penuh waktu.  

Hasil kerja keras mengolah potensi-potensi lokal yang terdapat di 

Kabupaten Wonosobo yang ditekuni, akhirnya membuahkan hasil. Pada tahun 

2012 salah satu produk olahan PKBM Cemerlang yaitu manisan carica menjadi 

primadona dan mulai menembus pasar modern di Kabupaten Wonosobo. Seluruh 

program tersebut berfokus pada pengembangan kewirausahaan, peningkatan 

ekspansi pasar serta peningkatan jejaring kemitraan dan mulai mengimplementasi 

strategi Bintang Cemerlang yaitu Berkorban, Inovatif, Nyaman, Tingkatkan, Aksi, 

Niat, untuk Gapai masa depan Cemerlang. 

PKBM tersebut memiliki luas areal tanah 560 m
2
 yang dibagi menjadi 2 

fungsi yang berbeda yaitu 360 m
2
 digunakan sebagai gedung administrasi PKBM 

dan 200m
2
 sisanya untuk rumah produksi manisan carica. 
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Gambar 4.1. Tata Letak PKBM Cemerlang. 

Sumber: Data sekunder, 2015. 

4.1.1. Struktur Organisasi PKBM Cemerlang 

Struktur organisasi akan memudahkan dalam pembagian tugas dan 

wewenang serta pengawasan terhadap tiap-tiap bagian. Pembagian tugas 

dilakukan secara berurutan dari pemimpin ke tiap bagian dilanjutkan kepada 

masing-masing karyawan.  

Pemimpin dan pengelola bertugas untuk mengawasi dan memberikan 

arahan agar tugas dan wewenang dapat dilaksanakan dengan baik kepada setiap 

pekerjanya. Struktur organisasi yang ada di PKBM Cemerlang terbagi menjadi 3 

divisi  yaitu: divisi kesetaraan, divisi kursus keterampilan  pelatihan dan divisi 

unit usaha. Produksi manisan carica berada pada divisi unit usaha. Tugas dan 

tanggung jawab kepala bagian divisi khususnya pada divisi unit usaha adalah 

mengkoordinasi perihal pemesanan buah carica sebagai bahan baku manisan 

carica dan menerima pemesanan manisan carica dari pembeli.  

Staf unit usaha yang berkaitan langsung dengan kepala divisi unit usaha 

merupakan bagian yang sama pentingnya dalam pembuatan manisan buah carica. 

Peran aktif staf tersebut dalam produksi manisan carica adalah mengatur jalannya 

produksi khususnya pada jumlah bahan baku yang hendak digunakan dan 

melakukan pencatatan mengenai input dan output manisan carica yang akan 

dipasarkan. Bagian yang langsung menangani pembutan manisan carica adalah 

bagian produksi. Tugas dan tanggung jawab yang dilakukan pada bagian produksi 

adalah mengelola buah carica menjadi produk manisan buah carica dalam 

kemasan siap minum. Gambaran mengenai struktur organisasi yang ada pada 

PKBM Cemerlang dapat dilihat pada bagan berikut ini:  
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Gambar 4.2. Bagan Struktur Organisasi PKBM Cemerlang. 

Sumber: PKBM Cemerlang, 2015.  

 

4.1.2. Kegiatan Usaha PKBM Cemerlang 

PKBM Cemerlang merupakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang 

mengelola potensi lokal setempat menjadi produk siap santap. Buah carica diolah 

menjadi produk minuman manisan carica dalam unit siap minum. Kegiatan 

pembuatan manisan carica dilakukan oleh 9 karyawan yang terdiri dari 5 

karyawan pengolah bahan baku  (produksi), 3 karyawan dibagian administrasi dan 

1 orang dibagian quality control. Kegiatan produksi dimulai dari pukul           

08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu.  

Aktivitas utama yang dilakukan oleh PKBM dalam memproduksi manisan 

buah carica terdiri dari aktivitas pembelian bahan baku, aktivitas produksi dan 

aktivitas penjualan. 

 

4.1.3. Aktivitas Pembelian Bahan Baku  

Ketersediaan buah carica sebagai bahan baku pengolahan manisan sangat 

penting untuk menjaga kelangsungan dan kelancaran usaha. Buah carica 
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merupakan buah yang sangat langka dijumpai di dunia karena hanya tumbuh di 3 

negara saja yaitu Amerika Latin, Rusia dan Indonesia tepatnya Dataran Tinggi 

Dieng, Wonosobo. Keistimewaan buah carica adalah buah tersebut hanya bisa 

tumbuh di tempat tinggi basah, 1.500 - 3.000 di atas permukaan laut, memerlukan 

temperatur yang cukup dingin dan bercurah hujan tinggi. Kondisi tersebut sangat 

cocok dengan iklim di Dataran Tinggi Dieng di Kabupaten Wonosobo. Oleh 

karena itu, bahan baku pembuatan manisan carica sangat tergantung pada desa 

tersebut.  

Saat ini kendala mendapatkan bahan baku sudah tidak lagi dialami. Bahan 

baku buah carica diperoleh dari pemasok (pengepul) buah carica dari Dieng 

dengan standar harga dan kualitas yang terbaik. Buah carica dibandrol dengan 

harga Rp 4.500,- per kilogram oleh pemasok. Hampir setiap minggu, PKBM 

melakukan pemesanan kepada pemasok buah carica.  

Bahan pendukung (penolong) dalam pembuatan manisan carica hanya gula 

khusus untuk makanan (gula rafinasi) yang dibeli langsung dari pabrik.  

 

4.1.4. Fasilitas Produksi dan Peralatan 

Fasilitas dan peralatan sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan 

manisan carica. Usaha tersebut sangat membutuhkan sumber air, bangunan dan 

pembuangan limbah biji. Peralatan-peralatan yang digunakan dalam pembuatan 

manisan carica, sangat sederhana dan dapat ditemukan dengan mudah. Berikut 

merupakan uraian fasilitas dan peralatan yang digunakan dalam pembuatan 

manisan buah carica, yaitu:  

 Fasilitas:  

a. Bangunan untuk proses produksi. Proses produksi membutuhkan 

ruangan berdinding kaca dan berlantai keramik (tehel) bertujuan agar 

mudah membersihkan manisan yang tumpah dan tidak menmbulkan 

jamur.  

b. Kran air dalam ruangan yang berdekatan dengan kompor.  

c. Tandon dan sumur air untuk menyimpan cadangan air.  

d. Tempat pembuangan limbah seperti kolam ikan lele agar limbah tidak 

tercemar.  
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 Peralatan: 

a. Ember untuk menampung air dan mencuci buah carica yang telah 

dikupas.  

b. Kompor gas digunakan untuk memasak buah dan sari biji buah carica.  

c. Selang gas digunakan untuk menyambungkan gas dari tabung 

penampung gas ke kompor gas.  

d. Regulator untuk mengatur tekanan gas. 

e. Panci besar wadah untuk memasak sari biji buah carica diatas kompor.  

f. Panci kecil wadah untuk memasak unit berisi manisan carica.  

g. Pisau digunakan untuk mengupas dan memotong buah carica.  

h. Pengaduk yang terbuat dari kayu atau stainless steel.  

i. Tabung gas untuk menampung gas.  

j. Baskom digunakan untuk menampung buah carica yang telah dicuci.  

k. Keranjang besar wadah untuk menampung cup yang berisi manisan buah 

carica. 

l. Keranjang sedang digunakan untuk menyaring sari biji buah carica.  

m. Cup selaer digunakan untuk menyegel (menutup) cup dengan aqualid.  

n. Gelas ukur (tuang) digunakan untuk menuangkan sirup (sari biji buah 

carica) ke dalam cup. 

o. Toples besar digunakan sebagai wadah untuk meniriskan buah carica.  

p. Gunting digunakan untuk merapihkan aqualid penutup cup. 

q. Sarung tangan digunakan selama proses pembuatan manisan agar tidak 

terkontaminasi.  

r. Sepatu plastik.  

s. Kursi kayu sederhana. 

 

4.1.5. Proses Produksi Manisan Carica Cemerlang 

Produk manisan carica yang dibuat oleh PKBM Cemerlang tidak 

menggunakan bahan tambahan sintetis melainkan memanfaatkan bagian buah 

yang seringkali dianggap tidak berguna yaitu biji buah carica. Alur proses 

pembuatan manisan carica yang dilakukan oleh PKBM Cemerlang dapat dilihat 

pada gambar 4.3. sebagai berikut:  
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Gambar 4.3. Bagan Alur Pembuatan Manisan Carica di PKBM Cemerlang. 

Sumber: Data Sekunder, 2015.  

 

Bahan penolong gula pasir selain dimanfaatkan sebagai pemanis 

dimanfaatkan juga sebagai pengawet manisan buah carica. Biji buah carica yang 

dipandang tidak berguna, dimanfaatkan sebagai pengganti asam sitrat sebagai 

pemberi rasa segar. Seluruh kegiatan produksi yang dilakukan oleh karyawan 

diwajibkan menggunakan sarung tangan dan sepatu plastik. Hal ini bertujuan 

untuk mengurangi kontaminasi. Berikut penjelasan dari alur produksi pembuatan 

manisan carica: 

Pemotongan buah carica menjadi dua bagian 

 

Pengupasan kulit buah carica  

 

Pemisahan biji dari daging buah 

 

Buah dipotong kecil 

Pemasakan biji dan gula 

menjadi sirup 

Perebusan 

Biji buah dicuci bersih 

Pencucian 

Penyaringan 

Penataan buah pemberian 

sirup dalam cup 

Penutupan cup  

Sterilisasi  

 

Pendinginan 

Pelabelan 
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1. Pengupasan buah 

Bahan baku yang datang dari pemasok, disortir menurut tingkat kematangan 

buah. Buah yang belum matang akan diperam hingga matang dan siap diolah. 

Buah yang siap dijadikan manisan adalah buah yang matang dengan ciri-ciri 

kulit berwana kuning, beraroma harum dan bertekstur sedikit lembek. 

Pengupasan dilakukan dengan alat sederhana yaitu menggunakan pisau. 

Sarung tangan yang dipakai selain berfungsi menghindari kontaminasi, juga 

berfungsi sebagai alat keselamatan. Karena getah carica apabila terkena kulit 

akan menimbulkan gatal dan iritasi. Rata-rata produksi memerlukan bahan 

baku buah carica sebanyak 193 kg.    

2. Pemotongan buah carica menjadi dua bagian 

Buah carica yang telah dikupas, dipotong menjadi dua bagian dengan tujuan 

memisahkan biji dari daging buah. Kemudian biji dikeruk menggunakan 

sendok dan diletakkan di dalam wadah terpisah dengan daging buah. 

Selanjutnya daging buah dicuci dan langsung dilakukan pemotongan dengan 

ukuran yang lebih kecil.  

3. Pemisahan daging buah dari biji 

a. Pembuatan Sirup 

Pada proses pembuatan sirup yang dihasilkan dari biji buah carica 

diberikan tambahan gula yang berguna sebagai pemanis dan pengawet. 

Dalam sekali produksi membutuhkan rata-rata 30 kg gula. Pembuatan sirup 

memakan waktu selama satu jam. Setelah sirup matang dilakukan 

penyaringan biji carica untuk mendapatkan sari biji carica. Sirup kemudian 

didiamkan selama beberapa saat sebelum dimasukkan pada tiap kemasan. 

Kemudian limbah biji buah carica yang telah diproses untuk membuat sirup 

tidak dibuang melainkan dimanfaatkan sebagai pakan ikan. 

b. Pembuatan Manisan 

 Proses ini adalah lanjutan tahapan dari pemotongan buah carica menjadi 

dua bagian. Dengan melakukan proses pemotongan dan perebusan selama 10 

menit.  
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4. Penataan buah dalam cup 

Setelah buah dilakukan perebusan, buah diletakkan kedalam wadah dan 

didinginkan sebelum dimasukkan ke dalam cup berukuran 250 gram. 

Penataan buah carica berbentuk bunga dalam cup merupakan standar 

permintaan dari pasar modern dan bertujuan untuk menarik konsumen. 

5. Penyegelan 

Buah carica yang telah ditata dan ditambahkan sirup kemudian disegel 

dengan menggunakan mesin penutup manual.  

6. Sterilisasi 

Setelah dilakukan penyegelan pada kemasan carica, tahap selanjutnya 

disterilisasi dengan cara dikukus selama 15 menit dalam suhu 100
o
 C.  

7. Pendinginan 

Pendinginan ini dilakukan setelah kemasan melalui tahap sterilisasi. Proses 

ini dilakukan selama 30 menit, dalam wadah yang berisi air dengan suhu 

normal.  

8. Pelabelan  

Pelabelan dilakukan dengan etiket printing. Kemudian pada etiket tersebut 

diberi tanda expired date. Pemberian expired date terhitung untuk empat 

bulan ke depan.  

9. Packaging 

Di proses terakhir ini, manisan carica yang siap konsumsi dikemas dengan 

menggunakan karton dan plastik jernih. Setelah dipackaging, manisan yang 

siap dikirim disimpan dalam ruangan bersuhu normal.   

 

4.1.6. Pemasaran Manisan Carica Cemerlang  

Pemasaran merupakan salah satu fungsi dari kegiatan-kegiatan pokok yang 

dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Dalam memasarkan hasil 

produksinya, PKBM Cemerlang sudah memiliki pasar yang dituju untuk menjual 

produk manisan carica, diantaranya Indomartco, Careffour, Trio (Wonosobo). 
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4.2. Perhitungan Biaya-Biaya di PKBM Cemerlang  

4.2.1. Perhitungan Biaya Bahan Baku  

Bahan baku yang digunakan adalah buah carica. Buah yang digunakan 

harus sesuai kulitas untuk menghasilkan produk manisan yang digemari oleh 

pembeli. Sehingga, buah carica yang dipilih untuk siap dijadikan manisan carica 

merupakan buah yang sudah berwarna kekuningan, beraroma harum dan 

bertekstur sedikit lembek.  

Perhitungan biaya bahan baku pada PKBM Cemerlang ditentukan dengan 

cara mengalikan jumlah bahan baku yang dipakai dengan harga pokok bahan. 

Kapasitas produksi PKBM Cemerlang masih cukup stabil. Berikut merupakan 

perhitungan biaya bahan baku yang terjadi pada bulan Januari 2015 sampai 

dengan bulan Juli 2015 PKBM Cemerlang (Tabel 4.1.).  

 

Tabel 4.1. Kebutuhan Bahan Baku Buah Carica Setiap Bulan, Januari – Juli 2015 

Bulan 

Kebutuhan 

Bahan Baku 

(Kg) 

Harga per Kg 

(Rp) 
Total (Rp) 

Produksi 

(Unit) 

Januari 5.000 4.500,00 22.500.000,00 25.000 

Februari  5.000 4.500,00 22.500.000,00 25.000 

Maret  5.000 4.500,00 22.500.000,00 25.000 

April  5.000 4.500,00 22.500.000,00 25.000 

Mei  5.000 4.500,00 22.500.000,00 25.000 

Juni  5.000 4.500,00 22.500.000,00 25.000 

Juli  5.000 4.500,00 22.500.000,00 25.000 

Sumber: Data Sekunder, 2015. 

 

Bahan baku tersebut diterima setiap dua kali dalam seminggu. Terdapat 

buah carica sebanyak kurang lebih 625 kg dalam sekali pengiriman. Sebelum 

diolah, buah carica disortir terlebih dahulu.  Pengolahan bahan baku buah carica 

sebanyak 193 kg dalam sekali produksi menghasilkan 965 unit manisan carica. 

Selama sebulan produksi manisan carica menghabiskan 5.000 kg buah carica dan 

menghasilkan manisan carica sebanyak 25.000 cup. Keterbatasan kapasitas 

produksi yang terjadi di PKBM Cemerlang terkendala oleh karena mesin penutup 

gelas plastik (cup sealer) yang dimiliki hanya tersedia tiga mesin dan hanya ada 

dua mesin yang dapat dioperasikan. 

4.2.2. Perhitungan Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Proses pembuatan manisan carica tidak membutuhkan pendidikan formal 

atau pengetahuan khusus, melainkan memerlukan keterampilan dan ketekunan. 
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Kebutuhan akan tenaga kerja seperti itu dapat dipenuhi dari sekitar lokasi PKBM 

Cemerlang. Dalam sehari tenaga kerja produksi bekerja kurang lebih sembilan 

jam per hari. Tenaga kerja yang terlibat pembuatan manisan carica di PKBM 

Cemerlang adalah tenaga kerja tetap yang berjumlah 9 orang dengan kisaran       

Rp 1.300.000,00 – Rp 1.500.000,00 per tenaga kerja. Perhitungan tenaga kerja 

langsung ditentukan dengan cara mengalikan jumlah tenaga kerja dengan jumlah 

hari bekerja serta tunjangan yang telah ditetapkan. Perhitungan biaya tenaga kerja 

langsung setiap bulan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.2. Biaya Tenaga Kerja Langsung Bagian Produksi di PKBM Cemerlang, 

Januari – Juli 2015 
No.  Bulan Pengeluaran (Rp) 

1 Januari 13.800.000,00 

2 Februari 13.800.000,00 

3 Maret 13.800.000,00 

4 April 13.800.000,00 

5 Mei 13.800.000,00 

6 Juni 13.800.000,00 

7 Juli 13.800.000,00 

Sumber: Data Sekunder, 2015. 

 

4.2.3. Perhitungan Biaya Overhead Pabrik 

Biaya overhead pada pembuatan manisan carica di PKBM Cemerlang 

dibagi ke dalam dua bagian yaitu biaya overhead pabrik tetap dan biaya overhead 

pabrik variabel. 

 

Tabel 4.3. Analisis Biaya Overhead Pabrik Tetap 
Jenis Biaya Jumlah (Rp) % 

Biaya Produksi Karena Berlalunya Waktu     
    Biaya Penyusutan Peralatan * 307.671,86 1,56 

    Biaya Penyusutan Bangunan** 2.074.074,07 

 

10,50 

Biaya Gaji Karyawan Tetap 13.800.000,00 69,87 

Biaya Produksi Langsung Keluar Kas 

 

 

    Biaya Telepon 300.000,00 1,52 

 

 

    Biaya Angkut Bahan Baku 2.000.000,00 10,13 

 
    Biaya Internet 368.000,00 1,86 

 
    Biaya Air 300.000,00 1,52 

 
    Biaya Listrik 600.000,00 3,04 

Total Biaya  19.749.745,95 100,00 

Sumber: Data Sekunder, 2015. 

Keterangan:   *  Perhitungan Biaya Penyusutan Peralatan (Lampiran 1) 

** Perhitungan Biaya Penyusutan Bangunan (Lampiran 2) 
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Biaya overhead pabrik tetap terdiri dari biaya penyusutan peralatan, biaya 

penyusutan bangunan, biaya gaji karyawan dan biaya produksi yang langsung 

keluar dari kas, yaitu biaya telepon, biaya angkut bahan baku, biaya internet biaya 

air, dan biaya listrik (Tabel 4.3.). Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa 

pembebanan biaya overhead pabrik tetap selama periode analisis adalah sebesar 

Rp 19.749.745,95. Biaya tersebut sebesar 69,87% banyak dibebankan pada biaya 

gaji tenaga kerja tetap, sedangkan pengeluaran terkecil diperlukan untuk biaya 

telepon dan air yaitu sebesar 1,52%. Perhitungan biaya overhead pabrik tetap 

berbeda dengan perhitungan biaya overhead pabrik variabel.  

 

Tabel 4.4. Analisis Biaya Overhead Pabrik Variabel 

Jenis Biaya Jumlah (Rp) % 

Biaya Bahan Penolong 

 

 

    Gula  12.125.000,00 31,29 

Biaya Produksi Langsung Keluar Kas    

    Bahan Bakar Gas  3.625.000,00 9,35 

    Biaya Label Bulat 7.500.000,00 19,35 

    Biaya Aqualid  1.250.000,00 3,23 

    Biaya Label Kotak 7.500.000,00 19,35 

    Biaya Kaos Tangan   500.000,00 1,29 

    Biaya Cup Maplas  6.250.000,00 16,14 

Total Biaya  38.750.000,00 100,00 

Sumber: Data Sekunder, 2015.  

 

Pada Tabel 4.4. pembebanan biaya overhead pabrik variabel di PKBM 

Cemerlang adalah sebesar Rp 38.750.000,00 selama periode analisis yang terdiri 

dari biaya bahan penolong sebesar Rp 12.125.000,00 untuk gula dan biaya 

produksi langsung keluar kas sebesar Rp 26.625.000,00. Biaya overhead pabrik 

variabel terbesar digunakan untuk biaya bahan penolong gula yaitu dengan 

persentase sebesar 31,29%, sedangkan biaya overhead pabrik variabel terkecil 

digunakan untuk biaya membeli kaos tangan plastik yaitu 1,29%. 

 

4.3. Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi dan Keuntungan  

4.3.1. Harga Pokok Produksi Perhitungan PKBM Cemerlang 

4.3.1.1. Biaya Standar Perhitungan PKBM Cemerlang 

PKBM Cemerlang tentunya melakukan analisis perhitungan biaya untuk 

menetapkan harga produk sebelum menjual produk manisan carica kepada 
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pemesan. Analisis perhitungan biaya yang dilakukan oleh PKBM Cemerlang 

menghasilkan harga pokok sebesar Rp 3.112,28 per cup manisan carica. Jika 

manisan carica tersebut dijual dengan harga Rp 6.000,00 per cup, maka PKBM 

Cemerlang mendapatkan laba kotor sebesar Rp 2.887,72. Laba kotor tersebut 

menghasilkan angka sebesar 93% dari harga pokok produksi. 

 

Tabel 4.5. Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Standar Perhitungan 

PKBM Cemerlang 

Jenis Biaya Jumlah (Rp) 

Biaya Bahan Baku 22.500.000,00 

Biaya Gaji Karyawan Tetap 13.800.000,00 

Biaya Overhead Pabrik Tetap 17.156.921,88 

Biaya Overhead Pabrik Variabel  38.150.000,00 

Total Biaya  77.806.921,72 

HPP Per Cup (25.000 Cup) 3.112,28 

Sumber: Data Primer, 2015 

Keterangan:  Perhitungan HPP Standar dengan Perhitungan PKBM Cemerlang 

(Lampiran 3) 

 

4.3.1.2. Biaya Aktual Perhitungan PKBM Cemerlang  

Perhitungan biaya aktual dilakukan untuk menghitung kembali biaya 

yang dikeluarkan oleh PKBM Cemerlang dalam memproduksi manisan carica. 

Analisis perhitungan biaya aktual yang dilakukan oleh PKBM Cemerlang 

menghasilkan harga pokok sebesar Rp 3.157,03 per cup manisan carica. Jika 

PKBM menjual manisan carica tersebut dengan harga Rp 6.000,00 per cup maka 

akan diperoleh laba kotor sebesar Rp 2.842,97 per cup atau 90% dari harga pokok 

produksi.  

 

Tabel 4.6. Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Aktual  Perhitungan 

PKBM Cemerlang 

Jenis Biaya Jumlah (Rp) 

Biaya Bahan Baku 22.500.000,00 

Biaya Gaji Karyawan Tetap 13.800.000,00 

Biaya Overhead Pabrik Tetap  17.675.671,88 

 
Biaya Overhead Pabrik Variabel  38.750.000,00 

Total Biaya  78.925.671,88 

HPP Per Cup (25.000 Cup) 3.157,03 

Sumber: Data Primer, 2015 

Keterangan: Perhitungan HPP Aktual dengan Perhitungan PKBM Cemerlang 

(Lampiran 4) 
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4.3.2. Harga Pokok Produksi Metode Analisis   

4.3.2.1. Biaya Standar Metode Full Costing  

Pada analisis perhitungan biaya standar dengan menggunakan metode 

full costing, didapatkan bahwa total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 

25.000 cup manisan carica adalah sebesar Rp 80.399.745,95 sehingga harga 

pokok produk yang dihasilkan dari analisis tersebut adalah sebesar Rp 3.215,99 

per cup. Jika PKBM Cemerlang menjual produk manisan carica dengan harga 

sebesar Rp 6.000,00 per cup, maka laba kotor yang akan dihasilkan oleh PKBM 

Cemerlang adalah sebesar Rp 2.784,01 per cup atau 86% dari harga pokok 

produksi (Tabel 4.7.).  

 

Tabel 4.7. Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Standar Metode Full 

Costing 

Jenis Biaya Jumlah (Rp) 

Biaya Bahan Baku 22.500.000,00 

Biaya Gaji Karyawan Tetap 13.800.000,00 

Biaya Overhead Pabrik Tetap 19.749.745,95 

Biaya Overhead Pabrik Variabel  38.150.000,00 

Total Biaya  80.399.745,95 

HPP Per Cup (25.000 Cup) 3.215,99 

Sumber: Data Primer, 2015 

Keterangan: Perhitungan HPP Standar Metode Full Costing (Lampiran 5) 

 

4.3.2.2. Biaya Standar Metode Variable Costing  

Pada analisis perhitungan standar menggunakan variable costing 

diketahui bahwa hasil perhitungan biaya untuk memproduksi manisan carica 

adalah sebesar Rp 60.650.000,00 sehingga harga pokok manisan carica yang 

didapatkan adalah sebesar Rp 2.426,00 per cup (Tabel 4.8.).  

 

Tabel 4.8. Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Standar Metode Variable 

Costing 

Jenis Biaya Jumlah (Rp) 

Biaya Bahan Baku 22.500.000,00 

Biaya Overhead Pabrik Variabel  38.150.000,00 

Total Biaya  60.650.000,00 

HPP Per Cup (25.000 Cup) 2.426,00 

Sumber: Data Primer, 2015 

Keterangan: Perhitungan HPP Standar Metode Variable Costing (Lampiran 7) 
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Jika PKBM Cemerlang menjual manisan carica dengan harga               

Rp 6.000,00, maka laba kotor yang dihasilkan oleh PKBM Cemerlang dari harga 

pokok sebesar Rp 2.426,00 per cup adalah sebesar Rp 3.574,00 atau 147% dari 

harga pokok produksi. 

 

4.3.2.3. Biaya Aktual Metode Full Costing  

Biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 25.000 cup manisan carica 

pada perhitungan aktual dengan menggunakan metode full costing adalah sebesar 

Rp 80.999.745,95 sehingga harga pokok produksi yang dibebankan untuk tiap cup  

manisan carica adalah Rp 3.239,99 (Tabel 4.9.). Jika harga jual Rp 6.000,00 per 

cup maka PKBM Cemerlang akan mendapatkan laba kotor sebesar                     

Rp 2.760,01 atau sebesar 85% dari harga pokok produksi.  

 

Tabel 4.9. Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Aktual Metode Full 

Costing 

Jenis Biaya Jumlah (Rp) 

Biaya Bahan Baku  22.500.000,00 

Biaya Tenaga Kerja  13.800.000,00 

Biaya Overhead Tetap  19.749.745,95 

Biaya Overhead Pabrik Variabel 38.750.000,00 

Total Biaya  80.999.745,95 

HPP Per Cup (25.000 Cup) 3.239,99 

Sumber: Data Primer, 2015 

Keterangan: Perhitungan HPP Aktual Metode Full Costing (Lampiran 6) 

 

4.3.2.4. Biaya Aktual Metode Variable Costing  

Biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 25.000 cup manisan carica 

perhitungan aktual dengan menggunakan metode variable costing adalah sebesar 

Rp 61.250.000,00, sehingga harga pokok produk yang dibebankan pada tiap 

produk manisan carica adalah Rp 2.450,00.  

Tabel 4.10. Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Aktual Metode Variable 

Costing 

Jenis Biaya Jumlah (Rp) 

Biaya Bahan Baku 22.500.000,00 

Biaya Overhead Pabrik Variabel    38.750.000,00 

Total Biaya  61.250.000,00 

HPP Per Cup (25.000 Cup) 2.450,00 

Sumber: Data Primer, 2015 

Keterangan: Perhitungan HPP Aktual Metode Variable Costing (Lampiran 8) 
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Berdasarkan analisis di atas PKBM Cemerlang mendapatkan laba kotor sebesar 

Rp 3.550,00 atau 145% dari harga pokok produksi (Tabel 4.10.). 

 

4.3.3.    Analisis Perhitungan Keuntungan  

4.3.3.1. Analisis Marjin Kontribusi (MK) 

Nilai dari margin kontribusi dapat digunakan untuk menutupi biaya tetap 

dan untuk mendapatkan laba pada periode tertentu. Marjin kontribusi dapat 

dinyatakan dengan total penjualan dikurangi dengan total biaya variabel yang 

dikorbankan untuk menghasilkan produk pada periode tertentu (Tabel 4.11.).  

 

Tabel 4.11. Analisis Perhitungan Standar Marjin Kontribusi 
Uraian PKBM  Analisis 

Penjualan (Rp)  150.000.000,00 150.000.000,00 

Biaya Variabel (Rp) 38.750.000,00 38.510.000,00 

Biaya Tetap (Rp) 17.156.921,88 

 

19.749.745,95 

 
Marjin Kontribusi (%) 74,57 74,57  

Marjin Kontribusi (Rp)  111.850.000,00 111.850.000,00 

Harga Jual Per Cup (Rp) 6.000,00 6.000,00 

Biaya Variabel Per Cup (Rp) 1.526,00 1.526,00 

Laba Kotor  4.474,00 4.474,00 

Marjin Kontribusi (Cup) 3.834 4.414 

Sumber: Data Primer, 2015 

Hasil perhitungan marjin kontribusi pada hasil analisis adalah sebesar   

Rp 111.850.000,00 yang berarti pengeluaran yang digunakan untuk menutupi 

biaya tetap sebesar Rp 19.749.745,95 pada pembuatan manisan carica. Produk 

manisan carica yang harus dijual pada hasil analisis adalah sebesar 4.414 cup 

manisan carica, sedangkan pada perhitungan standar PKBM membutuhkan 3.834 

cup manisan carica untuk menutupi biaya tetap yang dikeluarkan. Selisih antara 

hasil analisis dan perhitungan PKBM pada perhitungan tersebut sebesar 580 cup 

manisan carica.  

 

Tabel 4.12. Analisis Perhitungan Aktual Marjin Kontribusi 
Uraian PKBM  Analisis 

Penjualan (Rp)  150.000.000,00 150.000.000,00 

Biaya Variabel (Rp) 38.750.000,00 38.750.000,00 

Biaya Tetap (Rp) 17.675.671,88 19.749.745,95 

Marjin Kontribusi (%) 74,17 74,17  

Marjin Kontribusi (Rp)  111.250.000,00 111.250.000,00 

Harga Jual Per Cup (Rp) 6.000,00 6.000,00 

Biaya Variabel Per Cup  (Rp) 1.550,00 1.550,00 

Laba Kotor  4.450,00 4.450,00 

Marjin Kontribusi (Cup)  3.972 4.438 

Sumber: Data Primer, 2015 
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Pada analisis perhitungan marjin kontribusi aktual yang dilakukan oleh 

hasil analisis dan perhitungan PKBM juga terjadi selisih perhitungan. Penjualan 

dengan harga Rp 6.000,00 akan menghasilkan laba kotor sebesar Rp 4.450,00 

yang berarti pada metode analisis biaya tetap akan ditutupi oleh laba kotor 

tersebut apabila terdapat penjualan manisan carica sebanyak  4.438 cup, 

sedangkan pada hasil perhitungan PKBM, penutupan biaya tetap tersebut terjadi 

jika PKBM menjual manisan carica sebanyak 3.972 cup. Selisih perhitungan yang 

terjadi antara hasil analisis dan perhitungan PKBM dikarenakan adanya perbedaan 

perhitungan biaya tetap yang dibebankan.  

4.3.3.2. Analisis Break Event Point (BEP)  

Break Event Point (BEP) atau titik impas merupakan informasi yang 

digunakan oleh manajemen untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat volume 

penjualan minimum agar perusahaan tidak mengalami kerugian atau laba.  

Pada analisis titik impas memperlihatkan kondisi perhitungan biaya 

standar yang dihitung oleh PKBM Cemerlang, yaitu untuk melihat apakah terjadi 

perubahan titik impas pada kondisi aktual, sehingga melalui perhitungan biaya 

dan harga pokok penjualan dari perhitungan PKBM Cemerlang diketahui 

besarnya pendapatan dari hasil penjualan manisan carica aktual (Tabel 4.13.). 

Tabel 4.13. Perbandingan Nilai Titik Impas Standar dan Aktual dengan 

Perhitungan PKBM Cemerlang 
Uraian Standar Aktual 

Harga Jual (Rp) 6.000,00 6.000,00 

(P) Penjualan (Rp) 150.000.000,00 150.000.000,00 

(BT) Biaya Tetap (Rp) 17.156.921,88 17.675.671,88 

(BV) Biaya Variabel (Rp) 38.510.000,00 38.750.000,00 

BV / P  0,2543 0,2583 

1 – BV/P 0,7457 0,7417 

BT/ 1 - BV/P (Titik Impas ) (Rp) 23.008.835,78 23.832.366,58 

Titik Impas  (Cup)  3.834 3.972 

Sumber: Data Primer, 2015 

Berdasarkan hasil kalkulasi didapatkan titik impas aktual perhitungan 

PKBM Cemerlang adalah sebesar Rp 23.832.366,58. Jumlah pendapatan yang 

diterima tersebut adalah saat PKBM tidak mengalami kerugian atau keuntungan. 

Jumlah tersebut menjelaskan bahwa selama kondisi aktual telah terjadi 

peningkatan nilai titik impas perusahaan dari yang telah ditetapkan sebelumnya 
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yaitu dari Rp 23.008.835,78 menjadi Rp 23.832.366,58. Pada perhitungan titik 

impas aktual terjadi peningkatan jumlah unit carica yang diproduksi dan dijual 

dari perhitungan standar dari 3.834 cup manisan carica menjadi 3.972 cup 

manisan carica.  

Tabel 4.14. Perbandingan Nilai Titik Impas Standar dan Aktual  dengan Metode 

Analisis 
Uraian Standar Aktual 

Harga Jual (Rp) 6.000,00 6.000,00 

(P) Penjualan (Rp) 150.000.000,00 150.000.000,00 

(BT) Biaya Tetap (Rp) 19.749.745,95 19.749.745,95 

(BV) Biaya Variabel (Rp) 38.510.000,00 38.750.000,00 

BV / P  0,2342 0,2583 

1 – BV/P 0,7658 0,7417 

BT/1-BV/P (Titik Impas) (Rp)  26.468,024,97 26.628.870,94 

Titik Impas (Cup) 4.414 4.438 

Sumber: Data Primer, 2015 

Pada perhitungan standar titik impas hasil analisis di atas adalah 

sebanyak 4.414 cup manisan carica dengan kalkulasi perhitungan sebesar            

Rp 26.486.024,97, sehingga agar perusahaan tetap mendapatkan keuntungan dari 

hasil penjualannya, maka perusahaan harus menjual produk di atas titik impas 

tersebut. Perhitungan aktual titik impas dengan hasil analisis adalah sebanyak 

4.438 cup  manisan carica dengan hasil kalkulasi sebesar Rp 26.628.870,94. 

4.3.3.3. Analisis Profitabilitas  

Analisis profitabilitas merupakan analisis untuk mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba, dengan terlebih dahulu menghitung Marginal 

Income Ratio (MIR) dan Margin Of Safety (MOS), sehingga dengan adanya 

analisis profitabilitas manajemen dapat menyesuaikan kembali standar biaya yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Marginal Income Ratio (MIR) adalah ratio antara 

marginal income dengan hasil penjualannya. Marginal income adalah selisih 

antara hasil penjualan dengan biaya variabel (Tabel 4.15).  

Tabel 4.15. Analisis Perhitungan Margin Income Ratio (MIR) 
Uraian PKBM Cemerlang Metode Analisis  

(BV) Biaya Variabel (Rp) 38.750.000,00 38.750.000,00 

(P) Penjualan (Rp) 150.000.000,000 150.000.000,00 

BV / P 0,2567 0,2583 

1 – BV/P 0,7432 0,7417 

MIR (%) 74,32 74,17 

Sumber: Data Primer, 2015 
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Pada perhitungan MIR (Tabel 4.15) yang saat ini dijalankan oleh PKBM 

Cemerlang adalah sebesar 74,32%. Hal tersebut berarti usaha manisan carica di 

PKBM Cemerlang memiliki kemampuan untuk menutupi biaya tetap dan 

menghasilkan laba sebesar 74,32%. Hasil perhitungan dari hasil analisis berbeda 

dengan perhitungan PKBM Cemerlang. Perhitungan dengan metode analisis 

diketahui bahwa PKBM Cemerlang memiliki kemampuan menutupi biaya tetap 

dan menghasilkan laba sebesar 74,17% dari nilai penjualannya. Hal itu 

menunjukkan bahwa setiap cup penjualan manisan carica senilai Rp 1,00 maka 

bagian yang dapat digunakan untuk menutupi biaya tetap dan laba yang diperoleh 

adalah sebesar 74,17%..  

Table 4.16. Analisis Perhitungan Margin of Safety (MOS) 
Uraian Perhitungan PKBM  Metode Analisis 

(Q) Output (Rp) 150.000.000,00 150.000.000,00 

(BEP) Break Event Point (Rp) 23.132.928,38 26.628.870,94 

BEP / Q  0,1542 0,1775 

1 – BEP/Q  0,8458 0,8225 

MOS (Rp) 126.867.071,60 123.371.129,10 

MOS (%) 84,58 82,25 

Sumber: Data Primer, 2015 

Nilai MOS pada perhitungan dari hasil analisis adalah sebesar 82,25%. 

Nilai tersebut menunjukkan bahwa jika jumlah penjualan berikutnya menurun 

lebih dari 82,25% dari penjualan saat ini, maka usaha penjualan manisan carica 

yang dilakukan oleh PKBM Cemerlang akan mengalami kerugian. Pada 

perhitungan nilai MOS dengan yang dilakukan oleh PKBM Cemerlang adalah 

sebesar 84,58%. Hasil analisis perhitungan MOS yang memiliki selisih nilai MOS 

sebesar 2,33% (Tabel 4.16). Berdasarkan perhitungan profitabilitas yang dihitung 

dengan hasil analisis, nilai MIR sebesar 74,17% dan MOS 82,25% dan didapatkan 

bahwa profitabilitas yang diperoleh adalah senilai 61,01%. 

Tabel 4.17. Analisis Perhitungan Profitabilitas 
Uraian  PKBM  Analisis 

Persentase MIR (%) 74,32 74,17 

Persentase MOS (%) 84,58 82,25 

Profitabilitas (%) 62,86 61,01 

Sumber: Data Primer, 2015 

 

Hal ini menunjukkan bahwa PKBM Cemerlang mampu menjual hasil 

produksinya yaitu manisan carica sesuai dengan yang dianggarkan, maka laba 
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yang akan diperoleh adalah sebesar 61,01% dari persen total hasil penjualan 

manisan carica, sedangkan perhitungan profitabilitas yang dikalkulasi oleh PKBM 

adalah sebesar 62,86%.  

4.4. Rekapitulasi Analisis Perhitungan PKBM Cemerlang dan Hasil 

Analisis  

Rekapitulasi adalah suatu kegiatan meringkaskan data sehingga menjadi 

lebih berguna bentuk, susunan, sifat atau isinya dengan bantuan tenaga tangan 

atau bantuan suatu peralatan dan mengikuti rangkaian langkah, rumus, atau pola 

tertentu (Mintorogo dan Sedarmayanti, 1992).  

Pada tabel hasil perhitungan (Tabel 4.18) menunjukkan bahwa 

perhitungan standar lebih kecil dibandingkan dengan perhitungan aktual. 

Perbedaan tersebut juga terlihat jelas antara hasil perhitungan yang dilakukan 

dengan metode analisis dengan hasil perhitungan yang dilakukan oleh PKBM 

Cemerlang. Pengeluaran yang belum terhitung adalah biaya penyusutan mesin cup 

sealer sebesar Rp 218.750,00, biaya telepon sebesar Rp 300.000,00 dan selisih 

biaya bahan bakar gas. Biaya penyusutan mesin cup sealer tidak dianggarkan ke 

dalam perhitungan harga pokok produksi karena dianggap pembelian mesin hanya 

dilakukan diawal. Berbeda dengan biaya telepon yang tidak dihitung ke dalam 

harga pokok produksi karena penggunaannya bersamaan dengan aktivitas PKBM 

yang lain. Bahan bakar gas yang dianggarkan pada biaya standar adalah                      

Rp 3.025.000,00, sedangkan pengeluaran sesungguhnya adalah sebesar              

Rp 3.625.000,00.  

Penentuan harga pokok produksi dengan metode full costing bermanfaat 

agar keberlangsungan usaha manisan carica yang sedang dijalankan saat ini oleh 

PKBM Cemerlang dapat diusahakan secara berkelanjutan. Berbeda dengan full 

costing, penentuan harga pokok dengan metode variable costing memberikan 

keuntungan yang lebih besar namun hanya dapat memenuhi kebutuhan 

manajemen untuk perencanaan laba jangka pendek. Pada perhitungan dengan 

menggunakan metode analisis full costing dan variable costing diketahui berbeda 

antara perhitungan standar dan aktual. Hal tersebut disebabkan perhitungan biaya 

bahan bakar gas yang berbeda. Pembebanan biaya bahan bakar gas pada 

perhitungan standar sebesar Rp 3.025.000,00, sedangkan pada perhitungan aktual 
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sebesar Rp 3.625.000,00.  Hasil penelitian sejenis yaitu minuman kemasan nata 

de coco juga menunjukkan harga pokok produksi yang dihitung dengan analisis 

full costing lebih besar bila dibandingkan dengan analisis variable costing baik 

dalam perhitungan standar maupun aktual. 

 

Tabel 4.18. Rekapitulasi Perhitungan Antara Hasil Analisis dan Perhitungan 

PKBM Cemerlang 

No. Perhitungan  Satuan 
Perhitungan 

PKBM 
Hasil Analisis 

1 Full Costing  Standar Rp 3.112,28 3.215,99 

Aktual  Rp 3.157,03 3.239,99 

2 Variable Costing  Standar Rp - 2.426,00 

Aktual Rp - 2.450,00 

3 Marjin Kontribusi  Standar  Cup 3.834 4.414 

Aktual Cup 3.972 4.438 

4 BEP  
Standar  Cup 3.834 4.414 

Aktual Cup 3.972 4.438 

5 Profitabilitas 

MIR  % 74,32 74,17  

MOS  % 84,58 82,25 

Profitabilitas % 62,86 61,01 

Analisis kemampuan menghasilkan laba dilakukan berdasarkan 

perhitungan dengan metode analisis full costing aktual yang menghitung seluruh 

biaya tetap dan biaya variabel di PKBM Cemerlang. Analisis tersebut diperlukan 

untuk informasi pengembalian atas modal jangka panjang (return of long-term 

capital). Modal jangka panjang terdiri atas biaya-biaya tetap yang pengeluarannya 

dilakukan di muka seperti biaya penyusutan peralatan dan biaya penyusutan 

bangunan. Penutupan biaya tetap dapat dihitung menggunakan analisis marjin 

kontribusi. Marjin kontribusi standar pada hasil analisis berbeda dengan hasil 

perhitungan PKBM Cemerlang. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya biaya 

tetap yang dihitung deengan metode analisis lebih besar dibandingkan dengan 

perhitungan yang dilakukan PKBM Cemerlang. Biaya tetap yang tidak dihitung 

adalah biaya penyusutan bangunan sebesar Rp 2.074.074,07. Padahal sebagian 

besar bangunan PKBM Cemerlang saat ini digunakan untuk aktivitas produksi 

manisan carica. Bangunan yang berhubungan dengan aktivitas produksi manisan 

carica adalah kolam ikan, mes penginapan untuk karyawan, dapur dan ruang 

penyimpanan manisan carica. Perbandingan marjin kontribusi antara perhitungan 

standar dan aktual pada penelitian sejenis (nata de coco) juga menunjukkan hasil 
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yang mampu menutupi biaya tetap yaitu sebesar 36,09%. PKBM Cemerlang 

memiliki kemampuan lebih baik karena kemampuan untuk menutupi biaya tetap 

adalah sebesar 74,17%. 

Analisis titik impas (BEP) dilakukan untuk mengetahui keadaan suatu 

usaha yang tidak memperoleh laba dan tida menderita rugi (laba sama dengan 

nol). Analisis tersebut dilakukan dengan cara menghitung volume penjualan 

minimum pada manisan carica. Pada tabel di atas, dari perhitungan aktual PKBM 

Cemerlang titik impas yang didapatkan adalah 3.972 cup manisan carica. Berbeda 

dengan hasil analisis yang menghitung seluruh pengeluaran, maka diperoleh hasil 

sebesar 4.438 cup. Analisis titik impas pada perhitungan minuman nata de coco 

menunjukkan nilai sebesar 35,70%. Persentase PKBM Cemerlang yang dihasilkan 

dari perhitungan analisis adalah sebesar 74,17%.  

Jika angka titik impas dihubungkan dengan dengan angka hasil penjualan 

yang dianggarkan atau hasil penjualan tertentu, maka akan diperoleh informasi 

berapa volume penjualan yang dianggarkan atau hasil penjualan tertentu boleh 

turun agar PKBM Cemerlang tidak menderita rugi. Selisih antara volume 

penjualan yang dianggarkan dengan penjualan impas merupakan angka MOS 

(Margin Of Safety).Angka MOS memberikan informasi sampai seberapa jauh 

volume penjualan yang direncanakan tersebut boleh turun sehingga suatu usaha 

tidak mengalami kerugian. Angka tersebut mmberikan petunjuk jumlah 

maksimum penurunan volume penjualan yang direncanakan. Pada tabel di atas, 

MOS pada  perhitungan PKBM Cemerlang adalah sebesar Rp 126.867.071,60 

atau 84,58%. Berbeda dengan hasil analisis MOS yang dihasilkan adalah sebesar                     

Rp 123.371.129,10 atau 82,25%. Perbedaan hasil tersebut dikarenakan angka titik 

impas yang dipengaruhi oleh biaya tetap yang berbeda antara perhitungan PKBM 

dengan hasil analisis. Angka MOS berhubungan langsung dengan laba apabila 

dihubungkan dengan angka MIR (Marginal Income Ratio). MIR yang diperoleh 

dari hasil perhitungan PKBM Cemerlang adalah sebesar 74,32%. MIR tersebut 

setelah dihitung dengan metode analisis hanya sebesar 74,17%.   

Perolehan angka MOS dan MIR jika dihubungkan, maka akan 

memperoleh informasi profitabilitas suatu usaha. Profitabilitas yang dihasilkan 

oleh PKBM Cemerlang dari perhitungannya adalah sebesar 62,86%. Angka 
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profitabilitas tersebut jika dihitung dengan metode analisis, akan diperoleh 

61,01%. Perhitungan profitabilitas pada penelitian minuman nata de coco adalah 

sebesar 34,20%. Hal tersebut menunjukkan bahwa PKBM Cemerlang mempunyai 

kemampuan menghasilkan laba yang lebih baik.  

Tindakan korektif yang dapat dilakukan oleh PKBM Cemerlang untuk 

keberlangsungan usaha manisan carica yang sedang ditekuni adalah penetapan 

harga pokok produksi dengan menggunakan metode analisis khususnya full 

costing, menghitung semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi manisan 

carica. Pada analisis perhitungan aktual full costing, maka didapatkan harga pokok 

sebesar Rp 3.239,99 per cup. Jika PKBM Cemerlang menjual manisan carica 

dengan harga Rp 6.000,00, maka PKBM Cemerlang akan mendapatkan laba kotor 

sebesar Rp 2.760,01. Hal ini terjadi karena dalam menentukan harga pokok 

produksi, PKBM Cemerlang belum menghitung biaya penyusutan bangunan dan 

biaya penyusutan mesin yang digunakan untuk memproduksi manican carica. 

Oleh karena itu, untuk memperoleh laba kotor yang sama dengan perhitungan 

yang dilakukan oleh PKBM Cemerlang dengan harga pokok produksi sebesar     

Rp 2.866,97, sebaiknya PKBM Cemerlang menjual manisan carica dengan harga 

sekitar Rp 6.500,00 per cup. Pertimbangan penjualan manisan carica dengan 

harga tersebut karena di pasar modern manisan carica Cemerlang dijual dengan 

harga Rp 11.000,00 sampai dengan Rp 13.000,00 per cup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


