
 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Luas areal kebun karet Indonesia terluas di dunia (+ 3,4 juta hektar pada tahun 

2010), tetapi Indonesia merupakan negara produsen karet alam terbesar ke dua di 

dunia setelah Thailand. Hal ini disebabkan oleh pencapaian produktivitas kebun 

karet Indonesia yang berkisar 1,5 – 2,0 ton per hektar per tahun, lebih rendah 

dibandingkan dengan produktivitas kebun karet Thailand yang mencapai di atas  

3 ton per hektar per tahun. Beberapa komoditi perkebunan di Indonesia 

perkembangannya terus dikembangkan baik luas areal perkebunan maupun 

produktifitasnya. Potensi lahan kering untuk perluasan area pertanian tanaman 

pangan dan perkebunan cukup luas yaitu mencapai 44 juta hektar yang berada di 

Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Irian Jaya. Total luas areal tanaman karet 

Provinsi Lampung adalah 96.297 hektar, dengan jumlah produksi sebanyak 

54.461 Ton. Dari jumlah tersebut, lebih dari 30 ribu ton karet diekspor dan 

menghasilkan devisa sekitar 40 juta dollar AS atau sekitar 10 persen dari total 

devisa ekspor komoditas olahan perkebunan Provinsi Lampung pada Tahun 2013. 

(BPS dalam angka, 2014). 

 

Sampai dengan Tahun 2010 Indonesia hanya dapat memberikan kontribusi 

sebesar 25-27% dari kebutuhan karet alam dunia. Ini berarti Indonesia masih 
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mempunyai peluang yang cukup besar untuk menjadi produsen karet alam 

terbesar di dunia dan menurut ramalan pada tahun 2015 produksi karet alam 

Indonesia akan melampaui Thailand. Kemungkinan ini dapat terealisasi jika 

faktor-faktor penyebab rendahnya produktivitas kebun karet Indonesia dapat 

diatasi, antara lain peremajaan tanaman karet tua (sudah tidak produktif) yang 

diperkirakan mencapai 400 ribu hektar, pemakaian bibit unggul sesuai anjuran 

pusat penelitian karet dan penanganan paska panen yang baik.  

 

Faktor-faktor kendala tersebut sebaiknya ditangani dengan sungguh-sungguh 

karena saat ini luas areal karet Indonesia 85% didominasi oleh perkebunan rakyat 

dimana sebagian besar areal perkebunan rakyat tersebut masih dikelola secara 

tradisional, sedangkan sisanya sebesar 7% dikelola oleh perkebunan besar negara 

(PT Perkebunan Nusantara) dan 8% dikelola oleh Perkebunan Besar Swasta 

(PBS). Oleh karena itu peranan pemerintah sangat dibutuhkan untuk tercapainya 

sasaran Indonesia menjadi produsen karet alam terbesar di dunia, peranan yang 

diharapkan antara lain adalah ketersediaan kredit lunak untuk petani dalam rangka 

peremajaan tanaman karetnya, bimbingan teknis kepada para petani karet, 

ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau oleh petani. 

 

Perkebunan karet yang didominasi oleh perkebunan karet rakyat di Provinsi Lampung 

menyediakan bahan baku berupa bahan olah karet (bokar) untuk tiga buah pabrik karet 

remah berbahan baku bokar yang ada dan juga sebagian dipasok ke pabrik karet di 

Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi, apabila dilakukan perbandingan, bokar 

yang dihasilkan oleh perkebunan rakyat dan perkebunan besar swasta belum 

mencukupi total kebutuhan bokar pabrik karet di Provinsi Lampung. Berdasarkan data 
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kapasitas terpasang pabrik dan asumsi bahwa waktu kerja 300 hari per tahun maka 

diketahui bahwa pabrik karet remah di Provinsi Lampung membutuhkan sekitar 36.000 

Ton bokar per tahun sedangkan total produksi perkebunan rakyat dan perkebunan besar 

swasta sekitar 35.000 Ton bokar per tahun. Selain itu, perkebunan karet rakyat 

seharusnya mempunyai produktivitas tinggi karena rata-rata pemilikan lahan petani 

karet di Indonesia kecil (AR PTPN VII, 2013). Salah satu pengolah karet remah di 

Provinsi Lampung adalah PT Perkebunan Nusantara VII. 

 

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) sektor perkebunan Indonesia. PTPN VII berkantor pusat di Bandar Lampung, 

Provinsi Lampung. Sejak awal perusahaan ini didirikan untuk ambil bagian dalam 

melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang 

ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya serta sub sektor perkebunan pada 

khususnya. Sesuai dengan akta perubahan anggaran dasar perusahaan, maka maksud 

dan tujuan perusahaan adalah melakukan usaha di bidang agro bisnis dan agro industri, 

serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan untuk menghasilkan barang dan 

atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saling kuat untuk mendapatkan atau 

mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan 

prinsip-prinsip perseroan terbatas. Wilayah operasi perusahaan tersebar di 3 Provinsi 

yaitu Provinsi Lampung (terdiri dari 2 Distrik dengan 10 Unit Usaha), Provinsi 

Sumatera Selatan (terdiri dari 2 Distrik dengan 14 Unit Usaha), dan Provinsi Bengkulu 

(terdiri dari 1 Distrik dengan 3 Unit Usaha). Salah satu unit usaha yang bergerak 

dibidang perkaretan adalah unit usaha Baturaja. 
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PTPN VII unit usaha Baturaja mengolah bahan baku karet yang berasal dari petani 

karet (plasma) dan perkebunan PTPN VII (inti), diolah menjadi RSS (Ribbed Smoked 

Sheet) merupakan salah satu produk karet alam olahan, berupa lembaran – lembaran 

(sheet) dari lateks yang digunakan sebagai bahan baku industri karet.  

 

RSS diproses melalui pengasapan dengan baik terlebih dahulu, ketentuan utama adalah 

karet harus benar – benar kering, bersih, kuat, warna merata, tidak ditemukan noda atau 

bekas karet. Mutu karet RSS terdiri dari berbagai mutu mulai dari yang paling baik 

yaitu X RSS, RSS1, RSS2, RSS3, RSS4 dan RSS 5. Dari semua produk RSS, produk 

olahan RSS 1 mempunyai kualitas terbaik dan mudah untuk dipasarkan baik di dalam 

maupun di luar negeri, sehingga produk olahan RSS 1 harus sesuai dengan 

International Standards of Quality and Packing for Natural Rubber Grades (The Green 

Book) atau standar internasional untuk kualitas karet alam olahan. Konsumen paling 

banyak yang memakai produk karet olahan RSS 1 sebagai bahan baku adalah industri 

ban kemudian industri karet elastis, karet penghapus, sol dan lain sebagainya. 

 

Proses mengolah bahan baku menjadi produk jadi diperlukan bahan baku, tenaga kerja 

dan faktor-faktor pendukung lain seperti bahan baku penolong tenaga kerja tidak 

langsung dan masih banyak lagi. Semua ini tidak bisa didapatkan jika perusahaan tidak 

mengeluarkan atau mengorbankan sesuatu. Kas perusahaan atau ekuivalennya yang 

dikeluarkan untuk membeli bahan baku dan bahan penolong lainnya, serta untuk 

membayar para tenaga kerja langsung maupun tenaga kerja tidak langsung disebut 

biaya produksi. Definisi biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk 

mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual (Mulyadi,2000;14).  
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Berikut adalah Grafik yang menunjukan total biaya komponen produksi RSS 1 PT 

Perkebunan Nusantara VII unit usaha Baturaja per bulan selama Tahun 2012 - 2014. 

 
 

Gambar 1.1 Total Komponen Biaya Produksi RSS 1 Tahun 2012-2014 

  Sumber: PT Perkebunan Nusantara VII unit usaha Baturaja 2015 

 

Grafik 1.1 menunjukan jumlah biaya produksi per tahun berfluktuatif, dari 2012 - 

2014 biaya terbesar diperoleh pada Tahun 2013 dan pada Tahun 2014 mengalami 

penurunan biaya produksi yang sangat besar dengan jumlah biaya produksi karet 

RSS 1 pada tahun 2014. Berdasarkan survey dan wawancara pendahuluan kepada 

beberapa staff PTPN VII komponen produksi yang biayanya selalu berubah untuk 

mengolah bokar menjadi RSS1 di PTPN VII unit usaha Baturaja adalah upah 

karyawan, biaya pengolahan, pemeliharaan bangunan dan mesin, biaya pengepakan 

dan biaya asuransi. 

 

Upah merupakan suatu imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu 

pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan 

kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau 

dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang, 

serta peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja 
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dan penerima kerja (Purwono, 2003).  Berikut adalah grafik yang menunjukan 

jumlah upah yang dikeluarkan PT Perkebunan Nusantara VII unit usaha Baturaja per 

bulan selama Tahun 2012 - 2014 dalam memproduksi RSS 1: 

 
 

Gambar 1.2 Upah Karyawan Produksi Karet Remah Tahun 2012-2014 

 Sumber: PT Perkebunan Nusantara VII unit usaha Baturaja 2015 

 

Gambar 1.2 menunjukan jumlah upah karyawan produksi RSS 1 yang meliputi, 

tunjangan dan biaya sosial serta upah itu sendiri per tahun semakin meningkat, 

dari 2012 - 2014 biaya terbesar diperoleh pada Tahun 2014. Selain upah, biaya 

selanjutnya adalah biaya pemeliharaan gedung dan mesin. Berikut adalah Grafik 

yang menunjukan jumlah biaya pemeliharaan gedung dan mesin yang dikeluarkan 

PT Perkebunan Nusantara VII unit usaha Baturaja per bulan selama Tahun 2012 - 2014 

dalam memproduksi RSS 1: 

 
Gambar 1.3 Biaya Pemeliharaan Gedung Dan Mesin Tahun 2012-2014 

Sumber: PT Perkebunan Nusantara VII unit usaha Baturaja 2015 
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Gambar 1.3 menunjukan rata-rata jumlah biaya pemeliharaan gedung dan mesin 

produksi RSS 1 yang berfluktuatif setiap tahunnya, dari 2012 - 2014 biaya 

terbesar diperoleh pada Tahun 2012.  Biaya pemeliharaan gedung dan mesin yang 

begitu besar diharapkan dapat menghasilkan mutu produksi olahan karet yang baik 

sehingga terjamin permintaan pasar jangkan panjang. Mutu produksi olahan karet yang 

baik dicerminkan oleh Kadar Kering Karet (KKK) dan tingkat kebersihan yang tinggi. 

Upaya perbaikan produksi olahan karet harus dimulai sejak penanganan lateks di kebun 

sampai dengan tahap pengolahan akhir. Selain biaya pemeliharaan gedung dan 

mesin, biaya selanjutnya adalah biaya pengepakan. 

 

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2008, bangunan 

gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat 

kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan 

atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk 

hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, 

budaya, maupun kegiatan khusus, pemeliharaan bangunan gedung adalah kegiatan 

menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan 

gedung selalu laik fungsi. Selain pemeliharaan gedung, untuk mengolah bokar menjadi 

RSS 1 diperlukan juga perawatan mesin karena mutu bahan olah karet rakyat (bokar) 

sangat menentukan daya saing karet alam Indonesia dipasar Internasional.  Berikut 

adalah Grafik yang menunjukan jumlah biaya pengepakan yang dikeluarkan      

PT Perkebunan Nusantara VII unit usaha Baturaja per bulan selama Tahun 2012 -2014 

dalam memproduksi RSS 1: 

 



 8 

 

 
Gambar 1.4 Biaya Pengepakan Produksi RSS 1 Tahun 2012-2014 

          Sumber: PT Perkebunan Nusantara VII unit usaha Baturaja 2015 

 

Gambar 1.4 menunjukan jumlah biaya pengepakan produksi karet remah yang 

berfluktuatif setiap tahunnya, dari 2012 - 2014 biaya terbesar diperoleh pada 

Tahun 2013. Pengepakan atau kemasan adalah sarana yang membawa produk dari 

produsen ketempat pelanggan ataupun pemakai dalam keadaan yang memuaskan.  

Pengeluaran biaya pengepakan bertujuan kemasan atau pengepakan tersebut harus 

memiliki beberapa sifat komersil agar dapat difungsikan dengan baik, serta harus dapat 

mewadahi produk, harus dapat melindungi produk, harus dapat menjual produk.  

 

Selain biaya pengepakan dalam mengolah bahan olah karet PTPN VII juga mempunyai 

biaya asuransi yang setiap bulannya selalu berubah mengikuti bahan mentah yang 

dihasilkan. Berikut adalah Grafik yang menunjukan jumlah biaya asuransi yang 

dikeluarkan PT Perkebunan Nusantara VII unit usaha Baturaja per bulan selama 

Tahun 2012-2014 dalam memproduksi RSS 1: 
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Gambar 1.5 Biaya Ausransi Produksi Karet Remah Tahun 2012-2014 

      Sumber: PT Perkebunan Nusantara VII unit usaha Baturaja 2015 

 

Gambar 1.5 menunjukan jumlah biaya asuransi produksi RSS 1 yang selalu 

meningkat setiap tahunnya, dari 2012 - 2014 biaya terbesar diperoleh pada Tahun 

2014. Pengertian Asuransi dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, 

asuransi merupakan perjanjian diantara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan 

pemegang polis, yang menjadi dasar atau acuan bagi penerimaan premi oleh 

perusahaan asuransi. Sedangkan menurut Commack, pengertian asuransi ialah suatu 

alat untuk mengurangi resiko keuangan dengan cara pengumpulan unit-unit dalam 

jumlah yang memadai dengan tujuan agar kerugian individu dapat diperkirakan, 

kemudian kerugian yang diramalkan tersebut dapat dipikul merata oleh mereka yang 

tergabung (Abdulkadir, 2006). 

 

Prospek bisnis pengolahan karet ke depan diperkirakan tetap menarik, karena marjin 

keuntungan yang diperoleh pabrik relatif pasti. Marjin pemasaran, antara tahun 2000-

2006 berkisar antara 3,7%-32,5% dan marjin keuntungan pabrik pengolahan antara     
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2-4% dari harga Free On Board  (FOB), tergantung pada tingkat harga yang berlaku. 

Tingkat harga Free On Board  (FOB) itu sendiri sangat dipengaruhi oleh harga dunia 

yang mencerminkan permintaan dan penawaran karet alam, dan harga beli pabrik 

dipengaruhi kontrak pabrik dengan pembeli atau buyer (biasanya pabrik ban) yang 

harus dipenuhi. Pada umumnya marjin yang diterima pabrik akan semakin besar jika 

harga meningkat (PTPN VII). 

 

Biaya merupakan estimasi untuk tahap perencanaan dalam penganggaran. Proyeksi 

akurat dalam bahan baku langsung, dan biaya produksi diperlukan untuk melakukan 

penganggaran yang efektif, dengan demikian anggaran merupakan rencana manajemen 

dengan asumsi bahwa, dengan menyusun anggaran akan mengambil langkah-langkah 

positif untuk melaksanakan rencana yang telah disusun tersebut, diharapkan jika hal 

tersebut dilaksanakan dengan baik, maka akan membantu tercapainya tercapainya 

biaya produksi yang efisien, permasalahan dalam industri karet adalah harga karet yang 

ditentukan oleh pasar internasional, sehingga produsen karet tidak bisa menentukan 

harga karet yang merupakan titik yang mempertemukan keuntungan produsen.  

 

Harga jual karet Indonesia, Malaysia dan Thailand serta produsen karet lainnya 

ditentukan melalui bursa berjangka karet dari negara yang bukan produsen karet alam 

terutama Singapura melalui Singapore Commodity Exchange (Sicom) dan Tokyo 

melalui Tokyo Commodity Exchange (Tocom). Keadaan ini sudah berlangsung lama 

dan sangat merugikan petani karena produksi karet dari produsen utama mayoritas 

berasal dari kebun rakyat. Perusahaan harus senantiasa melakukan langkah-langkah 

kebijaksanaan perusahaan melalui suatu anggaran biaya produksi yang sangat 

berpengaruh terhadap harga perolehan dan harga jual produk.  
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Berikut adalah Tabel yang menunjukan harga pasar RSS 1 : 

Tabel 1.1 Harga Karet RSS 1 Pasar Asia per Ton Tahun 2012-2014 (US Dollar) 

Bulan 2012  2013 Δ 2012-2013(%) 2014 Δ 2013-2014(%) 

Jan 344,00 317,50 -7,70% 260,00 -18,11% 

Feb 344,50 327,50 -4,93% 220,50 -32,67% 

Mar 336,25 328,00 -2,45% 221,00 -32,62% 

Apr 387,00 315,50 -18,48% 218,50 -30,74% 

Mei 387,50 316,00 -18,45% 219,00 -30,70% 

Jun 374,50 293,00 -21,76% 204,50 -30,20% 

Jul 375,00 293,50 -21,73% 205,00 -30,15% 

Agust 323,50 282,50 -12,67% 203,00 -28,14% 

Sep 324,00 283,00 -12,65% 203,50 -28,09% 

Okt 292,50 284,50 -2,74% 183,50 -35,50% 

Nop 293,00 285,00 -2,73% 184,00 -35,44% 

Des 317,00 259,50 -18,14% 177,50 -31,60% 

Min 292,50 259,50 -21,76% 177,50 -35,50% 

Max 387,50 328,00 -2,45% 260,00 -18,11% 

Rata2 341,56 298,79 -12,04% 208,33 -30,33% 

Sumber: globalrubbermarkets.com/indonesian-rubber-prices 2015 

 

Tabel 1.5 menunjukan harga karet dalam mata uang dollar Amerika yang terlihat 

setiap tahunnya cenderung turun. Harga tertinggi terjadi pada bulan Mei 2012 dan 

harga terendah terjadi pada bulan Desember 2014 sedangkan perubahan harga 

terbesar terjadi pada bulan Oktober 2014 sebesar -35,505 dan rata-rata perubahan 

terbesar terjadi pada tahun 2012-2014 sebesar -30,33%. Selama ini, produsen selaku 

penghasil karet tidak bisa terlibat langsung menentukan harga jualnya di pasar global. 

Harga diarahkan oleh pihak pembeli (trader) untuk mengacu pada suatu bursa 

berjangka karet di Singapura atau Tokyo (medanbisnisdailiy.com, Juni 2015). Dalam 

hal ini peran biaya produksi sangat penting, terutama dalam meningkatkan keunggulan 

bersaing dari suatu perusahaan. perusahaan harus menghasilkan produk dengan kualitas 

yang baik agar dapat memenangkan persaingan terutama dengan perusahaan sejenis 

untuk dapat diterima di pasaran. 
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Penurunan harga RSS 1 disebabkan terkait adanya spekulasi bahwa ekonomi 

Tiongkok melambat dan mengakibatkan turunnya permintaan terhadap komoditas 

karet, dan juga karena adanya sentimen negatif dari prediksi peningkatan 

penjualan karet oleh Thailand dan juga over supply karet Vietnam pasca konflik 

Vietnam-Tiongkok masih berpengaruh cukup kuat pada trend pelemahan harga 

karet (Annual Report PTPN VII, 2014).  Beberapa penelitian sebelumnya telah 

dilakukan untuk mengukur pengaruh biaya produksi terhadap harga produk, salah 

satunya dilakukan Suharno (2006), yang meneliti tentang biaya produksi pada industri 

kuningan terdiri dari tiga macam yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya 

overhead pabrik. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa pengaruh biaya produksi 

terhadap harga jual sebesar 93,8%.  

 

Produktifitas secara tidak langsung menyatakan kemajuan dari perusahaan ini. 

Peningkatan berarti perbandingan yang baik antara jumlah sumber daya yang 

dipakai input dengan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan output. Jika tenaga 

kerja, modal, manajemen ditingkatkan tanpa disertai meningkatnya produktivitas, 

maka itu akan berdampak pada kenaikan harga, sedangkan pada industri karet 

harga tidaklah ditentukan oleh perusahaan.   

 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan betapa menariknya komponen-

komponen produksi RSS 1 terhadap harga karet yang ditentukan oleh pasar 

internasional, sehingga penulis mengadakan penelitian di PTPN VII unit usaha 

Baturaja dengan judul “Pengaruh Komponen Biaya Produksi Ribbed Smoked 

Sheet 1(RSS 1) di PT Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Baturaja 

Terhadap Harga Karet pasar Asia”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Selama ini, produsen selaku penghasil produk olahan karet tidak bisa terlibat langsung 

menentukan harga jualnya di pasar global, harga diarahkan oleh pihak pembeli untuk 

mengacu pada suatu bursa berjangka karet internasional sehingga perusahaan penghasil 

produk olahan karet tidak bisa memperkirakan keuntungan yang didapat di masa 

depan. Penelitian ini mencoba memprediksi harga karet pasar Asia dengan 

menggunakan komponen biaya produksi di PT Perkebunan Nusantara VII unit usaha 

Baturaja, karena pengetahuan mengenai dampak perubahan harga sangatlah 

penting. Bagi produsen, pengetahuan ini digunakan sebagai pedoman seberapa 

besar harus mengubah biaya produknya. Berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan diatas. Maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:  

1. Apakah komponen biaya produksi (upah karyawan, biaya pemeliharaan, biaya 

pengepakan, dan biaya asuransi) di PT Perkebunan Nusantara VII unit usaha 

Baturaja secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga karet pasar Asia? 

2. Apakah upah karyawan di PT Perkebunan Nusantara VII unit usaha Baturaja 

berpengaruh terhadap harga karet pasar Asia? 

3. Apakah biaya pemeliharaan di PT Perkebunan Nusantara VII unit usaha 

Baturaja berpengaruh terhadap harga karet pasar Asia? 

4. Apakah biaya pengepakan di PT Perkebunan Nusantara VII unit usaha 

Baturaja berpengaruh terhadap harga karet pasar Asia? 

5. Apakah biaya asuransi di PT Perkebunan Nusantara VII unit usaha Baturaja 

berpengaruh terhadap harga karet pasar Asia? 
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1.3 Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan penelitian ini agar mempunyai ruang lingkup dan arah penelitian 

yang jelas, pembatasan masalah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Objek penelitian ini adalah PT Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Baturaja. 

2. Data penelitian ini adalah komponen biaya produksi yang terdiri dari upah 

karyawan, biaya pemeliharaan, biaya pengepakan, dan biaya asuransi, serta 

harga pasar karet Asia, seluruh data penelitian adalah data bulanan dan hanya 

terbatas pada selama Tahun 2012 - 2014. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komponen produksi 

baik secara parsial dan secara simultan di PT Perkebunan Nusantara VII unit usaha 

Baturaja terhadap harga karet pasar Asia. 

 

1.4.2  Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi  

PT Perkebunan Nusantara VII sendiri. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 

wawasan bagi mereka yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

komponen-komponen produksi.  

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penulis mengenai 

Pengaruh komponen biaya produksi terhadap harga pasar karet. 

 


