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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan perekonomian Indonesia yang tidak menentu dapat mem-

pengaruhi kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan. Tujuan mendasar dari

setiap perusahaan adalah memperoleh laba yang dapat dipergunakan untuk

kelangsungan hidup perusahaan. Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajer

dituntut untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan

peningkatan laba dan perkembangan perusahaan. Oleh sebab itu, manajer mem-

butuhkan sebuah perencanaan yang merupakan salah satu faktor penting dalam

mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai

tujuan sehingga seringkali perencanaan digunakan sebagai alat ukur dan evaluasi

atas hasil yang diperoleh sesungguhnya.

Salah satu perencanaan yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah perenca-

naan laba, merupakan langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mencapai tar-

get laba yang diinginkan dan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Laba

yang diinginkan perusahaan adalah selisih dari hasil penjualan produk dengan bia-

ya produksi dan biaya operasional. Oleh karena itu, perencanaan laba dipengaruhi

beberapa faktor yaitu harga jual, volume penjualan, biaya produksi dan opera-

sional perusahaan. Faktor-faktor tersebut memiliki hubungan yang erat dan saling

berkaitan karena biaya produksi dan operasional menentukan harga jual sesuai

dengan laba yang ingin dicapai dan volume penjualan akan mempengaruhi penda-
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patan yang juga berpengaruh terhadap besar kecilnya laba perusahaan.

Keterkaitan antara harga jual, volume penjualan, biaya produksi dan ope-

rasional dapat dimanfaatkan oleh manajer perusahaan untuk mengambil langkah

dalam memaksimalkan laba yaitu dengan cara menekankan biaya produksi dan

operasional perusahaan seminimal mungkin, meningkatkan volume penjualan se-

besar mungkin, dan menentukan harga jual sesuai dengan laba yang telah diren-

canakan. Meski telah dibuat perencanaan laba, bukan tidak mungkin perusahaan

menghadapi kendala dan berbagai risiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Untuk

mengatasi kendala dan masalah tersebut, pihak manajemen harus memiliki ke-

mampuan dalam melihat kemungkinan dan kesempatan di masa yang akan datang

untuk mencapai tujuan perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek.

Kendala dan masalah yang dialami perusahaan dapat terjadi karena adanya

perubahan pada kondisi perusahaan dan perekonomian sehingga perlu dilakukan

analisis yang dapat merealisasikan laba yang telah direncanakan sebagai alat

bantu perencanaan. Analisis yang dapat dilakukan sebagai alat bantu perencanaan

laba terdapat tiga macam yang bergantung pada kondisi perusahaan yaitu dengan

pendekatan break-even point, contribution margin, dan cost-volume-profit. Peneli-

tian Riki Martusa dengan judul “Penerapan Cost Volume Profit Analysis sebagai

Alat Bantu dalam Perencanaan Penjualan atas Target Laba yang Ditetapkan (Studi

Kasus pada Toko Mei Pastry)” menunjukkan bahwa cost-volume-profit dapat

diterapkan pada badan usaha yang mempunyai lini produk dengan menggunakan

laporan per segmen untuk mengetahui kontribusi laba tiap lini produk terhadap

laba perusahaan. Dengan demikian, analisis biaya-volume-laba dapat digunakan
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untuk kegiatan perencanaan dan pengambilan keputusan, misalnya untuk memu-

tuskan apakah akan meneruskan atau menghentikan suatu segmen produk. Akan

tetapi, mayoritas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia belum

menerapkan alat bantu perencanaan laba sehingga laba yang diperoleh tidak

maksimal. Padahal, UMKM dapat berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian

Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman pengelola UMKM

terhadap kondisi keuangan yang dipengaruhi oleh laba. Pada umumnya, UMKM

hanya memproduksi produknya dengan jumlah yang relatif sedikit untuk me-

minimalisir kerugian yang terjadi akibat produk yang tidak terjual. Hal ini juga

dilakukan untuk menjaga kualitas produk yang mana menentukan keberhasilan

usaha terutama di bidang makanan karena konsumen cenderung menginginkan

produk yang fresh tiap harinya.

UMKM Java Bakso merupakan salah satu Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang makanan dan belum pernah

menggunakan alat bantu khusus dalam menentukan jumlah yang harus diproduksi.

Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan sumber daya manusia dalam

penggunaan alat bantu perencanaan laba. Pencatatan biaya dan pendapatan pun

dilakukan secara sederhana saat terjadi transaksi tanpa adanya pemisahan antara

biaya tetap dan variabel. Pola pikir yang diterapkan UMKM Java Bakso adalah

semakin tinggi tingkat penjualan maka semakin besar pula laba yang diperoleh.

Pemikiran tersebut membawa UMKM Java Bakso selalu berada pada titik impas

dimana produk yang terjual hanya dapat menutupi baik biaya produksi maupun

biaya operasional yang dikeluarkan. Apabila mengalami untung hanyalah sedikit
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di atas biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga laba yang diperoleh belum optimal.

Dengan kata lain, UMKM Java Bakso hanya membandingkan jumlah yang

dikeluarkan dengan jumlah yang diterima tanpa ada perencanaan laba.

Untuk menganalisis biaya produksi dan operasional, volume penjualan dan

laba yang digunakan perusahaan, manajer membutuhkan sebuah alat bantu

analisis perencanaan laba yang dapat dijadikan pertimbangan perusahaan untuk

mengambil keputusan yang dapat terhindar dari kerugian. Mowen et al.

(2014:118), “Cost-volume-profit analysis merupakan salah satu alat yang serba

guna dan mudah diterapkan oleh akuntan manajemen untuk membantu manajer

dalam membuat keputusan yang lebih baik”. Demikian pula dengan penelitian

Martusa (2012) yang menunjukkan bahwa cost-volume-profit dapat membantu

manajemen dalam mengetahui kondisi keuangan sehingga dapat mengidentifikasi

masalah ekonomi yang telah dihadapi oleh perusahaan dan menunjukkan solusi

yang tepat untuk mengatasinya.

Analisis cost-volume-profit merupakan alat bantu perencanaan laba jangka

pendek yang dasar analisisnya pada variabilitas penghasilan penjualan dan biaya

terhadap volume kegiatan. Analisis ini akan menghasilkan marjin kontribusi tiap

produk, nilai titik impas (break-even point) yang merupakan titik di mana

perusahaan tidak mengalami untung maupun rugi, degree of leverage (DOL) yang

menunjukkan sejauh mana laba perusahaan dapat berubah apabila terjadi

peningkatan atau penurunan penjualan, dan margin of safety (MOS) yang

memberi informasi terhadap penurunan penjualan yang dapat ditoleransi tanpa

mengalami kerugian. Dengan analisis biaya-volume-laba ini, pengelola UMKM
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dengan mudah dapat memutuskan mengenai harga jual yang pantas untuk suatu

produk, produk apa saja yang perlu diproduksi atau dijual, dan menetapkan

tingkat laba yang diinginkan. Selain itu, informasi kuantitatif yang diberikan

dalam analisis ini akan membantu pengelola UMKM dalam mengambil langkah

untuk merencanakan laba.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka rumusan

masalah yang dapat dikemukakan adalah “Bagaimana perancangan Cost-Volume-

Profit sebagai alat bantu perencanaan laba dapat mengoptimalkan laba yang

diperoleh UMKM Java Bakso Surabaya?”

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di

atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan

informasi dan gambaran secara nyata mengenai perancangan analisis Cost-

Volume-Profit sebagai alat bantu perencanaan laba dalam mengoptimalkan laba

pada UMKM Java Bakso Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi yang

positif bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Manfaat penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi bagi perusahaan untuk memperoleh dan menambah

pengetahuan tentang analisis biaya-volume-laba (CVP analysis).
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2. Dapat memecahkan masalah yang dihadapi perusahaan seperti volume

penjualan yang harus terjual supaya target laba yang diinginkan perusaha-

an tercapai.

3. Sebagai bahan perbandingan antara konsep dan teori yang diperoleh dari

perkuliahan dan praktek yang ada dan dapat digunakan sebagai bahan

referensi bagi peneliti lain dalam materi yang berhubungan dengan skripsi

ini khususnya pembahasan mengenai penggunaan analisis Cost-Volume-

Profit (CVP) yang berkaitan dengan target laba.

1.5 Sistematika Skripsi

Secara keseluruhan skripsi ini dibagi menjadi lima bagian atau bab, yaitu:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang merupakan landasan

pemikiran secara garis besar baik secara teoritis maupun fakta yang

menimbulkan terjadinya penelitian, perumusan masalah yang membutuh-

kan solusi melalui penelitian yang dilakukan serta tentang tujuan

penelitian, manfaat penelitian, dan penjelasan mengenai sistematika

skripsi.

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan teori dan konsep relevan yang mendasari penelitian

dalam menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi oleh suatu badan

usaha dan menunjukkan penelitian dengan masalah hampir serupa yang

dilakukan oleh penelitian lain yaitu konsep biaya, klasifikasi biaya,

perilaku biaya, metode pemisahan biaya, analisis cost-volume-profit,
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asumsi dalam cost-volume-profit, analisis break-even point, contribution

margin, margin of safety, degree of operating leverage, perencanaan laba,

dan karakteristik UMKM, perbandingan dengan penelitian terdahulu, dan

menunjukkan kerangka berpikir dalam melakukan penelitian.

Bab 3 Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang penelitian dan metode yang digunakan untuk

memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan kondisi

badan usaha meliputi pendekatan penelitian, rancangan penelitian, jenis

dan sumber data, ruang lingkup penelitian, prosedur pengumpulan data

serta teknik analisis data. Metode penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.

Bab 4 Hasil dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang subjek dan objek penelitian. Subjek pada

penelitian ini adalah UMKM Java Bakso Surabaya dan objek penelitian

adalah pendapatan dan biaya-biaya yang terjadi di badan usaha. Selain itu,

bab ini juga menguraikan tentang hasil penelitian pada UMKM Java

Bakso Surabaya dan hasil analisis permasalahan yang berdasarkan landsan

teori yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang ada.

Bab 5 Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan, akan diuraikan simpulan yang men-

jelaskan rangkuman hasil penelitian dan saran-saran yang dapat membantu

memecahkan permasalahan yang ada di badan usaha.
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