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P E N D A H U L U A N

BAB I

1 • Pandangan Umum

Telah kita sadari bersama, bahwa dewasa ini bangsa 

Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan. 

Program-program yang dicanangkan oleh pemerintah tahun demi 

tahun, Pelita demi Pelita adalah dalam rangka terlaksananya 

pembangunan, pembangunan dalam arti menyeluruh yaitu pemba

ngunan dalam segala bidang, materiil dan spirituil, dengan 

tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya dan tercipta- 

nya masarakat adil dan makmur yang diridloi Allah swt.

Sebagai salah satu dari sasaran pembangunan adalah' 

bidang ekonomi. Dalam bidang ini pemerintah berusaha selalu 

untuk meningkatkan kemajuannya, malahan saat ini bidang eko 

ekonomi merupakan bidang yang diprioritaskan, hal ini di- 

tunjukan dengan konsep Trilogi Pembangunan yang selalu di- 

tunjukan pada tahap-tahap Repelita. Selanjutnya prioritas 

ditekankan dalam bidang ekonomi sebab diharapkan hasil pe

mbangunan nantinya bisa menaikan taraf kehidupan rakyat ba- 

nyak disamping. negara akan makin kuat kedudukan perekonomi- 

annya. Kedua sasaran ini nantinya merupakan modal dasar pe

mbangunan bidang lainnya disamping menaikan harkat bangsa 

dalam percaturan perekonomian dunia.

Keberhasilan pelaksanaan dari setiap program yang 

dicanangkan oleh pemerintah menuntut partisipasi dari se

tiap kita untuk turut dalam pembangunan.
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Perusahaan, sebagai salah satu unit ekonomi tidak 

lepas dari itu semua dan dituntut juga untuk berpartisipasi 

dan bersama-sama pemerintah mensukseskan pembangunan. Ke- 

nyataannya selama ini perusahaan cukup mempunyai andil da

lam pembangunan terlihat dalam penyediaan lapangan kerja, 

penyediaan barang dan jasa yang dibutuhksn oleh masarakat, 

membayar pajak secara rutin kepada pemerintah dan lain se- 

bagainya. Oleh karena itu perusahaan harus dituntut untuk 

mempertahankan dan meningkatkan keraajuan, sebab dampak po- 

sitif akan terlihat dan secara mikro maupun makro raempenga- 

ruhi pertumhuhan perekonomian bangsa.

Aspek terpenting dari kemajuan perusahaan adalah 

tergantung dari pengelolannya atau manajemennya yang baik 

serta memdai. Manajemen yang memadai pelaksanaanya harus 

dikerjakan secara profesional dan tidak mendasarkan pada 

kerja yang untung-untungan, dalam pengertian bahwa manaje

men harus diterapkan sungguh-sungguh dan berorientasi pada 

kemajuan "dimasa yang akan datang.

• Ukuran yang dipakai untuk menilai keberhasilan suatu 

perusahaan pada umumnya ditandai dengan dengan kemampuan 

manajemen dalam melihat kemungkinan dan kesempatan di masa 

yang akan datang, sebab dengan dasar ini seorang pimpinan 

atau manajemen akan mampu menyusun strategi dan merumuskan 

kebijaksanaan jangka panjang dengan pertimbangan atas su- 

mber daya dan potensi saat ini. Dengan cara berfikir dan 

bertindak seperti ini pula manajemen akan bisa menetapkan 

tujuan dan perencanaan jangka panjangnya. Selanjutnya pe-
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rencanaan jangka panjang sebagai hasil prediksi terhadap 

™asa mendatang merupakan pedoman bag! manajemen dalam meru- 

muskan kebijaksanaan dan menyusun perencanaan berikutnya 

yang lebih pendek lagi.

Selanjutnya, fungsi perencanaan yang meliputi selu:.- 

ruh bidang dari jenjang dalam organisasi maupun dasar waktu 

yang digunakan dibentuk dalam rangka mencapai tujuan peru

sahaan. Tujuan perusahaan adalah pencapaian laba, oleh ka- 

renanya perencanaan disusun agar manajemen bisa bekerja se

cara efektif dan efisien serta memberikan arah kegiatan 

yang akan dicapai dan menghindari arahvyang menjurus pada 

kerugian, inilah sisi perencanaan sebagai alat manajemen 

untuk pengendalian. Keadaan diatas biffa digarr&arkan sebagai 

berikut, berdasarkan hasil prediksi terhadap masa mendatang 

perusahaan telah menyusun suatu perencanaan laba (profit 

planning) untuk jangka pendek. Dengan dasar ini maka peru

sahaan akan diarahkan pada berbagai alternatif tindakan un- 

tuk mencapai laba yang direncanakan, diantaranya: Menekan 

biaya produksi dan biaya operasi serendah mungkin dengan 

tetap mempertahankan harga dan volume penjualan; Menaikan 

'harga atau volume penjualan dengan mempertahankan atau me

nekan biaya-biaya; Menaikan semua unsur biaya dan volume 

penjualan tapi bias menaikan laba yang direncanakan. Berda?* 

sarkan hal tersebut maka manajemen akan diarahkan sekaligus 

terkendalikan dalam mencapai tujuan yang direncanakan.

Dalam perencanaan laba dan perencanaan lainnya, ti

dak lepas penggunaan berbagai alat-alat, teknik dan prose-
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dur dalam mendukung penyusunannya, balk secara kwalitatif 

ttaupun kwantitatif, sebab dengan ini dimungkinkan perenca* 

naan akan lebih logis dan feasibel, umpamanya penggunaan 

anggaran, penetapan,biaya standard, analisa rasio, linear 

programming, analisa brak-even dan lain sebagainya.

Dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya, perencanaan 

akan didasarkan pada analisa struktur laba, yang meliputi 

analisa hubungan antara biaya-biaya, volume penjualan dan 

laba. Analisa ini sangat penting dalam perencanaan laba, se 

sebab unsur-unsur dalam struktur laba tersebut satu dan la

innya saling mempengaruhi, hal ini bisa digambarkan sebagai 

berikut: Untuk mencapai tingkat laba tertentu harga jual di 

ditentukan biaya; harga jual menentukan volume penjualan; 

volume penjualan menentukan volume produksi dan volume pro

duksi mempengaruhi biaya; Dan akhirnya biaya meifipengaruhi 

laba. Informasi atas struktur laba perusahaan merupakan 

hal yang sangat penting bagi manajemen dalam merumuskan ke- 

'bijaksanaan dan pemilihan alternatif tindakan untuk penga-' 

mbilan keputusan dimasa mendatang. Dan agar informasi ter—  

sebut berguna bagi manajemen maka harus diterapkan suatu 

teknik analisa untuk menganalisa hubungan antara biaya-vo- 

lume-laba yaitu analisa break-even.

Sejalan dengan lajunya pembangunan di Indonesia, Pe- 

rusahaari genteng !M ! Kebumen mencoba mengembangkan diri, 

hal ini ditunjukan dengan usaha yang terus menerus untuk 

selalu meningkatkan volume penjualannya dari tahun ketahun 

dan ireluaskan daerah pemasaran serta uaaha-usaha lainnya.
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Tapi kenyataannya perusahaan tidak mampu untuk menaikan la- 

^anya. Berbagai masalah dicaba dideteksi oleh perusahaan, 

tapi hal tersebut tidak merubah keadaan, sebab perusahaan 

masih menggunakan teknik yang masih tradisionil dan tidak 

ilmiah dalam menganalisa dan menyelesaikan masalah yang ti- 

mbul sehubungan dengan perencanaan laba. Oleh karena itu 

dalam pembahasan, penulis mencoba menerapkan teknik analisa 

break-even dan analisa hubungan antara biaya-rolume-laba 

dalam penyusunan perencanaan laba perusahaan genteng 

Kebumen. Teknik tersebut diterapkan bersumber dari data- 

data masa lalu serta tidak lepas dari data relevan yang s 

selanjutnya diolah dan hasilnya diinformasikan kepada pim- 

pinan atau manajemen sebagai dasar untuk pengambilan kepu

tusan.

Dalam pembahasan skripsi ini sehubungan dengan pera- 

nan akuntan, maka penulis akan membicarakan akuntan dalam 

fungsinya sebagai akuntan manajemen atau controller.

2. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul: "PENTINGNYA ANALISA BREAK-EVEN 

TERHADAP PERENCANAAN LABA DAN PRODUKSI PADA PERUSAHAAN GEN

TENG *M* KEBUMEN.

Untuk menghindari kesalah-pahaman pengertian, maka 

penulis akan menjelaskan judul diatas sebagai berikut:

a. Analisa Break-even.

Break-even adalh suatu istilah yang sering diterje-
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dalam bahasa Indonesia dengan istilah impas dan pulang p o - 

kok. Dalam skripsi 'ini penulis menetapkan dan menggunakan 

istilah break-even dengan alsan agar tidak ada istilah ga- 

nda.

Selanjutnya yang dimaksudkan dengan break-even ada

lah sebagai berikut:

... suatu keadaan dimana suatu usaha tidak mempero- 
leh laba dan tidak menderita rugi. 1

Sedangkan analisa break-even diartikan sebagai:

Suatu cara untuk mengetahui berapa volume penjualan 
minimum agar supaya suatu usaha tidak menderita ru
gi, tetapi juga tidak memperoleh laba. 2

b. Perencanaan Laba dan Produksi.

Susunan kata diatas meliputi dua penggalan kata, 

yakni: Perencanaan laba dan perencanaan produksi, yang ma

sing-masing diartikan sebagai berikut:

Perencanaan laba adalah sebagai proses pengembangan 
rencana-rencana terperinci untuk suatu jangka waktu 
tertentu yang dekat dimasa yang akan datang, dan 
mengintregasikan rencana-rencana tersebut menjadi 
suatu kesatuan yang komprehensif. 3

Sedangkan perencanaan produksi merupakan bagian dari 

perencanaan laba, disamping rencana-rencana lainnya.

c. Perusahaan Genteng ,M J Kebumen.

Keterangan tempat dalam judul ini menjelaskan nama

1Mulyadi, Drs. MSc. Akuntan, Akuntansi Biaya untuk, 
Manajemen, Edisi keempat, BPFE Yogyakarta, 1985, hal. 72.

2Ibid. hal. 72

^Heckert, J.B., Controllership, Edisi ketiga, terje- 
mahan Dra. Tjintjin Fenix Tjendera Ak., Penerbit Erlangga 
Jakarta, 1984, hal. 197.
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perusahaan dimana penulis mendadakan penelitian, sehingga 

didapat data-data sebagai bahan olahan untuk menyusun skri

psi ini. Berdasarkan pertimbangan kerahasiaan dan keamanan 

perusahaan, maka penulis tidak meneantumkan nama perusaha

an yang sebenarnya.

Selanjutnya pengertian judul diatas secara keseluru- 

han adalah sebagai berikut: Pentingnya atau manfaat yang 

bisa diambil atas penerapan teknik analisa break-even dalam 

menganalisa hubungan antara biaya-biaya, volume penjualan 

dan laba sebagai dasar bagi perusahaan genteng 'M' Kebumen 

dalam penyusunan perencanaan laba dan produksi untuk jangka 

waktu yang dekat dimasa mendatang.

3* Alaaan Pemilihan Judul

Tujuan fundamental setiap pengelolaan perusahaan 

adalah untuk mencari jalan yang paling menguntungkan, kema- 

na usaha harus diarahkan dan bagaimana mengendalikan peru

sahaan kearah tersebut. Hal ini sebetulnya didaaarkan pada 

berlakunya fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan secara 

efektif dan efisien. Perencanaan merupakan salah satu fung

si manajemen yang utama. Perencanaan yang baik disusun ber

dasarkan pada kemampuan manajemen dalam melihat potensi la

ba dan sumber-sumber ekonomis dimasa yang akan datang, dan 

aalah satu bagian yang terpenting dari perencanaan adalah 

perencanaan laba.

Perencanaan laba disusun berdasarkan..prediksi. pote

nsi laba dimasa mendatang, selain itu perlu didukung de-

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENTINGNYA ANALISA BREAK-EVEN TERHADAP ... MUHAMMAD DAROJAT



8

ngan teknik analisa atas hubungan anfeara volume penjualan 

-biaya dan laba, yang spring dikenal dengan analisa break

even* Meskipun analisa break-even bukan satu-satunya tek

nik analisa yang mendukung perencanaan laba, tapi sangat 

berguna bagi manajemen dalam memberikan data biaya dan laba 

sebagai dasar untuk menyusun perencanaan laba, merumuskan 

kebijaksanaan dan pemilihan berbagai alternatif tindakan 

untuk pengambilan keputusan, yang akhirnya akan mengarah- 

kan manajemen pada suatu tindakan yang menguntungkan dalam 

mencapai tujuan perusahaan.

Meskipun analisa break-even sangat penting bagi p e 

nyusunan perencanaan laba, tapi kenyataannya perusahaan 

masih jarang yang memanfsatkannya, apatah memanfaatkannya, 

Sedangkan perencanaan sendiri kadang-kadang tidak disusun, 

hal ini beralasan sebab masih banyak perusahaan yang mendar_ 

sarkan pada pengelolaan yang tradisionil dan usaha yang 

untung-untungan.

sejalan dengan masalah diatas, berarti peranan se- 

rang akuntan masih dianggap terbatas, sedangkan akuntan 

mempunyai keahlian dalam aspek manajerial, khususnya dalam 

bidang perencanaan dan pengendalian.

Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis akan me- 

nunjukan peranan akuntan, yang dengan keahliannya dalam me- 

nerapkan teknik-teknik analisanya dan dalam penyusunan pe:^ 

rencanaan laba sebagai salah satu dari pelaksanaan fungsi- 

fungsi manajerial.
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4. Tu.juan Penyusunan Skripsi

Tujuan yan/; hendak dicapai sehubungan dengan penyu

sunan skripsi ini» adalah sebagai berikut:

4.1. Mengemukakan dan mengembengkan permasaiahan yang 

dihadapi oleh setiap perusahaan yang pengelolaan- 

nya masih tradisionil, sehingga hal ini mempenga- 

ruhi jalannya dan berlakunya fungsi-fungsi mana

jemen perusahaan, khususnya masalah perencanaan, 

termasuk perencanaan laba.

4.2. Mengemukakan cara penyelesaian permasaiahan diatas 

dengan mengembangkan suatu tmalisa break-even ser 

bfgai alternatif untuk membantu pemecahan perraasa- 

lahan yang dihadapi oleh setiap manajemen perusa

haan dalam penyusunan perencanaan laba.

4 .3 . Mengemukakan pada masarakat atas peranan akuntan 

manajemen atau controller sebagai bagian yang ti

dak terpisahkan dalam mengembangkan aspek manaje- 

rial dalam manajemen perusahaan khususnya dalam 

fungsi perencanaan dan pengendalian. Dan hal ini 

bagi penulis secara tidak langsung adalah menge

mbangkan profesi akuntansi di negeri tercinta ini,

5• Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini dimulai dengan kata pengantar, 

daftar isi, daftar tabel, daftar grafik dan daftar gambar, 

kemudian secara sistematis dibahas bab demi bab yang terdi- 

ri dari:
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Bab I  s Pendahuliaan.

Bab ini meliputi: Pandangan Umum ; Penjelasan Ju

dul ; Alasan Pemilihan Judul ; Tujuan Penyusunan 

Skripsi ; Sistematika Skripsi dan Metodologi. 

Metodologi sendiri meliputi; Permasalahan, Hipo- 

tesa ts.erja, Skup Analisa dan Prosedur Pengumpu- 

lan dan Pengolahan Data.

Bab II : Tinjauan Teoritis Analisa Break-even dan Hubungan- 

nya dengan Perencanaan Laba.

Dalam bab ini akan diuraikan secara teoritis ten- 

tang Analisa break-even dan analisa hubungan an - 

tara volume-bieya-laba dalam hubungannya dengan 

konsep perencanaan laba, penggunaan laporan pem- 

belanjaan langsung (direct costing) sebagai dasar 

analisa, pengklasifikasian biaya, penggunaan mo - 

del matematika sebagai alat analisa dan akan diu

raikan juga tentang peranan akuntan manajemen da

lam penyusunan perencanaan laba.

Bab III: Tinjauan Seadaan Perusahaan Genteng IM 1 Kebumen.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan gambaran 

umum perusahaan yang meliputi status hukum, seja- 

rah perkembangan perusahaan, struktur organisasi 

serta aktifitas-aktifitas yang dilaksanakan peru

sahaan. Uraian selanjutnya dalam bab ini adalah 

memaparkan perlakuan manajemen terhadap data-data 

keuangan yang terjadi, kelemahan manajemen dalam 

proses perencanaan laba sampai dengan memaparkan
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perm.asalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peru

sahaan.

Bab IV : Penerapan'Analisa Break-even sebagai Perangkat 

Perencanaan Laba.

Dalam bab ini akan dibahas pemecahan masalah dan 

pengujian hipotesa dengan car?, raengadakan penera- 

psn dasar-dasar teoritis yang telah dikemukakan 

dengan kenyataan di dalam praktek mengenai analisa 

hubungan antara volume penjualan, biaya dan laba 

sebagai dasar untuk menyusun perencanaan laba di 

Perusahaan Genteng 1M 1 Kebumen.

Bab V s Kesimpulan dan Saran.

Dalam bab ini akan dirangkum pembahasan sebelumnya 

melalui kesimpulan, selain itu penulis juga akan 

raenyampaikan saran-saran.

6 . Metodologi

6.1. Permasaiahan.

Perusahaan Genteng fM* Kebumen adalah sebuah pe - 

rusahaan yang sedang mengalami perkembangan dida- 

lam usahanya, hal ini ditunjukan dengan tingkat 

volume penjualan dan jangkauan pemasaran yang se

lalu meningkat dari tahun ketahun.

Sesuai dengan tujuan dasar setiap perusahaan yaitu 

mencari setiap jalan yang paling menguntungkan de

ngan mengendalikan arah perusahaan ke tujuan ter

sebut, serta menghindari hal-hal yang menyebabkan
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kerugian. Oleh karena itu setiap perusahaan yang 

berorientasi pada tujuan tersebut akan menghubung- 

kan setiap kenaikan volume penjualan dengan biaya- 

biaya yang mana pada akhirnya akan mempengaruhi 

tingkat laba. Dengan kata lain harus ada perenca

naan atas volume-biaya-laba untuk mengendalikan 

tujuan perusahaan.

Permasalahannya, perusahaan belum mengadakan pe - 

rencanaan atas laba yang memadai dengan mengadakan 

hurungan antar volume penjualan,. biaya-biaya dan 

laba. *ehingga dengan ini perusahaan tidak mampu 

mengadakan pengendalian terhadap aktifitas penju

alan maupun produksi., atau dengan kata lain penju

alan dan produksi masih dianggap hal yang rutin 

dikerjakan dan bersifat untung-untungan.

Akibat dari permasalahan diatas, perusahaan tidak 

bisa menggabungkan, mengkoordinasikan dan menaf - 

sirkan data-data masa lalu dan potensi laba masa 

yang akan datang sebagai dasar pengambilan keputu

san untuk penjualan dan produksi.

Kedua permasalahan diatas tirabul, karena perusaha

an belum mampu mengadakan analisa atas hubungan 

antara volume penjualan, biaya dan laba dan penga- 

ruh yang tak terkendalikan seperti perubahan harga 

jual produk, biaya-biaya produksi dan distribusi. 

Sehingga manajemen kesulitan dalam merumuskan ke- 

bijaksanaan dan mengambil keputusan.
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6.2. Hipotesa Kerja.

Berdasarkan permasaiahan yang dihadapi oleh Peru

sahaan Genteng IM 1 Kebumen, maka penulis menetap-
L_ '

kan hipotesa kerja sebagai berikut:

- Jika perusahaan menerapkan analisa break-even 

atas hubungan antara volume penjualan, biaya 

dan laba maka ini merupakan informasi yang sa

ngat berguna bagi.pimpinan/manajemen dalam rang

ka menyusun perencanaan laba.

- Disusnnnya perencanaan laba maka akan memudah

kan manajemen dalam merumuskan kebijaksanaan 

dan pengambilan keputusan dalam menentukanIpfc- 

njualan dan produksi, yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi laba perusahaan.

6,3* Skup Analisa.

Pembahasan dalam skripsi ini akan penmlis batasi 

pada hubungan antara volume-biaya-laba dan anali- 

sanya sehubungan dengan penyUsunan perencanaan 

laba, dan tidak meliputi teknik-teknik terperinci 

termaauk prosedur anggaran. Selain ;itu perencana

an dibatasi pada tahapan jangka pendek, tkarenanya 

tidak meliputi prosedur perencanaan lainnya. 

Pembatasan diatas ditetapkan dengan tujuan agar 

penulisan dalam skripsi lebih tersrah dan mende- 

tail dalam membicarakan perencanaan laba.
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6,4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.

a. Preliminary Survey.

Survey ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran 

permasaiahan baik secara kwalitatip maupun ee- 

cara kwantitatip.

b. Data Collecting.

Pengumpulan data dilakukan penulis dengan cara 

intervin dengan pimpinan perusahaan dan karya- 

wan-karyawan perusahaan, menjfadakan diskusi , 

dan mengadakan tinjauan secara fisik atas akti- 

fitas perusahaan serta catatan pembukuan peru

sahaan.

c. Studi Kepustakaan.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperoleh 

data-data teofcitis melalui terbitan-terbitan 

baik yang berupa literatur maupun bentuk lain- 

nya yang mempunyai relevansi dengan pembahasan 

dalam skripsi ini, selain itu penulis mencoba 

untuk membuka-buka lembaran hasil kuliah dengan 

maksud untuk mencapai kesempurnaan tulisan ini.

d. Pengolahan Data.

.Data-data yang penulis dapatkan melalui survey 

pendahuluan maupun lanjutan selanjutnya diolah 

dan dibandingkan dengan dasar teoritis yang di- 

peroleh melalui studi kepustakaan maupun materi 

perkuliahan, kemudian h^ailnya adalah kesimpu

lan dan saran ys.ng akan penulis samapikan dalam 

akhir skripsi ini.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENTINGNYA ANALISA BREAK-EVEN TERHADAP ... MUHAMMAD DAROJAT



TINJAUAN TEORITIS ANALISA BREAK-EVEN DAN PENTINGNYA 

TERHADAP PERENCANAAN LABA PERUSAHAAN.

BAB II

1. Arti Pentingnya Perencanaan Laba

Pencapaian tujuan perusahaan sangat tergantung pada 

bekerjanya fungsi pokok manajemen yaitu fungsi perencanaan 

dan pengendalian. Suatu proses perencanaan berarti cara 

bertindak yang ditetapkari lebih dahulu dengan melihat' ke- 

sempatan-kesempatan dimasa mendatartg. Suatu pengendalian 

berurusan dengan tugas-tugas pengaturan, pengorganisasian 

dan penyusunan strategi manajemen terhadap kekuatan, peri- 

laku manusia dan obyek sumber-sumber kedalam suatu unit 

yang dikoordinasikan untuk memperoleh hasil-hasil yang di- 

inginkan. Cara bekerjanya kedua fungsi pokok tersebut harus 

tidak terpisahkan, sebab keduanya saling berhubungan.

. Perencanaan merupakan kegiatan pengambilan keputusan

dari berbagai alternatif, yang bisa bersifat strategis,

taktis ataupun operasional. Perencanaan strategis berfokus

pada sasaran laba jangka panjang yang meliputi 5 atau 10

tahun. Perencanaan operasional bersifat jangka pendek dan

merupakan perencanaan terperinci yang meliputi pengembangan

program operasi yang bekerja untuk menjamin adanya imple-

mentasi secara efektif dari tujuan laba jangka panjang, te-

tapi masih mengakui adanya pembatasan dan kesempatan dari

1
sumber-sum-er*dan lingkungan perusahaan saat ini. Lain da

4Ibid, hal. 197.
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ri itu, untuk mencapai laba secara efektif harus ada per- 

timbsngan untuk menghubungkan penghasilan dan biaya serta 

sumber keuangan lainnya pada suatu tingkat operasi tertentu 

yang dikenal dengan istilah perencanaan laba»

1.1. Tujuan dan Pengertian Perencanaan Laba.

Perencanaan laba merupakan rencana kerja yang telah

diperhitungkan dengan cermat dengan mengemukakan segi-

segi keuangan dalam bentuk perkiraan, neraca dan ramalan

keuangan serta modal kerja untuk jangka panjang dan

jangka pendek.'* Definisi lain adalah sebagai berikut:

Perencanaan laba adalah sebagai proses pengembangan 
rencana-rencana terperinci untuk suatu jangka waktu 
tertentu yang dekat di masa yang akan datang, serta 
mengintregasikan rencana-rencana ini menjadi . suatu 
kesatuan yang komprehensif. 6

Perencanaan laba (profit planning) dapat dipandang seru- 

pa dengan istilah penganggaran (budgeting), dimana kedu- 

anya merupakan rencana yang dinyatakan dengan nilai uang 

dan ditujukan langsung pada sasaran organisasi serta ber 

berlaku sebagai pedoman untuk mencapai sasaran tersebut. 

Dalam mencapai sasaran, perencanaan laba harus didukung 

terutama oleh pelaksananya, dan untuk melaksanakan tu- 

gasnya dengan baik maka para manajer atau pimpinan harus 

diarahkan untuk membentuk sasaran pribadinya sejalan de

ngan sasaran organisasi.

Suatu tujuan dasar diadakannya perencanaan laba,

5Matz, Adolph dan Milton F. Usry, Cost Accounting 
Planning and Control, edisi ketujuh, editor terjemahan oleh 
Gunawan Hutauruk MBA, Erlangga Jakarta 1983, jilid 2, h. 1.

^Heckert, J.B., loc cit
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termasuk prosedur anggaran adalah sebagai berikut:

... untuk mencari jalan yang paling menguntungkan, 
melalui mana usaha-usaha perusahaan dapat diarahkan 
dalam memenuhi tujuan pelayanan sebagai tujuan uta- 
manya, tujuan lain adalah untuk membantu pimpinan 
dalam membawa perusahaan sedekat mungkin dengan 
arah atau jalan yang telah digariskan. 7

Meskipun begitu, keuntungan-keuntungan praktek dalam ke- 

adaan sebenarnya tidak selalu demikian, sebab kondisi 

da dalam dunia usaha selalu berubah dengan cepat, dan ti

ndakan para pelanggan dan pesaing (competitors) tidak 

dapat dikendalikan seluruhnya. Setelah mengetahui ini, 

maka perusahaan harus menyesuaikan diri hingga tingkat 

tertentu. Oleh karena itu suatu rencana yang disusun se

cara ilmiah haruslah memerlukan penelaahan dan peneliti- 

an yang mendalam, dan ini merupakan prosedur yang mahal, 

tetapi keuntungan-keuntungan apakah yang didapat oleh 

manajemen?

Terhadap manajemen, ada tiga keuntungan utama yang 

menyangkut aktifitas perusahaan dengan diadakannya pe

rencanaan laba, yaitu dalam bidang perencanaan, koordi- 

si dan pengendalian. Suatu gambaran secara garis besar 

adalah sebagai berikut:

Perencanaan.

1. Untuk mendasarkan tindakan melalui investigasi, 
penelaahan dan riset yang mendalam.

2. Untuk mengerahkan bantuan dari seluruh organisa
si dalam menetapkan jalan yang paling mengunr 
tungkan.

3. Berguna sebagai deklarasi.kebijaksanaan-kebijak
sanaan.

7Ibid. hal. 198
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4. Untuk merumuskan sasaran-sasaran.
5. Untuk menstabilisasikan pekerjaan.
6 . Untuk membuat adanya penggunaan peralatan fisik 

secara lebih efektif.

Koordinasi.

1. Untuk mengkoordinasikan dan mengkorelasikan usa
ha manusia dalam struktur organisasi.

2. Untuk menghubungkan aktifitas-aktifitas perusa
haan dengan kecenderungan umum yang diharapkan 
dari kondisi-kondisi perusahaan.

3* Untuk mengarahkan modal dan usaha pada saluran- 
saluran yang paling menguntungkan dengan melalui 
suatu program yang seimbang dan terpadu.

4. Untuk memperlihatkan kelemahan dalam organisasi.

Pengendalian.

1, Untuk mengendalikan operasi-operasi atau penge- 
luaran-pengeluaran spesifik.

2. Secara umum untuk mencegah pemborosan. 8

1.2. Pentingnya Perencanaan Laba bagi Manajemen.

Setelah perencanaan laba atau anggaran disiapkan 

secara terperinci oleh staff akuntansi atau controller, 

maka angka-angkanya dibandingkan dengan pengalaman yang 

lalu dan diuji dengan mengeoek hubungan-hubungan penting 

serta diadakan pembahasan secara bersama-sama dengan pa

ra manajer lainnya dalam rangka mengoreksi setiap kondi- 

si yang menyimpang, yang mungkin memerlukan rerisi atau 

perbaikan. Setelah itu perencanaan yang telah disempur- 

nakan disusun dan bersama-sama dengan anggaran diajukan 

kepada pimpinan tertinggi untuk dianalisa dan diteliti,, 

jika telah mendapat persetujuan maka selanjutnya diaju

kan ke dewan komisasris untuk mendapat pengesahan.

Sampai tingkat persetujuan pimpinan tertinggi fung-

8Ibid, hal. 199
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si perencanaanlah yang mendominasi, dan setiap anggauta
\

organisasi diikutkan sampai dinyatakannya rencana yang 

bisa diterima. Setelah perencanaan laba atau anggaran 

dis'etujui, manajemen telah memasuki fase baru, yaitu me- 

ngendalikan perusahaan pada arah pencapaian tujuan. De- 

‘ ngan demikian bagi fihak manajemen, perencanaan laba me

rupakan alat pengendalian. Sehingga dengan ini, sangat 

sering perusahaan dalam operasinya menyimpang dari arah 

semula, dengan keadaan ini maka perlu disusun suatu ren

cana baru; artinya rencana harus direvisi.

2. Langkah-langkah dalam Penyusunan Perencanaan Laba

Untuk membuat perencanaan laba secara cermat dan te=* 

pat tidaklah mudah, sebab teknologi berkembang terus dan : 

faktor-faktor sosial dan politik merupakan pengaruh yang 

kuat dalam dunia usaha. Oleh karena itu, untuk menetapkan 

perencanaan laba, perusahaan harus mempertimbangkan dampak 

sosial disamping lingkup ekonomisnya, sebagaimana dibawah 

ini:

... enviromental pollution, the consumption of ren
ewable recourses, and other ecological factors; the 
right£of indifiduals and groups; the maintenance^of 
public service; public safety; health and education; 
and many other such social concern. 9

Sedangkan dasar untuk menetapkan sasaran dari suatu peren

canaan laba,•prosedurnya adalah sebagai berikut:

9
Robert K. Elliot, Social Accounting and Corporate 

Decision Making, Management Controls vol. XXI, No.1, h. 5
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1. The a priori method in which the profit objective 
take precedence over the planning process. At the 
outset, management specifies a given rate of re
turn to be achieved in the long run which it seek 
to realize by means of planning directed toward 
that end.

2. The a posteriori method in which the determinate - 
on of profit obyective is subordinated to the 
planning, and the obyective emerge as the product 
of the planning it self.

. 3. The pragmatis method in which management uses a 
profit standard that has been tested empirically 
and sanctioned by experience. By using a target 
rate of profit derived from experience, expecta
tions, or comparisons, management establishes a 
more or less definite profit level which is con
sidered satisfactory for the company; and this 
constitutes a relative profit standard .p 10

Sedangkan untuk menentukan sasaran tersebut, fihak manaje

men harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Profit or loss resulting from a given volume of 
sales•

2. Sales volume required to recover all consumed 
costs, to produce a profit adequate to pay devi- 
dends on prefered and common stock and to retain 
sufficient earnings in the business for future 
need.

3. Break-even points.
4. Sales volume that the present operating capacity 

can produce.
5. Operating capacity necessary to attain the profit 

obyective.
6 . Return on capital employed. 11

Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan, bahwa dalam 

menentukan sasaran dalam perencanaan laba tergantung dari 

laba-rugi suatu operasi tertentu, tingkat volume penjualan 

yang menghasilkan laba, keadaan break-even, volume penjua-

^°Research Report No. 42, Long-range Profit Planning 
National Associationof Accountants, New York 1964, p. 60

Matz, Adolph and Milton F. Usry, Cost Accounting - 
Planning and Control, Sixth edition, South-Western Publish
ing Company, Cincinnati Ohio 1976, p. 473
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lan yang disesuaikan dengan tingkat produksi, kapasitas 

produksi untuk mendukung laba dan beaarnya modal yang digu- 

nakan (untuk menghitung return on investment), Secara pa

njang lebar f aktor-f aktor diatas* akan dibahas pada akhir 

bab ini dan bab-bab selanjutnya* Dalam perencanaan laba ju

ga tidak lepas digunakannya teknik-teknik modeling, sebab 

akan memberikan pada pimpinan:

1. Suatu analisa kwantitatif mengenai pengaruh yang 

mungkin pada hasil operasi.

2. Kondisi keuangan dari berbagai keputusan alterna- 

tif, dan

3. Berbagai penggunaan alternatif dari sumber-sumber 

untuk mengoptimasikan pendapatan bagi para peme- 

gang saham.

Selanjutnya, perencanaan laba pada hakekatnya meru

pakan suatu proses yang berulang-ulang yang membantu pimpi

nan dalam merevisi dan mengubah rencana-rencana sampai de**_

12
ngan rencana mencapai sesuatu yang bisa ditenma.

Secara umum perencanaan laba meliputi dua bentuk,

yaitu: Perencanaan laba jangka panjang (long-range profit

2.1. Perencanaan Laba Jangka Panjang.

Perencanaan jenis ini diberi batasan sebagai beri

*

planning) dan jangka pendek (short-range profit planning).

... the continuous process of making present deci 
siohs systematically and, with the best posible

12
Heckert, J.B., op cit, hal, 198
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knowledge of their futurity, organizing systematic
ally the effort needed to carry out these decisions 
and measuring the results of these decision againts 
the expectations through organized, systematic 
feedback. 13

Jenis perencanaan ini bukan merupakan keharuaan dan 

tidak dinyatakan dengan ketentuan yang pasti dan bukan 

merupakan rencana yang terkoordinir, biasanya perencana

an jenis ini meliputi rencana pembelanjaan barang-barang 

modal, riset dan pengembangan yang mendalam dan kebutu~ 

han keuangan jangka panjang lainnya. Termasuk jenis pe«= 

rencanaan ini adalah laporan rugi-laba bayangan untuk 

jangka waktu tiga atau lima tahun mendatang, tingkat la

ba atas modal yang disesuaikan dengan laporan rugi-laba 

bayangan yang memperlihatkan ePektifitas penggunaan ak- 

tiva.

Laoa jangka panjang tergantung dari prestasi laba 

jangka pendek, oleh karenanya perencanaan laba jangka- 

panjang harus dimasukan pada waktu yang lebih pendek.

2.2. Perencanaan Laba Jangka Pendek.

Jenis perencanaan ini mempunyai jangka waktu tahu- 

nan atau bisa juga tengah tahunan atau tiga bulanan. 

Jangka waktu sangat menentukan keberhasilan suatu renca

na, makin pendek suatu rencana maka akan lebih mudah da~

lam mengadakan suatu pengendalian atas pelaksanaan dari
c

rencana tersebut, sehingga «ecara terus menerus penca- 

paian tujuan bisa diarahkan secara.terus menerus. Selain

1 i 
'Peter P. Drucker, Long-range Planning, Management

Science, vol. 5, No. 3> p. 240
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itu perencanaan jangka pendek lebih logis, sebab menga

kui adanya keterbatasan atas sumber-sumber pada saat 

itu. Oleh karenanya, untuk mendapatkan perencanaan yang 

lebih efisien, waktu bisa diperpanjang lagi menjadi 18 

bulan, kelebihan enam bulan dari setahun, diperlukan un

tuk memberikan kemungkinan peralihan dari tahun sekarang 

ke tahun berikutnya, serta untuk mengadakan penyesuaian 

atas kejadian-kejadian pada tiga bulan tahun sebelumnya. 

Peralihan dan penyesuaian tersebut meliputi kegiatan 

produksi, masalah keuangan dan juga menyangkut perubahan 

periode akuntansi.

Selanjutnya proses perencanaan dan pengendalian la

ba jangka pendek, prosedurnya dapat diikhtisarkan seba

gai berikut:

- Mencapai rencana atau program yang bisa diterima.
- Mengukur pelaksanaan yang sebenarnya dengan ren

cana .
- Memutuskan dan melaksanakan tindakan perbaikan * 14

2.3. Sumber Data Perencanaan Laba dan Peranan Controller.

Sumber data bagi penyusunssn perencanaan laba dida

sarkan pada data-data keuangan maupun non-keuangan. Data 

-data keuangan suatu perusahaan diperoleh dari suatu 

sistem informasi akuntansi. Dan perencanaan laba diha- 

silkan dari kegiatan pengambilan keputusan oleh manaje- 

men, maka informasi akuntansi yang berfokus pada penye- 

diaan data-data untuk tujuan pengambilan keputusan bagi 

manajemen adalah akuntansi manajemen, dan data-data yang

^Heckert, J.B., loc cit
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dihasilkan bersifat relevan, sebab merupakan data dima

sa mendatang yang akan terjadi yang diperkirakan akan 

berbeda diantara berbagai macam alternatif. Dan akuntan- 

si manajemen didefinisikan dengan:

... adalah proses pencatatan, penggolongan, pering- 
kasan dan penyajian transakai keuangan yang terjadi 
di dalam perusahaan untuk menghasilkan informasi 
bagi para manajer guna perencanaan, koordinasi dan 
pengawasan kegiatan perusahaan. 15

Dengan ini maka kriteria informasi yang dihasilkan akun- 

tansi manajemen adalah segi manfaat bagi manajemen, oleh 

karenanya penyajiannya tidak dibatasi prinsip-prinsip 

akuntansi yang lazim, umpamanya penggunaan laporan rugi- 

laba dengan metode variable costing.^ Guna menyediakan 

informasi yang bermanfaat bagi manajemen, maka sistem 

informasi akuntansi manajemen harus didesain agar bisa 

memberikan informasi yang tepat waktu, yang bisa member 

rikan komunikasi yang efektif .antar departemen, dan bisa 

mengembangkan konsep management by exception, yaitu yang 

segera bisa mengambil tindakan perbaikan atas perencana

an laba jika terjadi penyimpangan.

Dengan bertambahnya peranan akuntansi dalam tugas 

manajerial, maka istilah controller makin mendapat pe~ 

ngakuan yang selayaknya. Controller menunjukan jabatan 

akuntansi yang melaksanakan fungsi dasar controllership, 

yang meliputi kegiatan-kegiatan:

1^Mulyadi, Drs. MSc. Akuntan, op clt, hal. 14 

l6Ibid, hal. 8
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- Perencanaan (planning).
- Pengendalian (controlling).
- Pelaporan (reporting).
- Akuntansi (accounting).
- Dan lainnya, termasuk perpajakan, memelihara hu

bungan dengan pemeriksa intern dan extern, dan 
memelihara sistem dan prosedur perusahaan. 17

Dalam perencanaan, controller menetapkan dan memelihara 

rencana-rencana dan sebagai koordinator dalam menginte- 

grasikan untuk seluruh jenjang manajemen dalam kesatuan 

finansil serta menerjemahkan semua rencana dalam satuan 

moneter, menguji kewajaran serta melaporkan rencana-ren

cana ke pimpinan tertinggi. Laporan juga menyangkut per

baikan sebagai hasil pengukuran dan evaluasi, hal ini 

dilaksanakan agar pengendalian mudah dilaksanakan.

Dan yang terpenting dari jabatan controller adalah, 

mengembangkan data-data finansil untuk pengambilan kepu

tusan manajemen. Hal ini menunjukan suatu konsep pende- 

katan analitis yang membawa keseimfeangan bagi sistem pe

rencanaan dan pengendalian perusahaan.^

4 . Pentingnya Analisa Break-even Terhadap Perencanaan Laba

Tujuan dasar dari setiap perusahaan adalah mencapai 

laba. Oleh karenanya manajemen dibentuk dalam rangka menca- 

ri jalan yang paling menguntungkan dan sekaligus mengenda- 

likan arah perusahaan agar terarah ke tujuan itu. Ini sebe- 

tulnya merupakan perencanaan dan pengendalian laba. Dari 

itu maka istilah"perencanaan laba menjadi berkaitsn dengan 

budget flexible operasi, yang mengakui adanya bahwa sebagi-

17
Heckert, J.B., op cit, hal. 14

18Ibid, hal. 12

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENTINGNYA ANALISA BREAK-EVEN TERHADAP ... MUHAMMAD DAROJAT



26

an biaya berubah sejalan dengan berubahnya volume penjualan 

yang akhirnya juga mempengaruhi laba. Maka dalam hubungan 

dengan penggunaan4data biaya dan pendapatan dalam menetap-. 

kan apa yang akan dijual dan dengan harga berapa, semua
«

tercakup dalam perencanaan laba. Oleh karenanya hal yang 

perlu dilakukan sehubungan dengan perencanaan laba adalah 

mengadakan hubungan dan mempertimbangkan tiga faktor, yaitu 

biaya-biaya, volume penjualan dan laba.

Suatu analisa hubungan atas faktor-faktor tersebut 

adalah analisa break-even, yaitu suatu analisa yang membe

rikan informasi kepada manajemen di tingkat volume penjua

lan berapa antara biaya dan penghasilan dalam keadaan sei- 

mbang. Dan untuk menganalisa perubahan dalam faktor laba 

tersebut maka analisa break-even dikembangkan menjadi ana

lisa hubungan antara biaya-volume-laba. Kedua analisa ter

sebut tidak terpisahakan, dan merupakan alat manajemen da- 

lam menggabungkan, mengkoordinasikan dan menafsirkan data- 

data produksi dan distribusi dalam rangka pengambilan kepu

tusan.

Analisa break-even dihasilkan dengan jalan menentu.- 

kan hasil pengurangan biaya variabel terhadap penjualan, 

yang hasilnya disebut dengan istilah contribution margin 

(marjin sumbangan). Selanjutnya dengan membagi biaya tetap 

dengan contribution margin ratio akan didapat volume pe

njualan minimum yang harus dicapai (secara terperinci akan 

dibahas dalam uraian selanjutnya). Konsep contribution .

Mulyadi, Drs. MSc. Akuntan, op cit, hal. 73
19
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margin dan pemisahan biaya variabel dan tetap diperoleh de- 

ngan penyajian laporan rugi-laba dengan bentuk variable 

costing atau direct costing, yang merupakan bentuk tidak 

konvesional (tidak lazim diterapkan) sebagaimana penyajian 

dengan full costing,

Variabel costing hanya merabebankan produk hanya de

ngan biaya pabrikasi variabel, raaka hanya biaya variabel 

saja yang dianggap sebagai biaya atau harga pokok yang me- 

lekat pada persediaan, dan biaya pabrikasi tetap dianggap 

dianggap sebagai biaya periode yang akan dibebankan lang- 

sung pada periode terjadinya.

Analisa break-even dapat didasarkan pada data masa 

lalu (data historis) maupun data dari angka-angka standard 

atau budget. Tapi dalam rangka pengambilan keputusan, data 

dari stndard atau budget lebih unggul, sebab merupakan da

ta yang*diperkirakan akan terjadi, sehingga relevan untuk 

pengambilan keputusan.

3-1. Menetapkan Titik Break-even (Break-even Point).

Dalam menentukan titik break-even bisa menggunakan 

pendgkatan persamaan ataupun grafis.

3.1.1. Pendekatan Persamaan.
4

Laba sama dengan volume penjualan dikurangi 

biaya, atau dinyatakan dalam persamaan menjadi,

y = cx - b x  - a, dimana y = laba
c * harga jual per unit 
x = unit yang dijual 
b = biaya variabel per 

unit 
a * biaya tetap
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Keadaan break-even, jika penghasilan sama dengan biaya

atau laba = 0 , sehingga persamaan menjadi:

0 = cx - bx - a

cx - bx = a

x(c - b)* a

x = — , atau c - b

Break-even dal am = -------- b i a y a , teta.B-----;-----
unit yang dijual harga jual - biaya variabel

per unit per unit

Jika persamaan diatas dikalikan dengan c (= harga jual

per unit), maka:

^  _ a « c _______a. _ a
c - b “ (c - b)/c ~ c/c - b/c

= i ~ r V s • atau

Break-even dalam = -----biay aa£ ar£abel cer unit
rupiah penjualan 1 - har| a jual per" unit----

biaya tetap
contribution margin ratio

*

Keterangan:

cx - bx adalah contribution margin.

1 - b/c adalah contribution margin ratio (C/M ratio).

*

3.1.2. Pendekatan Grafis.

Break-even yang digambarkan secara grafis le- 

bih mudah terbaca oleh pengambil keputusan. Cara yang 

digunakan adalah dengan mengeplotkan langsung data- 

data dari laporan ataupun dari hasil persamaan. Dan 

langkah-langkahnya aebagai berikut (gambar 2 .1 •):

- Menghubungkan volume penjualan, biaya tetap dan 

variabel (biaa dengan menggunakan tabel).
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- Sumbu datar (sumbu x) menunjukan volume penjualan 

yang dinyatakan dalam satuan kuantitas tertentu.

- Sumbu tegak (sumbu y) menunjukan hasil penjualan 

dan biaya dalam rupiah.

Pembuatan garis penjualan dilakukan dengan cara:

- Pada waktu volume penjualan (x) = nol, make ha

sil penjualan (y) = nol pula.

- Pad?, volume maka hasil penjualan (y) = cx^.

- Kemudian ditarik garis antsra titik x=Q,'y=Q 

dengan x=x 1 , y=cx^ (ket.: c menunjukan harga).

- Pembuatan garis biaya sebagai berikut!

- Pada waktu x=0, maka biaya tetap sama dengan a. 

sedangkan pada waktu x=x^ maka biaya total sama 

dengan a + bx^ (ket.: b menunjukan biaya varia

bel per unit).

- Kemudian ditarik garis yang menghubungkan titik 

x=0, y=a dengan titik x=x^ , y=a + bx^.

- 3reak-even terletak pada titik perpotongan garis 

hasil penjualan dengan garis biaya. Titik perpoto 

ngan jika ditarik garis tegak ke sumbu x maka
*

akan jatuh di x. dan pada sumbu tegak (y) akan
w

jatuh di titik y g atau y=a + bxe «

Daerah disebelah kiri break-even (diarsir) adalah 

daerah rugi, dan disebelah kanan break-even (diar 

sir) adalah daerah laba. Daerah rugi.sebab gari3 

oenjualan lebih rendah dari garis biaya, dsn dne- 

rah laba sebab garis penjualan diatas garis biaya.
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Gambar 2.1. Peta Break-even.

Keterangan:

- Sumbu y adalah sumbu. penjualan rian biaya dalam 

rupiah.

- Sumbu x adalah sumbu volume penjualan yang dinya- 

takan dengan unit kuantitas tertentu.

- Titik (x ,y ) menunjukan break-even, yaitu seba- 

gai titik perpotongan antara garis penjualan (cx) 

dan garis biaya (a + bx). .
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Contoh 2,1.t

PT Klione memproduksi produk A, rencsna produksi un-

20
tuk tahun 19X1 adslah sebagr.i b s n kut:

.k b -

Pcrsediaan aw^.1.............. . 100
Rencar.a produksi...............  1 . 1 0 0

1 .200
Rencsna penjualan..............  1 . 0 0 0
Persediaari akhir...............  ==SS?2Q_

Biaya produksi variabel standar per kg produk adalah se-

bagai berikut:

Biaya bahan baku......................... Rp. 10,-
Biaye tensga kerja variabel............  7,“
Biaya overhead pabrik variabel........ 8 ,-

Jumlah biaya produksi variabel.....fy. 25,-*
Biaya administrasi & umum variabel.... 10,- 
Biaya pemasaran variabel................ 3.-

Jumlah biaya variabel................

Biaya tetap per tahun terdiri dari:

Biaya overhead pabrik tetap............ f*>. 37.400,-
Biaya pemasaran tetap................... 15*000,-

Biaya administrasi dan umum tetap.....25.0001“

Jumlah biaya tetsp per tahun.......

Harga jual produk 172,- per kg.

Laporan rugi-laba tahun 19X1 yang direncanakan sebagai 

berikut:- (lihat halaman 32).

2J Ibid, hal. 79-84.-
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PT ELIONA 

Rencana Laporan Rugi-laba 

Tahun 19X1

Jumlah %

Hasil penjualan 1 . 0 0 0 x fy. 1 7 2 ............... Rp.1 7 2 .0 0 0,- 100

Biaya variabel:
Persediaan swal: 100 x fy.25,-=fy. 2.500,- 
Biaya produksi variabel:

1 . 1 0 0  x ftp.25,- 2 7 ,5 0 0,-
Rp. 3 0 .0 0 0, -

Persediaan alchir;200 x Rp.25j- 5.000,-

sp.2 5 .0 0 0,-

Bieya xjemesaran variabel:
1.000 x fy. 8 , - Rp. 8.000,-

Biaya administrasi & umum vari
abel: 1 . 0 0 0 x Pp. 1 0 ,- 1 0 .0 0 0,-

Jumlah biaya variibel..................... Rp. 43.000,- 25

Contribution margin...................... . .^119^222^= Z^=

Hitunglah:

a. Berapa jumlah hasil penjualan minimum dalam tahun 19X1 
yang harus d.icapai, agar PT Eliona tidak rugi.

b. Berapa kilogram produk minimum yang harus dijual agar 
dapafc menutup semua biaya.

Penyelesaian:

- Pendekatan Persamaan.

a. Break-even dalam = -------- -------------------- -—
rupiah penjualan contribution margin ratio

= = Bp. 103.200,-

Agar PT Eliona dalam tahun 19X1 tidak rugi, maka 
hasil penjaalan minimum yang harus dicapai adalah 
ty. 1 0 3 .2 0 0,-

b. Break-even dalam = -------- -----------------------
unit yang dijual harga jual - biaya variabel

per unit per unit

= I ] W - X r -3 -  600 k i l o g r a m '
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Apabila dalam tahun 19X1 produk A yang telah ter- 
jual berjumlah 600 kilogram, maka PT Eliona tidak 
akan menderita kerugian. Ini berarti dalam setiap 
penjualan 1 kg produk A berikutnya PT Eliona akan 
memperoleh laba sebesar Rp.129»- (* 75% x fy.175#“) 
karena biaya tetapnya telah tertutup dari jsnjua- 
lan 600 kilogram.

- Pendekatan Grafis.

Apabila harga jual produk per unit = c * fy. 172,- 
biaya variabel per unit = b = fij>. 43,- 
biaya tetap per tahun = a = .7 7 • 4 0 0, —

Untuk berbagai macam volume penjualan (= x) maka ha
sil penjualan, biaya variabel, biaya tetap dan biaya to
tal nampak dalam tabel 2 .1 . berikut ini.

TABEL 2.1.: Hasil penjualan, biaya variabel, biaya tetap, 
biaya total dan laba bersih pada berbagai vo
lume penjualan.

Volume
penjualan

Hasil
penjualan

Biaya
variabel

Biaya
tetap

Biaya
total

Laba
(rugi)

X

(kg)

cx

w

bx

w

a

(Rp)

a+bx

(Rp)

cx-(a+bx)

(Rp)

1 . 0 0 0 172.000 43.000 77.400 1 2 0 . 4 0 0 5 1 . 6 0 0

800 137.600 34.400 77.400 111.800 2 5 . 8 0 0

600 1 0 3 . 2 0 0 2 5 . 8 0 0 77.400 1 0 3 . 2 0 0 -nol-

400 68.800 1 7 . 2 0 0 77.400 94.600 (2 5 .8 0 0)

200 34.400 8.600 77.400 8 6 . 0 0 0 (5 1 .6 0 0 )

Sumber: Mulyadi, Drs, MSc. Akuntan, Akuntansi Biaya untuk 
Mana.jemen, edisi keempat, BPFE Yogyakarta 1983, 
halaman 82

Apabila data pada tabel 2.1. disajikan dalam bentuk 

grafik, maka akan nampak dalam gambar 2 .2 . (lihat halaman 

34). Dalam grafik break-even tersebut, garis yang digam- 

bar adalah garis penjualan, garis biaya total dan garis 

biaya tetap.
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Gambar 2.2.: Grafik Break-even,

produk

Sumber : Mulyadi, Drs. MS?. Akuntan, Akunt.aasi R1 nyn nnf.uk 
Mflnajpmpn, BPFE Xogyakarta 1983, hal. 85
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3.2, Margin of Safety.

Margin of safety merupakan selisih volume penjualan

21
yang dianggarkan dengan volume penjualan break-even. 

Dalam contoh 2.1. maka:

Margin of Safety * Rp. 172,000,- - Rp.103.200,-

= Rp. 68.800, -

Dan Margin of safety ratio (M/S ratio) = 40%

Angka margin of safety dan M/S ratio memberi petu- 

njuk tentang penurunan volume penjualan maksimum yarrg 

boleh terjadi, agar perusahaan tidak rugi.

M/S ratio berhubungan langsung dengan laba, apabila 

dihubungkan dengan C/M ratio. Hubungan tersebut adalah:

Laba '= C/M ratio x M/S ratio

* 7 5 % x 40% » 30% (= dari volume penjualan)

3.3. Grafik Laba dan Volume (Profit-Volume Graph).

Untuk memudahkan analisa akibat pengaruh perubahan

biaya-biaya, volume‘penjualan terhadap laba, maka grafik 

laba-volume (P/V graph) sangat membantu manajemen, sebab 

secara langsung bisa dibaca melalui grafik tersebut. 

Pembuatan grafik ini adalah sebagai berikut:

- Dibuat grafik yang dibagi due bagian yang dibata- 
si dengan garis penjualan yang dibuat mendatar. 
Sumbu tegak menunjukan jumlah laba atau rugi pada 
berbagai tingkat volume penjualan (lihat gambar 

2.3.)

- Kemudian ditarik garis rugi-laba yang menghubung- 
kan titik-titik rugi atau laba pada berbagai vo
lume penjualan. Kerugian terbesar adalah sebesar 
biaya tetap yaitu fy.7 7 .4 0 0,-, yang terjadi pada 
volume penjualan sama dengan nol.

- Titik pertemuan anatra garis rugi-laba dengan ga
ris penjualan menunjukan titik break-even.
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Gambar 2.3.: Grafik Laba-Volume.

A ngka dalam 
ribuan

Laba

Rugi

51.600

Garis penjualan 

(ribuan)

Sumber: Mulyadi, Drs. MSc. Akuntan, Akuntansi Biaya untuk 
Manajem<sn, ediai keempat, BPFE Yogyakarta 1985, 
halaman 98
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3*4. Manfaat Analisa Break-even bagi Pengambilan Keputu- 

aan Manajemen.

Dalam pengambilan keputusan bagi manajemen, analisa 

break-even memberikan aplikasi yang luas dalam-menguji 

usulan tindakan alternatif sehubungan dengan perencanaan 

laba perusahaan.

Selain memberikan informasi penjualan minimum yang 

harus diadakan, analisa break-even juga memberikan in

formasi mengenai C/M ratio dan analisa hubungan antara 

biaya-volume-laba.

C/M ratio sebesar 0,75, bisa diartikan, bahwa seti- 

ap pertambahan dalam biaya tetap sebesar Rp.1,- maka ta- 

mbahan volume penjualan yang diperlukan untuk menutup 

tambahan biaya tetap tersebut adalah • 1,333 (* berasal 

dari Rp. 1 ,-/0,75). Jika tambahan biaya tetap tersebut me- 

rupakan laba yang dibentuk atau direncanakan oleh peru

sahaan, maka rumus break-even menjadi:

Jika sasaran laba yang diinginkan PT Eliona ssbesar 

fy.5 1 -6 0 0,- maka,

Jika sasaran laba dinaikan menjadi Rp.60.000,- maka.

Dan dengan perhitungan yang sama PT Eliona bisa me- 

rencanakan volume penjualan berapapun juga sehubungan

Volume penjualan =
biaya tetap + sasaran laba 
contibution margin ratio

Volume penjual-an =

Rp. 1 7 2 .0 0 0,- (« 1 . 0 0 0  unit)

Volume penjualan
0,75
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dengan adanya kenaikan dalam sasaran laba yang diinginkan 

oleh pimpinan, sampai dianggap memenuhi tingkat pengemba-

lian atas investasi (return on investment) bagi para pe- 

megang saham atau yang diinginkan oleh fihak manajemen. 

Proyeksi atas sasaran laba terhadap rencana penjualan ju- 

ga secara mudah bisa dilihat dengan menggunakan grafik 

laba-volume sebagaimana terlihat dalam gambar 2.3* di ha

laman sebelumnya.

Tapi perlu diketahui bahwa analisa break-even meru

pakan analisa statis yang mempunyai keterbatasan-keterba- 

tasan, dan berlakunya jika telah dipenuhi keadaan tertenr . 

tu atau asumsi-asumsi yang mendasarinya. Oleh karenanya 

analisa break-even sangat berguna sekali jika dihubungkan 

dengan analisa hubungan antara biaya-biaya, volume penju

alan dan laba. Sebab ada kemungkinan bahwa perubahan atas 

sasaran laba disebabkan oleh berbagai faktor dalam struk- 

tur laba, dan bukan hanya oleh perubahan atas volume pe

njualan saja. Meskipun begitu perubahan atas volume pen~ 

jualan mempunyai hubungan langsung dengan perubahan sasa

ran laba.

Dalam contoh 2.1. dan contoh sebelumnya telah disa- 

' jikan bahwa break-even PT Eliona pada tahun 19X1 sebesar 

Rp. 103.250,-. Dan jika sasaran laba yang diinginkan naik 

menjadi fy.6 0 ,0 0 0,- maka volume penjualan yang direncana- 

kan sebesar Rp. 183.200,-, perhitungan tersebut akan tepat 

apabila variabel-variabel dalam struktur laba lainnya 

tidak berubah.

38-
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Selanjutnya, secara terperinci asumsi-asumsi yang 

mendasari analisa break-even adalah sebagai berikut:

- Bahwa variabilities biaya mendekati pola tingkah 
laku yang diramalkan. Biaya tetap akan selalu kon- 
stan dalam kisaran waktu yang dipakai untuk meng- 
hitung break-even, sedangkan biaya variabel beru- 
bah sebanding dengan perubahan volume penjualan.

- Bahwa harga jual produk tidak berubah-ubah pada 
berbagai tingkat kegiatan. Jika dalam usaha mena- 
ikfcn volume penjualan dilakukan penurunan harga 
jual atau dengan memberikan potongan harga, maka 
hal ini akan mempengaruhi hubungan M a y ?  , volume 
dan laba.

- Bahwa kapasitas produksi pabrik secara relatif 
adalah konstan. Penambahan fasilitas produksi akan 
berakibat pada penambahan biaya tetap dan akan 
mempengaruhi hubungan biaya, volume dan laba.

- Bahwa harga faktor-faktor produksi tidak berubah. 
Jika harga bahan baku dan tarip upah terlalu me- 
nyimpang dari data yang dipakai untuk menghitung 
break-even, maka hal ini akan mempengaruhi hubu
ngan biaya, volume dan laba.

- Bahwa efisiensi produksi tidak berubah. Apabila 
terjadi penghematan biaya produksi karena adanya 
penggunaan bahan pengganti yang harganya lebih re- 
ndah atau adanya perubahan pada metode produksi, 
maka hal ini- akan memepengaruhi hubungan biaya, 
volume dan laba.

- Bahwa perubahan pada persediaan awal dan akhir, 
jumlahnya tidak berarti.

- Bahwa komposisi produk yang dijual tidak berubah. 
Apabila perusahaan menjual lebih dari satu macam 
pBoduk, maka meskipun volume sama tetapi komposisi 
berbeda, maka hal ini akan mempengaruhi haail p e 
njualan.

- Mungkin diantara anggapan (asumsi) tersebut diatas 
yang paling pokok adalah "bahwa volume penjualan 
merupakan faktor satu-satunya yang mempengaruhi 
biaya dan laba”. 21

3.5. Analisa Break-even untuk Perusahaan yang ftemproduksi 

dan Menjual Lebih dari Satu Macam Produk.

21Ibid, hal. 95-96
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3-5.1. Perhitungan untuk Komposisi Seluruh Produk.

Di dalam perusahaan yang memproduksi dan menju- 

al lebih dari satu macam produk, manajemen tidak hanya 

menghadapi masalah mencari komposisi penjualan produk 

yang menghasilkan laba maksimum, tetapi juga membutuh- 

kan informasi berapa kontribusi masing-masing produk 

dalam menghasilkan laba perusahaan secara keseluruhan. 

Contoh 2.2.: 22

PT El Sari menjual tiga macam produk A, B dan C 
dimana harga jual, biaya variabel dan contribution 
margin per unit serta total biaya tetap masing-masing 
adalah sebagai berikut:

Produk.............. A B C

Harga jual per unit.....
Biaya variabel per unit.

fy.25,-
15,-

i 
i 

«> 
«*

O 
CM 

ro Rp. 50, - 
15,-

Contribution margin..... Rp._10A2 1§zT

Total, biaya tetap: Rp.500 iooo
«

Perhitungan laba bersih dan break-even pada ber- 
bagai komposisi produk yang terjual nampak dalam tabel
2.2. Sedangkan grafik laba-volume disajikan dalam ga
mbar 2.4. Dari gambar tersebut terlihat, bahwa apabila 
komposisi produk bisa diperbaiki, maka contribution 
margin dan laba akan naik, sedangkan titik break-even 
akan turun (lihat halaman 4 1 ).

22Ibid, halaman 100
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TABEL 2.2.: Perhitungan Break-even dan Laba pada berbagai 
Macam Komposisi Produk (dalam rupiah)

Komposisi Produk A= 20.000 A= 10.000 A= 5.000
yang dijual B= 10.000 B* 15.000 B= 7.000
(dalam unit) C= 5.000 C= 20.000 C = 15-000

Hasil penjualan.... 1.000.000 1.200.000 1.085.000
Biaya variabel..... 495.000 480.000 384.000

Contribution Margin 555.000 720.000 701.000
Biaya tetap........ 500.000 500.000 500.000

Laba bersih........ -= II
O
B

o
n

O
H•ii

LfNI
UNIII
’ 

II == _ 220.g 00= n- _?o i.g g o _

945.945 833.333 777.895

Sumber: Mulyadi, Drs, MSc, Akuntan, Akuntansl Biaya untuk 
Manajemen, BPFE Yogyakartaf 1985, hal. 101

G-ambar 2.4.: Orsfik Laba-Volume yang Menunjukan Akibat
Perbedaan Komposisi Produk yang Dijual ter- 
hadao Laba dan Break-even.

Baris penjualan

Sumber: Mulyadi, Drs. MSc. Akuntan, Akuntanai Biaya untuk 
Manajemen, BPFE Yogyakarta 19&5, hal. 102
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Di dalam perusahaan yang memproduksi dan menju- 

al lebih dari satu macam produk, manajemen tidak hanya 

menghadapi4masalah mencari komposisi penjualan yang 

menghasilkan laba maksimum, tetapi juga membutuhkan 

informasi mengenai berapa kontribusi masing-masing 

produk dalam menghasilkan laba perusahaan secara ke

seluruhan.

Contoh 2.3*:

Misalkan dalam contoh 2.2. PT El Sari menjual 
tiga macam produknya dengan komposisi sebagai berikut: 
Produk A = 10.000 unit; produk B = 15.000 unit; dan 
produk C = 10.000 unit. Perhitungan contribution mar
gin untuk mas-ing-masing produk nampak dalam tabel 2.3. 
berikut ini.

TABEL 2.3.: Perhitungan Contribution Margin per Jenis 
Produk.

3.5*2. Perhitungan Break-even untuk Tiap Produk.

Hasil 
Produk penjualan

W

Biaya
variabel

w

Contribu- 
tion mar
gin 

(Rp)

% biaya 
variabel 
dari pe
njualan

C/M
ratio

A
B
C

250.000
450.000
500.000

150.000
180.000 
150.000

100.000
240.000
350.000

60%
4096
30%

40%
6036
7096

1 .2 0 0 .0 0 0 .480 .000 720.000 . 40% 60%

Biaya tetap....... 500.000

2 2 0 .0 0 0

Titik '

Rd.500
0

break-even;

.0 0 0 ,-  
75o = <*•833.333,-

Sumber: Mulyadi, Drs. MSc. Akuntan, Akuntansi Biaya un
tuk Manajemen, BPFE Yogyakarta 1985, hal. 103
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Untuk memudahkan analisa biaya-volume-laba per 
jenis produk, data dalam tabel 2.3* dapat disajikan 
dalam gambar 2.5* dengan cara sebagai berikut:

- Dibuat grafik yang dibagi menjadi dua bagian, 
yang dibatasi dengan garis penjualan yang di
buat mendatar. Sumbu tegak menunjukan jumlah 
laba dan rugi pada berbagai tingkat volume p e 
njualan.

- Dibuat garis rugi-laba yang dimulai dari titik 
rugi terbesar sebesar biaya tetap Rp. 500.000,- 
kemudian ditarik garis lurus ke titik laba to
tal yaitu Rp.220.000,-. Titik break-even terle- 
tak pada titik perpotongan garis rugi-laba de
ngan garis penjualan.

- Dibuat garis rugi-laba untuk tiap produk, di
mulai dari produk yang hasil penjualannya ter- 
rendah (produk A). Garis rugi-laba dimulai dari 
titik biaya tetap dan ditarik garis lurus ke 
titik rugi Op.400.000,- dibawah titik penjualan 
Rp.2 5 0 . 0 0 0 , Titik ini menunjukan bahwa keru
gian sebesar Bp. 100.000,- dari biaya tetap se
besar Rp.500,000,- telah ditutup produk A.

- Garis rugi-laba produk B dimulai dari akhir 
garis rugi-laba produk A dan berakhir pada ti
tik rugi Rp. 130.000,- dibawah titik penjualan 
Rp.700.000,- (yaitu penjualan produk A dan B). 
Selisih antara titik akhir garis rugi-laba 
produk A dengan titik akhir garis rugi-laba 
produk B sebesar Rp.270.000,- ini menunjukan 
bahwa Rp.270.000,- dari biaya tetap ditutup 
oleh produk B.

- Garis rugi-laba produk C dimulai dari akhir ga
ris rugi-laba produk B. Garis menyeberangi da
erah rugi ke daerah laba ke arah titik laba 
sebesar Rp.220.000,- (lihat halaman 44).
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Gambar 2,5-: Grafik Laba-Volume untuk Tiap Produk.

L aba (dalam

Gambar 5.11. Grafik Analisa Laba dan Volume untuk tiap 
Produk secara Individual

Sumber: Mulyadi, Drs. MSc. Akuntan, Akuntansi Biaya
untuk Manajemen, BPFE Yogyakarta 1985, h. 104
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TlJNJAUAN Kh'ADAAN PERUSAHAAN GENTENG *M' KEBUMEN

BAB III

1. Tin.jauan Umum Perusahaan

1.1. Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan Hukum.

Perusahaan genteng fM f Kebumen didirikan tahun 19&4,

merupakan perusahaan perseorangan yang berkedudukan di 

Kabupaten Kebumen, tepatnya di desa Kebulusan Kecamatan 

Pejagoan.

Karena merupakan industri kecil maka dasar hukumnya 

hanya berdasarkan tanda pendaftaran di Departemen Peri- 

ndustrian* Setelah adanya pelimpahan jabatan pimpinan 

kepada anaknya pada permulaan tahun 1987, maka dasar* hu

kum yang mendasari pelimpahan ini adalah Surat Tanda Pe

ndaftaran Industri Kecil No. 037/2.22/11/1987/64/Pelimp. 

A>4, yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian K a 

bupaten Kebumen.

1.2. Bidang Usaha.

Sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, maka didi- 

rikannya perusahaan ini adalah untuk menyediakan kepada 

masarakat atas bahan bangunan yang berupa genteng, ya- 

itu dengan jalan memproduksi dan menyalurkan hasil pro- 

duksi dan menyalurkan hasil produksi kepada masarakat 

yang membutuhkan.

Saluran dietribusi hasil industri ini biasanya mela- 

lui agen-agen penjualan, dan selain itu perusahaan juga
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mengadakan penjualan langsung kepada konsumen.

1.3* Struktur Permodalan.

Pada awal kegiatan usaha disekitar pendirian perusa

haan sampai dengan tahun 1976, dana yang dipergunakan be- 

rasal dari modal sendiri. Dengan adanya perkembangan pe

rusahaan maka dirasakan perlu adanya sumber dana yang be- 

rasal dari fihak ekstern yaitu dari lembaga keuangan atau 

bank. Sehingga kemudian dilakukan peminjaman kepada Bank 

Nogara Indonesia 1946 di Kebumen.

1.4. Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha.

Pada awal pendirian, perusahaan genteng 'M' didalam 

memproduksi masih menggunakan cara-cara yang tradisionil, 

hasil produksi juga masih berupa genteng biasa (tradisi- 

onil) dan penyediaan bahan baku yang berupa tanah liat

masih bisa disediakan oleh tanah areal milik sendiri. Hal
t*

ini berlangsung terus hingga sampai belum dikenalnya pen- 

gunaan mesin-mesin dalam berproduksi.

Selanjutnya perusahaan bisa berkembang dan kebutuhan 

akan genteng meningkat. Dan mulai t a h u n '1972 sudah dike- 

nal penggunaan mesin-mesin cetak genteng, sehingga perlu 

perusahaan menggunakan mesin cetak tersebut untuk meng- 

hasilkan genteng jenis press bia«a (palentong). Selanjut

nya tahun 1977 perusahaan perlu menambah mesin cetak dari 

jenis baru yaitu jenis kodok dan krepus, untuk itu dimu- 

lailah pinjaman bank untuk mendukung pengembangan usaha 

.tersebut. Itu ar^Al tanah milik sendiri suadah
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tidak mencukupi lagi maka dilakukan cara sewa tanah atau 

membeli bahan baku untuk menghasilkan bahan baku.

Tahun-tahun berikutenya, perkembangan perusahaan di- 

imbangi dengan menaiknya persaingan. Sehingga untuk tneng.- 

atasi hal ini dilakukan pengembangan daerah pemasaran, 

menjadi rekanan bagi perusahaan kontraktor milik swasta 

ataupun milik pemerintah, dan juga dilakukan peningkatan 

kwalitas hasil produksi.

Prospek usaha perusahaan genteng tM ’ Kebumen dimasa 

mendatang diharapkan lebih baik mengingat kebutuhan sa- 

rana rumah tinggal yang seiring dengan meningkatnya taraf 

hidup masarakat. Selain itu juga ditunjang oleh perhatian 

pemerintah yang cukup besar terhadap masalah perumahan 

rakyat. Genteng sebagai salah satu bagian dari rumah akan 

selalu meningkat kebutuhannya seiring dengan meningkatnya 

kebutuhan akan perumahan.

1.5. Struktur Organisasi.

Perusahaan genteng ?M r Kebumen dipimpin oleh seorang 

Direktur utama yang dalam pelaksanaannya sehari-hari di- . 

bantu oleh seorang wakil Direktur. Dalam pelaksanaan ope

ras! perusahaan, Direktur/wakil Direktur membawahi 5 (li

ma) orang kepala bagian. Selanjutnya bagian-bagian yang 

ada dalam perusahaan besrta .job discription nya diuraikan 

secara singkat berikut inis

a. Direktur.

Direktur merupakan pemilik sekaligus pimpinan per-
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usahaan. Dalam jabatannya direktur bertugas merencanakan, 

m engorganisir dan mengendalikan jalannya perusahaan se

cara menyeluruh. Direktur juga berwenang untuk mendele- 

gasikan tugas atau jabatannya pada masing-masing kepala 

bagian, serta mengarahkan dan mengkoordinir mereka agar 

berjalan sesuai dengan tujuan organisasi.

b. Wakil Dierektur.

Fungsi bagian ini adalah membantu Direktur dalam 

p^laksanaan pengawasan perusahaan dan mewakili Direktur 

dalam hal berhalangan. Selanjutnya wakil Direktur dalam 

tugasnya bertanggung jawab pada Direktur.

c. Bagian Pemasaran.

Bagian ini bertanggung jawab pada pelaksanaan pen

jualan serta pengiriman barang pada konsumen atau agen. 

Bagian ini juga membantu serta bersama-sama Direktur da

lam melaksanakan fungsi pemasaran, diantaranya dalam pe- 

rencanaan penjualan, pengembangan produk, mencari salu- 

ran distribusi serta daerah pemasaran baru serta menja- 

lin hubungan dengan langganan atau agen penjualan. 

c. Bagian Administrasi.

Bagian ini bertanggung jawab atas terlaksanya ja

lannya keteta-usahaan serta administrasi secara teratur.

Termasuk dalam bagian ini adalah penyimpanan arsip, ter-
f

selenggaranya pencatatan (pembukuan) atas berbagai tean-
%

saksi keuangan perusahaan dan pembuatan laporan keuangan 

per periode.
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e. Bagian Produksi.
i

Bagian ini bertanggung jawab atas terlaksananya 

kegiatan produksi. Termasuk dalam bagian ini adalah 

mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pengolahan bahan 

baku sampai dengan menjadi barang jadi.

f. Bagian Keuangan.

Bagian ini bertabggubg jawab terhadap kegiatan ke- 

luar masuknya uang dan penyimpanan'uang dengan melapor- 

kan setiap periode tertentu atas saldo kas kepada Direk

tur.

g. Bagian Personalia.

Bagian ini bertugas menangani masalah-masalah ke- 

pegawaian. Selain itu juga bertindak sebagai hutoas dan 

umum.

Selanjutnya tingkat supervisi dan rentang kendali 

dari struktur organisasi perusahaan genteng !M ’, bisa 

digambarkan sebagai berikut:
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Gambsr 3*1.: STRUKTUH ORGANISASI PERUSAHAAN 1M" KEBUMEN

Sumber: Perusahaan genteng *M* Kebumen
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2. Kegiatan Qperasional Perusahaan

Kegiatan operasional perusahaan biasanya dipimpin 

langsung oleh .Direktur atau walcilnya, terutama dalam kegi

atan utama perusahaan yaitu kegiatan produksi dan pemasaran. 

Pimpinan langsung ini meliputi pengawasan maupun pengarahan 

atas kegiatan tersebut, sebab diharpakan dari sini akan di- 

dapatkan hasil yang menguntungkan bagi Direktur sendiri ma- 

pun bagi organisasi, sebab pelaksanaan kegiatan tersebut 

lebih efektif dan sesuai dengan rencana yang telah digari- 

kan oleh manajemen.

2.1. Kegiatan Produksi.

Kegiatan produksi di perusahaan genteng 'Mf Kebumen 

didasarkan pada produksi masa atau process costing, oleh 

karenanya bersifat terus menerus. Dan pelaksanaan produksi 

didasarkan pada rencana-rencana produksi, yang dibuat untuk 

mendukung rencana penjualan yang digarikan oleh bagian pema

saran.

Rencana-rencana produksi meliputi rencana produksi gen

teng per bulannya, juga termasuk perhitungan biaya-biaya 

standar atas bahfin baku, upah langsung dan overhead pabrik. 

Perhitungan dan penetapan biaya ̂ standar ini selalu dihitung 

oleh perusahaan pada awal periode perencanaan, dan akan be- 

rubah jika terjadi perubahan atas biaya-biaya. Manfaat pene

tapan biaya standar bagi manajemen adalah untuk pengendalian 

biaya, sekaligus untuk memudahkan manajemen dalam menghitung 

harga pokok* produk genteng dan rugi-laba per periode -.laporen.
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Bagian produksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu 

oleh bagian yang lebih dibawahnya lagi, yaitu bagian pe- 

mbelian dan pengolahan bahan baku, bagian cetak dan pe- 

ngeringan, serta bagian pembakaran dan penyelesaian, Ma- 

sing-masing bagian dipimpin dan dibawah pengawasan seo- 

rang mandor atau pengawas.

Bagian pembelian dan pengolahan bahan baku bertugas 

untuk mengadakan pembelian tanah galian yang selanjutnya 

mengolahnya menjadi bahan baku jadi. Alasan perusahaan 

memisahkan bagian ini menjadi unit tersendiri adalah un

tuk memudahkan perhitungan harga pokok dari bahan baku, 

serta dalam mengendalikan'biaya.

Jika bahan baku telah disiapkan di gunang, maka akan 

dilanjutkan dalam proses-proses pencetakan, pengeringan, 

pembakaran, lalu diadakan pensortiran atau pemilihan 

genteng-genteng jadi yang selanjutnya dipindahkan di gu- 

dang dan siap dijual kepada langganan atau agen-agen pe

njualan. Sedangkan genteng-genteng yang rusak atau tidak 

memenuhi sarat mutu harus disihkan dan diperhitungkan 

sebagai kerugian.

Untuk meyederhanakan perhitungan harga pokok genteng 

perusahaan tidak memisahkan bagian-bagian produksi dalam 

mengakumulasikan biaya-biaya pabrikasi. Maka dalam rangka 

memudahkan pengawasan operasi sehari-hari ataupun penge- 

ndalian biaya-biaya, perusahaan tetap memisahkan antara 

bagian cetak dan pengeringan dengan bagian pembakaran dan 

penyelesaian.
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2.2, Aktifitas Pemasaran.

Kegiatan pemaaaran telah berkembang cukup pesat dari 

tahun ke tahun, Hal tersebut ditandai dengan naiknya om- 

set penjualcn dan luasnya daerah pemasaran. Saat ini da- 

erah pemasaran bukan hanya di daerah Jawa Tengeh saja, 

tapi sudah menjangkau daerah Jawa Timur .yang ditunjukan 

dengan munculnya agen-agen penjualan di Surabaya, Malang 

Jombang dan lain-lainnya. Ternyata justru di daerah Jawa 

Timur merupakan potensi yang menguntungkan sekali, sebab 

produk genteng perusahaan 'M f Kebumen irampu bersaing da

lam harga jual, hal ini karena adanya harga pokok pro

duksi yang lebih rendah dibandingkan dengan produk yang 

berasal dari produsen di daerah Jawa Timur (umpamanya 

produk yang berasal dari daerah Karang Pilang, Surabaya). 

Dah dnri segi kvralitas tegolong baik dan memenuhi Sta- 

ndart Industri Indunesia (SII) menurut LKB-FTSP ITS Su

rabaya.

Saat ini penjualan genteng perusahaan !M ! Kebumen 

baru tiga jenis yang semuanya jenis press masinal, se^. 

dangkan untuk jenis tradisionil (non masinal) sudah lama 

ditin^galkan. Ketiga jenis hasil produksi tersebut ada

lah: Jenis press Masinal Kodok, PalentonR.- Krepus dan 

Kawun'g.Dari jenis genteng tersebut ysng paling besar 

tingkat produksi dan penj^alanny? adalah jenis Kodok, 

yaitu sekitar 80% dari total keselui-uhan, sedangkan je

nis Palentong rata-rata 15% dan sisanya adalah jenis 

Krepus dan Kawung yang hanya sekitar 5% per bulannya.

4
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Volume Penjualan genteng saat ini di perusahaan !M ! 

Kebumen rsta-rata bisa mencapai 165.000 snmpai dengan 

.185.000 unit genteng per bulan. Volume? penjualan ini di- 

dukung oleh kemampuan produksi saat ini yaitu sekitar

185,000 unit, genteng dalam kapasitas normal, inaksudnya 

sesuai dengan kemampuan perusahaan saat ini. Dari ting- 

kat penjualan dan produksi tersebub maka keseluruhannya 

hampir merupakan penjualan d'.n produksi untuk jenis pa- 

lentong dsn kodok. Sedsngkan untuk jenis krepus dan ka- 

wung penjualannya sangat kecil dan bisa dipenuhi dengan 

adanya persediaan yang cukup yang tersedia di gudang un

tuk tiga sampai dengan empat bulan mendatang, Dengan a 

adanya data-data ini maka penekanan pembahasan dalam tu- 

lisan ini adalah pada penjualan dan produksi untuk g e n r • 

teng jenis kodok dsn palentong.

3* Perencanaan laba yang diterapkan oleh Perusahaan tM t 

Kebumen

Dengan melihat kemampuan perusahaan dalam raenggali po- 

tensi-potensi lab.*? yang terdapat dalam jumlah volume pen

jualan tiap bulannya, maka manajemen perusahaan 'M* menga- 

dakan perencanaan atas produksi dan penjualan. Perencanaan 

produksi dan penjualan didasarkan pada informasi yang dida- 

patkan dari hasil operasi perusahaan pada mass yang lalu 

yang disesuaikan dengan keadaan kondisi perusahaan saat 

ini secara keseluruhan, yang selanjutnya inforrnasi-informs- 

si tersebut masing-mpsing diperhitungkan yang s«lanjutnya
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dihubung-hubungkan dan. disatukan menjadi suatu keaatuan yang 

terkoordinir ^.alam berituk perencanaan. laba untuk masa yang 

akan datang, Perencanaan laba Tang meliputi rencana penjua- 

Ion, rencana produksi dan rencana laba ini kemudian Idiajukan 

kepada manajemen dalam bentuk laporan-laporan. Selanjutnya 

manajemen beserta bagian pemasaran dan bagian produksi me- 

ngadakan analisa dan pengujian atas laporan-laporan tersebut 

untuk nantinya mengahasilkan suatu laporan yang bisa diteri- 

ma bagi perencanaan laba perusahaan. Jika telah disetujui 

dan diterims oleh manajemen, maka perencanaan ini merupakan 

rencana kerja'bagi organisasi perusahaan untuk masa yang 

akan datang dan sebagai psdoman bagi manajemen dalam menge- 

lola perusahaan. Seisin itu perencanaan laba atau perenca

naan produksi dan penjualan juga ditujukan untuk membantu ■ 

manajemen dalam rangka penghitungan laba per periode atau 

per bulan,

Perencanaan laba yang dibuat oleh perusahaan adalah , 

perencanaan jangka pendek atau tiga bulan, dengan perenca

naan selama tiga bulan dimaksudkan adalah untuk mengelimi- 

nir segala perubahan-perubahan yang terjadi atas struktur 

laba ' atau hubungan antars volume, biaya dan laba. Sehingga 

dengan ini perencanaan laba yang dibuat oleh manajemen se- 

lama tiga bulan akan selalu direvisi jika terjadi peruba

han-perubahan atas faktor-faktor tersebut diatas, dan de

ngan ini maka perencanaan laba akan selalu bisa diguriakan 

oleh fihak manajemen atau pimpinan dal'qm mengendalikan arah 

perusahaan dalam pencapaian tujuan.
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Selanjutnya untuk menggambarkan prosedur penyusunan 

perencanaan laba dengan perhitungan standar biaya-biaya, 

diuraikan berikut ini,

3.1. Rencana Produksi.

Rencana produksi genteng di perusahaan genteng 

*Mf Kebumen saat ini didasarkan pada:

- Kapsitas rata-rata (80% dari kapasitas yang ter- 

sedia) dari produksi per periode.

- Rencana penjualan per per-periode/ tiga bulan. 

Dengan dasar diatas, maka .rencana produksi perusahaan 

genteng 'M1 adalah sebagai berikut:

- Unit yang dimasukan dalam proses produVsi:

8 unit pabrik, rata-rata per hari menghasilkan 

1000 unit genteng per pabrik, atau per tiga bu

lan dengan 8 unit pabrik sebesar......624.000 unit

- Unit rusak dalam proses:

*10% x 624.000 uni t ...................... 62.400

- Unit yang selesai dalam proses.......  561.600 unit

3.2. Rencana Penjualan Genteng.

Berdasar pengalaman yang terjadi pada periode lalu, 

maka penjualan. yang direncanakan untuk bulan-bulan Ja- 

nuari, Februari dan Maret 1987, adalah sebagai berikut:
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TABEL 3*1 •; Rencana Penjualan (dalam anit).

Jumlah dalam 
Januari Februari Maret 3 bulan.

Persed. awal 
1 Janmari... 97.000 109.200 1 1 1 . 4 0 0 97.000

Produksi....... 187.200 187.200 187.200 5 6 1 . 6 0 0

Siap di jual.... 284.200 2 9 6 . 4 0 0 298.600 658.000

Penjualan...... 175.000 185.000 195.000 555.000

P«rs«d. akhir 
31 Maret *87 133*200 111 AQQ 1?3a600 1 0 3 . 6 0 0

Sumber: Perusahaan Genteng 'M1 Kebumen.

3.3* Perhitungan biaya-biaya.

3.3.1. Perhitungan biaya produksi.

3.3.1.I* Biaya bahan baku dan bahan penolong. - 

^a. Bahan baku . (keweh).

Bahan baku jadi (keweh) dihitung oleh perusa

haan adalah dengan . dasar perhitungan yang ter- 

sah dari unit lain atau dianggap sebagai unit 

tersendiri dibawah bagian pembelian dan pengola

han bahan baku, Alasan ini dibuat adalah, untuk 

mempermudah perhitungan harga pokok bahan bsku 

yang disesuaiksn dengan' jika perusahaan menga- 

dakan pembelian bahan baku.

Perhitungan harga pokok bahan baku adalah se-

b.ngai berikut:
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Pembelian tanah galian 1000
e fy. 200,- ........................ ' 200.000,

Biaya pengglahan Rp.5,-/unit
(1000 m = 350.000 unit keweh).. ft.1 .7 5 0 .0 0 0,

Biaya penggilingen dan penyelesaian 
(termasuk biaya penyusutan mesin 
dan pabrik, bahan penolong dan 
suplies pabrik) Qflp.3j-........ Rp. 1 .050.000,

Biaya transport ke gudang dan bagi
an cetak termasuk biaya bongkar- 
muat, @ ^ . 1 , 3 6 .............. i____ Pp. 474.500,

ft.4.224.500,-

Tingkat kerusakan sampai dengan ba
han bsku siap dipakai adalah 1 5^

15* x > | - 2 2 4-5QO a ..............  7 4 5 .5 0 0,

fcii92giQ32*;

Harga bshan baku jsdi tkeweh) per unit:

9 7 0 .0 0 0 ,  - _ 1 . *
3 5 0 . 0 0 0  unit keweh “ Ssis&s-

te. Bahan penolong.

Bahan penolong berupa minyak nyamplung dengan 

harga standart ©ft. 1.67 per unit genteng, ba

han ini digunakan dalam proses cetsk agar 

bahan baku tidak lengket dengan mesin cetak. 

3-3.1*2* Biaya bahan bakar kayu dan suplies pabrik.

a. Bahan bakar kayu.

x
1 kali bakar menggunakan 30 m kayu karet dan 

x
10 nr kayu batok kelapa.

harga >ayu karet 1 m » .^.15*000,-

harga kayu batok 1 nr = [$. 4.000,- 
0

1 kali bakar = 2 6 . 0 0 0 unit genteng.
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Sehingga harga perunit genteng dari kayu bakar 

ad.olah sebagai berikut:

■ ( 3 0  X  Rp. 1 5  > 0 Q 0 * - )  + ( 1 0  X  R p > 4 » Q Q Q > ~ )  _  0* 4 0  or ;
26.000 uAit '

b. Suplies pabrik.

Bata mentah: Rp,4.500 26.000 = Rp.0,17

olie ; $.1,600 -r 1.000 = 1,60

Minyak tanah: Rp.1000 -r 1.000 = 1, -

Biaya per unit...... fy±2».Tl±

3.3.1*3* Gaji dan upah.
}

a.^Upah langsung.

- Bagian cetak dan pengeringan.

Hasil cetak dan pengeringan rata-rata dalam 

satu hari untuk 8- mesin = S.000 unit, 

satu bulan (.26 hari) = 208,000 unit.

- Bagian Pembakaran.

1 bulan = 8 kali «  2?.000 unit = 208.000
unit.

Upah langsung untuk bagian cetak dan pengeri

ngan per hari (upah hsrian) adalah:

Rp.88.400,- -r 8.000 unit ............. 11,05

Untuk bagian pembakaran (upah borongan)

$1.5 0 .0 0 0,- 4  26.000 unit = ...........ifc. 1 , 9 2

Jumlah upah langsung per uni t ...........

b„ Upah tidak langsung.

Biaya makan untuk 105 pekerja £  ty.150,-/harl 

b-iays nek an per unit ^ q q q ^ '-̂  = 1
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Biaya angkut-angkut dari dan ke oven (tempat

pembakaran) dan ke tempat penjualan (gudang ba-

rang jadi) per unit genteng;

Biaya ke oven (tobong)................ft.0,75

Biaya menurunkan dari oven...... 0,50

Biaya seleksi dan biaya angkut-angkut
ke gudang/tempst penjualan.......  0,50

Total biaya angkut-angkfct per unit., ft,. 1

c. G-aji Pengawas dan teknisi.

Eerdiri dari:

1 orang Dengawas kepala/bagian produk
si, ©ft.7 5 .0 0 0;- .................. ft. 7 5 . 0 0 0

1 orang pengawas merangkap teknisi, ft, 65.000

2 orang pengswas/msndor @-ft.55*000. .ft. 110.000

Total gaji pengawas/tsknisi......ft.250.000
Der_bulan

3*3.1*4. Biaya Overhead Pabrik Lainnya.

a.' Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan.

Biayp-biaya ini meliputi pe^ieliharaan atas 

mesin-mesin yang berupa olie/pelmmas yang di- 

hitung sebesar ft.0,50 dari jural ah ".nit gen

teng yang diproduksi.

Biaya perbaikan meliputi perbaikan secara ke- 

cil-kecilan yang meliputi atas mesin-mesin, 

gedung pabrik, alat-alat dan fasilitas fisik 

lainnya yang ditetapkan oleh perusahaan sebe- 

sp.r ft.5 0 .0 0 0,- per bulan.

60*
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b. Biaya Kesehatan.

Biaya-biaya ini merupakan jaminan keselamatan

dan kesehatan kerja ’Tang meliputi obst-obatan 

dan biaya ke dokter/klinik yang ditetapkan 

oleh perusahaan sebesar Rp. 20.000,- per bulan.

c. Biaya Asuransi.

Biaya ini merupakan biaya asuransi tenaga 

lcerja (Astek) dan asuransi a';as bangunan pa

brik yang biaya preminya sebesar fy.2 1 . 5 0 0  

per bulan,

d. Biaya-biaya penyusutan.

Biaya ini merupakan penyusutan atas fasili- 

tas pabrik, yang per bulannya dihitung biaya 

sebesar:

G-edung pabrik:

000»QQ.Qj.1 - ....... Bp. 180.000,-
10 x 12

>00
10 X  12

Rp.6.500.000,- x 90$ nrn 
Oven: J---- m ‘ --------  = .....48.750,-

Kesin-mesin:
fy. 10.200.Q00/--X-_80^ _ ........ ^  68,000,-

Alat-alat pabrik:
. 1.1.«.8_Q0 _ .............................  rp, 9 8 . 3 0 0 , -

10 x 12

Total biaya penyusutsn........

3.3*1-5* Perhitungan Unit yang Rusak.

Unit rusak adslah ksrusakan atas unit total 

genteng yang dimasukan dalam proses produksi ce

tak sampai dengan pembakaran. Unit rusak yang 

dihitung rata-rata 10# dari unit yang dimasukan

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENTINGNYA ANALISA BREAK-EVEN TERHADAP ... MUHAMMAD DAROJAT



62

dalam proses perbulannya. Perhitungan unit yang 

rusak adalah sebagai berikut:

Unit yang dimasukan dalam proses, 208.000 unit

3*3.2. Biaya-biayc pemasaran.

Biaya pemasaran meliputi:

Biaya bongkar-muat barang yang dijual [£.0,50 per unit 

Komisi penjualan Rp.0,75 dari 20?$-nya unit yang dijual 

bahan bakar solar Rp. 12.000,- -per hari x 40^.

Biaya perjalanan fp.50.000,-

Gaji bagian penjualan/pemasaran (termasuk £aji untuk 

Direktur/wakil Direktur) Hp. 350.000,- 

Biaya penyusutan kendaraan:

Unit yang selesai 90% 187.200 unit

Unit yang rusak dalam proses 10%. 20.800 unit

3.3.3. Biaya Umum dan Admisistrasi. 

Gaji bagian administrasi dan umum Rp.250.000,-

Penyusutan gedung kantor: 
fo.1.500.000.- x 90?q 

10 x 12 Rp. 11.000,-

Penyusutan kendaraan: 
Pp. 1.430.000,- x 10% 

7 x 12
1*. 12.300,-'

Penyusutan inventaris kantor: 
Rp.750.000«- x 90%

5 x 12 = ......
1 1 .2 5 0,-

Biaya alat-alat kantor Pp. 10.000,-

Biaya poa dan telrram Rp. 10.000,-
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Biaya bunga bank:

RE. 10.000 + 000,- x 16,5
ty.137.500,-

Sewa tanah: fy. 7-500,-

Biaya lain-lain:

Jumlah biaya umum dan administrasi.. (£*.47;$..350*-

3.4. Penetapan Harga Genteng per unit

Penetapan hspga diadasarkan pada harga penjualan pada

85# dari seluruh jumlah penjualan pada suatu periode. e'zeh 

karena itu, dalam menyusun perencanaan laba perusahaan me

nggunakan dasar harga penjualan pada agen.

Dasar penjualan pada agen-agen penjualan adalah seba^ 

gai berikut:

- Harga genteng press jenis Kodok : Rp. 81,25

- Harga genteng press jenis Palentong : Rp. 75»- 

Sedangkan komposisi penjualan untuk genteng jenis Kodok dan 

Palentong rata-rata per bulsn dari jumlah volume penjualan 

adalah 80# untuk jenis Kodok dan 20% untuk jenis Palentong.

3.5* Penyusunan Perencanaan Laba oleh Perusahaan*

Dari data-data rencana pr-oduksi dan penjualan diatas, 

maka perusahaan menyusun perencanaan laba untuk bulan-' 

bulan Januari, Februari dan Maret 1987- Selanjutnya peren

canaan laba disajikan dalam bentuk laporan rugi-laba yang 

dir^ncanaakan per 31 Maret 1987 yang digambarkan sebagai 

berikut:

agen, sebab penjualan pada agen meiupakan 80# sampai dengan
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4. Masalah-tnasalah Tang Dihadapi Peru3ahasn Sehubungan 

dengan Perencanaan Laba

Perusahaan genteng fM' Kebumen adalah suatu perusaha

an yang sedang mengalami perkembangan dalam usahanya. Hal 

ini ditunjukan dengan adanya kenaikan volume penjualan dan 

jangkauan pemasaran yang selalu meningkat.

Selanjutnya dengan dasar ini dnn melihat potensi pe

rusahaan saat ini, perusahaan fM' mengadakan suatu perenca

naan atas labanya, yaitu dengan melalui berbagai perhitungan 

atas biaya dan standart biaya. Serencanaan laba yang dibuat 

oleh perusahaan adalah sebagai pedoman dalam rencana kerja

dimasa mendatang.

Permasalahannya, perusahaan belum menerapkan suatu 

teknik analisa terhadap perencanaan laba. Teknik analisa ter 

sebut adalah untuk menghubungkan faktor-faktor pembentuk la

ba perusahaan, yaitu harga jual, unit volume yang dijual, 

biaya variabel per unit dan biaya tetap atau hubungan antara 

volume—biaya dan laba. Sebab dengan adanya analisa ini maka 

akan bisa diadakan analisa terhadap berbagai perubahan-pe- 

rubahan atas faktor-faktor laba tersebut.

Suatu teknik analisa yang bisa diterapkan atas peru- 

bahan faktor-faktor laba yaitu, teknik analisa break-even 

dan analisa hubungan biaya-volume-laba. Teknik analisa ini 

bisa digunakan dalam rangka menyempurnakan perencanaan laba 

perusahaan genteng fM ! Kebumen.
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PEMBAHASAN MASALAH

1• Penerapan Analisa Break-even dalam Perencanaan Laba Pe

rusahaan !M f Kebumen.

Berhasil tidaknya suatu pengelolaan perusahaan dita- 

ndai dengan kemampuan manajemen dalam melihat kemungkinan 

dan kesempatan dimasa yang akan datang melalui kegiatan pe

rencanaan. Perencanaan yang baik, disamping memberikan pe- 

do»an bagi jalannya roda organisasi, juga akan memberikan 

pengendalian agar perusahaan bisa mencapai tujuan secara 

efektif dan efisien.

Perusahaan fM' telah menerapkan perencanaan laba atas 

kegiatan-kegiatan pemasaran dan produksi, yang ditandai de-, 

ngan adanya rencana-rencangi dan penetapan biaya-biaya sta- 

ndar. Namun dalam menyusun perencanaan laba, perusahaan be- 

lum menerapkan suatu analisa hubungan antara biaya-biaya, 

volume penjualan terhadap laba. Sedangkan laba sangat dipe- 

ngaruhi faktor-faktor tersebut. Sehingga dengan ini perlu 

sekali suatu teknik analisa yang diterapkan atas hubungan 

antara biaya-biaya, volume penjualan dan laba, sehubungan 

dengan berbagai hal yang berhubungan dengan penyusunan pe

rencanaan laba perusahaan ,M I Kebumen.

Teknik analisa yang menghubungkan faktor-faktor dia- 

tas adalah teknik analisa break-even dan analisa hubungan 

anatara biaya-volume-laba. Analisa break-even memberika in- 

formasi berapa volume penjualan minimum yang terjadi agar

BAB IV
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perusahaan tidak rugi, Sedangkan analisa hubungan antara 

biaya-volume-laba merupakan pengembangan dari analisa break

even yang diterapkan untuk menganalisa berbagai perubahan 

yang terjadi atas faktor laba perusahaan.

Langkah-langkah untuk menerapkan analisa break-even 

adalah sebagai berikut:

1.1. Klasifikasi Biaya.

Klasifikasi biaya didasarkan pada hubungannya dengan 

perubahan volume, yaitu biaya tetap dan variabel. Sehubu

ngan dengan laporan rugi-laba perusahaan genteng *Mf un

tuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Ma- 

ret 1987, klasifikasi baiaya adalah sebagai berikut:

1.1.1. Biaya Variabel.

- Biaya Produksi Variabel.

- Biaya bahan baku.

- Biaya upah langsung.

- Biaya overhead pabrik:

- Bahan penolong.

- Supplies pabrik.

- Kayu bakar.

- Upah .tidak langsung.

- Pemeliharaan dan perbaikan pabrik.

- Biaya pemasaran .yariabel.

- Biaya bongkar-muat genteng.

Xomisi penjualan.
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1.1.2. Biaya Tetap.

- Biaya produksi tetap.

- Biaya overhead pabrik:

- Gaji pengawas dan teknisi.

- Biaya asuransi.

- Biaya pemeliharaan dan perbaikan,

- Biaya penyusutan:

- Gedung pabrik.

- Oven.

- Mesin-mesin.

- Alat-alat.

- Biaya pemasaran tetap.

- Gaji bagian penjualan/pemasaran.

- Biaya perjalanan.

- Biaya pemeliharaan kendaraan.

- Biaya penyusutan kendaraan.

- Biaya administrasi dan umum tetap.

- Gaji bagian administrasi dan umum.

- Biaya penyusutan:

- Gedung kantor.

- Kendaraan kantor.

- Inventaris kantor.

- Biaya alat-alat kantor.

- Biaya pos dan telegram.

- Biaya bunga

- Sewa tanah.
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^1.2. Penyusunan Laporan Rugi-laba dengan Metode Variabel Costing, 

Gambar 4.1 -s Laporan Rugi-laba dengan Variabel Costing.

Perusahaan Genteng ,M I Kebumen 

Laporan Rencana Rugi-laba 

per 31 Maret 1987

Penjualan: 555.000 unit,

Genteng jenis kodok (80#) @  Rp.81,25............. ................. !fc.3 6 .075.000,-
Genteng jenis palentong (20%) ® fo.7 5 , - ........................... ....................  8.325.000.- 

Hp. 44.400.000,-
Biaya-biaya variabel:

'Persediaan 1 Januari 1987 (97.000 unit) Rp. 5.893.290,-

Biaya produksi variabel (561.600 unit):

Bahan baku @ Rp.14,20.....*. 7.974.720,-
Upah langsung @*.12,97.. 7.283.950,- 
Overhead pabrik ^ Rp.27,51 15.449.620,- 
‘\Q% uiit yang rusak...... 3.412.030*- *

Êp. 40

Persediaan 31 Maret 1987 (103.600 unit) 6

Harga pokok variabel (555.000 unit)........

Biaya pemasaran variabel @ Rp.0,65...........

Jumlah biaya variabel.........................

Contribution margin...................................

120.320,-

013.610,- 

294.280.- 

■ Bp. 33.719.330, r

• ______360.750»-

Rp. 34.080.080. 

Rp. 10. 319.920,

Biaya-biaya tetap:

Biaya overhead pabrik tetap........................ *. 3.709.650,-

Biaya pemasaran tetap...........‘...................  1.6 8 4 .500,-

Biaya administrasi dan umum........................  1.405.050.-

Jumlah biaya tetap................................................. Rp. 6.799.200,.

Laba bersih sebelum pajak£?.....-...... .............................. Rp. 3.520.720,

♦biaya produksi variabel per unit x unit yang rusak dal 
*(1096 x 624.000) x *.54,68 = *.3.412-030,-

am proses

**selisih laba bersih dengan metode'full costingadalah *.43.590,- berasal dari 
(biaya tetap per unit x unit yang dijual) - total biaya produksi tetap = . 
(*.6,6055 x 555.000 unit) - Rp.3.709.650,- = *.43.590,-

Sumber: Perusahaan genteng !M f Kebumen yang diolah penulis.
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1.3* Menetapkan Titik Break-even.

Berdasarkan data-data yang disajikan dalam gambar 4.1 

mska bisa dicari titik break-even dengan menggunakan per

hitungan sebagai berikut:

1.3*1. Break-even dalam Unit yang Dijual.

Rp.2 9 .2 5 3 .2 8 0 ,-

Dari hasil perhitungan-perhitungan diatas, maka 

bisa disimpulkan bahwa, jika perusahaan genteng *Kf 

dalam menjual genteng mencapai jumlah 3^5-666 unit 

atau dalam rupiah penjualan Rp. 29. 253 • 2 8 0 , maka ti

dak akan terjadi rugi ataupun laba. Atau bisa dikata- 

ks.n bchwa dalam usshanya nanti, perusahaan minimum

Break-even dalam 
unit yang dijual = ■Biaya tetap

harga jual _ biaya variabel 
per unit per unit

- P n - 6 .7 9 9 .2 0 0 ,-  
Rp. 30, 00 - Rp. 61 , 406

= 3 6 5 .6 6 5 ,7

= 3 6 5 . 6 6 6  unit.

•1.3.2. Break-even dalam Rupiah Penjualan.

Break-even dalam 
rupiah penjualan

biaya tetap

1 - biaya variabel per unit 
harga jual per unit

= Rp.2 9 .2 5 3 .3 0 7
0 ,232425

Atau, jika dihubungkan dengan 

unit yang dijual adalah =
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harus d.apat menjual jumlah unit atau rupiah tersebut, 

agar perusahan tidak mengalami kerugian.

Ketersngpn: Angka 0,232425 adalah contribution margin 

ratio (C/M ratio) yang merupakan hasil 

bagi antara contribution margin oleh pe- 

penjualan.

1.3.3. Grafik Break-even Perusahaan ’M 1.

Baik break-even dalam unit penjualan mauoun dalam 

rupiah penjualan (volume penjualan), berdasarkan da- 

ta-data dalam gambar 4.1. bisa dicari melalui tabel 

maupun dengan menggunakan grafik (gambar 4.2.) beri

kut ini:

TABEL 4.1.: Hasil Penjualan, Biaya Variabel, Biaya

Tetap, Biaya Total dan Laba {Rugi) Ber- 

sih dari Berbag?.i Tingkat Penjualan. 

(dalam rupiah).

Volume
(unit)

Hasil p e 
njualan

Biaya
variabel

Biaya 
tetap ‘i

Biaya
total

Laba (rugi) 
bersih

X ex bx a a+bx cx-(a+bx)

555.000 44.400.000 34.080.080 6.799.200 40.879 .280 3.520.715
400.000 32.000.000 24.562.400 6.799.200 31.361 .600 638.400

365.666 29.253.280 22.454.080 6.799.200 29.253 .280 -0-

300.000 24.000.000 18.421.000 6.799.200 •25.221 .200 (1 .220.200)

200.000 16. 000.000 12.281.200 6.799.200 19-080 .400 (3-080.400)

100.000 S.000.000 6.140.600 6.799.200 12.938 .800 (4 .939.800)

-0- ‘ -0- -0-. 6.799.200 6.799 .200 (6 .799.200)

Sumber': Dari laooran Rencana ru^i-laba Perusahaan rM 1 ysng di-
ol.?h oleh penulis.
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Gambar 4.2.: Grafik break-even yang menunjukan garia 

Penjualan, garia biaya dan Daerah Rugi- 

laba pada berbagai tingkat volume Penjua

lan.

Sumber: Data-data dari perusahaan 1M 1 yang diolah oleh 
penulis.
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2. Grafik Laba-volume (P/V Graph).

Disamping analisa break-even dan margin of safety, maka 

untuk untuk memudahkan analisa akibat pengaruh perubahan bi- 

aya-biays, volume penjualan dan harga jual terhadap laba, ma

ka bisa digunakan grafik laba-volume.

Berdassrkan perhitungan break-even dan dyta-data penju

alan dan l.?ba pada perusahaan genteng 'M1, maka bisa dibuat 

grafik laba-volume sebagaimana yang ditunjukan pada gambar

4 . 3 .  berikut ini.

Langkah-langkahnya untuk membuat grafik tersebut adalah 

sebagai berikut:

- Dibuat grafik yang dibsgi dus bagian yang dibatasi 

dengan garis penjualan secara mendatar. Sumbu tegak, 

menunjukan jumlah laba atau rugi poda berbagai tingkat 

volume penjualan. Sedangkan garis mendatar menunjukan 

tingkat volume penjualan.

- Kemudian ditarik garis rugi-laba yang menghub'ungkan 

titik-titik rugi atau laba pada berbagai tingkat p e 

njualan. Kerugian terbesar adalah sebesar biaya tetap 

yaitu Rp,6 . 799.200,- dan laba menunjukan Rp. 3 ■ 520.720, - 

Keduanya terjadi pads tingkat penjualan sama dengan 

nol dan pada tingkat penjualan sebesar ap.4 4 . 400. 0 0 0 , -

- Titik pertemuan antara garis rugi-laba dengan garis 

penjualan adalah titik break-even yaitu pada tingkat 

p3njualan sebesar Rp.2 9 . 2 5 3 . 2 8 0 , -
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Menunjukan Garis Rugi-laba dan Penjualan.

Rugi dan laba

Gambar 4.3.: Grafik Laba-Volume (P/V Graph) yang

Sumber: Data-data dari Perusahaan Genteng rM l Kebumen yang 
telah diolah dari penulis.
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3* Analisa Break-even dnn Hubungan antara Biaya, Volume dan 

Laba terhadap Komposisi Produk.

Analisa Break-even dan analisa hubungan antara biaya, vo

lume dan laba tterhadap komposisi produk yang dijual oleh pe

rusahaan ’M 1 dapat dicari untuk masing-masing produk. Dengan 

mengetahui informasi ini maka manajemen perusahaan ’M ! akan 

mengetahui berapa kontribusi masing-masing produk dalam me- 

mbentuk laba perusahaan secara keseluruhan.

TABEL 4 .2 .: Perhitungan Contribution Margin untuk Masing- 

masing produk yang dijual oleh Perusahaan fM !.

Jenis Hasil Bisya Contribution C/M
produk penjualan variabel Margin ratio

Kodok *.36.075.000 *.27.264.060 *.8.810.940 24,42% ' 

Palentong 8.?25.000 6.816.020 1.508.980 18,16% -

ii44±422=292 $i24i2§2i2?2 *.10.319.920 23*24^

Biaya tetap................*. 6.799.200

Laba bersih.............. a7?2

Break-even dalam penjualan:

*.6.799.200,-
---------------  = Rp. 29.253.280,-
• 0,2324

Untmk menggambarkan analisa biaya,'volume dan laba 

terhadap masing-masing produk disajikan dalam gambar 4.4..
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Gambar 4.4.: Grafik Laba-Volume (P/V Graph) untuk

Masing-masing Produk Genteng.

*Angka menunjukan hasil penjualan genteng Palentong. 
**Angka menunjukan:

Contribution margin Genteng palentong - biaya tetap 
Rp.1.508.980,- - ty.6.799.200,- = (Rp.5.290.220) atau 
5.290 dibulatkan dalam ribuan rupiah.

Sumber: Data-data dari Perusahaan Genteng !M' Kebumen yang 
diolah oleh penulis.
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Berdasarkan hasil analisa yang terdapat pada tabel 4.2 

akhirnya bisa diketahui kontribusi masing-masing mengenai 

biaya variabel, C/M ratio dan-laba masing-masing dari kedua 

jenis genteng tersebut dalam membentuk laba total perusahaan. 

Selanjutnya hal ini merupakan informasi yang sangat berguna 

sekali bagi pimpinan atau manajemen dalam memberikan keputu- 

san dan kebijaksanaan terhadap kedua jenis genteng tersebut 

dalam hal membentuk laba perusahaan, terutama genteng jenis 

Palentong dalam hal kebijaksanaan harga atau peningkatan vo

lume penjualan.

Pencantumsn garis laba dalam gambarM.4* untuk tiap 

produk genteng memberikan informasi yang sanga.t berguna bagi 

manajemen, dimana semrkin tinggi C/M ratio - maka akan semakin 

curam garis laba dari produk tersebut, dan juga sebaliknya se

makin rendah rasio M/S (C/M ratio) maka garis akan semakin 

datar. Akhirnya d?ngan cara ini, usaha penjualan (laba) diu- 

kmr dari sumbangan marjinal (contribution margin) terhadap 

biaya tetap - dan bukan melalui volume penjualan.

4, Analisa hubungan antara Biaya, Volume dan Laba Tiap Produk

Jika laba dari suatu jenis produk genteng ditetapkan 

dengan membagikan biaya tetap dan variabel pada setiap pro

duk genteng, maka bisa dicari laba atau rugi dari masing-ma

sing jenis genteng dengan sesungguhnya. Metode untuk menetap.— .

kan alokasi biaya tetap pada masing-masing produk bisa diten-

45
tukan dengan mendasarkan pada rasio biaya variabel. Meskipun 

metode ini mengacaukan hubungan antara biaya-volume-laba dan 

perhitungan marjin sumbangan untuk bauran produk (product mix)
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TABEL 4.3.Jpembagian Biaya Tetap dan Laba untuk Tiap-tiap 

Produk. (dalam rupiah).

Jenis
Genteng

Hasil
Penjualan

Biaya
Variabel

Biaya tetap 
tiap produk*

Laba bersih 
tiap produk

Kodok 36.075.000 27.264.060 5,439.360 3.371.580

Palentong 8.325.000 6.816.020 1.359.840 149.140

Jumlah 44.400.000 34.080.080 6.799.200 3.520.720

*Perhitungan pembagian biaya tetap:

Genteng Kodok = x '’P-6 -799.200,-

= Rp.5.439.360,- 

Genteng Palentong = 3 4 1 o s o t t i l ^  X 6 .799 .200 ,-

= Fp. 1.359.840,-

tetapi kekacauan itu akan dilenyapkan dengan mengikuti prinsip 

marjin aumbangan yang memisahkan bukan nanya biaya-biaya tetap 

yang harus dialokasikan, tetapi juga yang langsung dibebankan 

pada i%‘nis produk tertentu, kodok ataukah palentong. Selanjut

nya analisa diarahkan pada contribution margin dan biaya-biaya 

variabel, dan bukan pada jumlah biaya untuk masing-masing pro

duk. Produk genteng tersebut selamanya akan menghasilkan suat« 

marjin sumbangan yang dikehendaki, selama penjualan melebihi 

biaya-biaya variabel. Dan perhitungan biaya-biaya dsn laba u n 

tuk masing-masing produk perlu, dalam hal sebagai informasi 

tambahan bagi manajemen dalam rangka memberikan keputusan atas 

kebijaksanaan tentang hubungan dengan perencanaan laba perusa

haan genteng 'M! Kebumen, terutama dalam kebijaksanaan tentang 

hubungan-hubungan antara biaya-biaya, volume penjualan dan 

laba perusahaan.
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5 * Pentingnva Penerapan Analisa ^reak-even dan Analisa Biaya- 

"Volume-Laba Terhadap Perencanaan Laba Perusahaan *M!.

Dengan menerapkan .teknik analisa break-even dan ana

lisa hubung:^n antara biaya-biaya dan volume terhadap laba, 

maka akan didapat perhitungan secara cepat dan mudah untuk 

menyusun perencanaan laba perusahaan 'Mf Kebumen.

Penggunaan rumus break-even yaitu:

Break-even dalam = ------biaya tetap----------
volume penjualan contribution margin ratio

menunjukan bahwa, setiap pertambahan dalam biaya tetap sebe

sar fy.1 ,- maka volume penjualan harus naik minimal ^ .4# 3025 

dengan anggapan C/M ratio sebesar 0,232425- Oleh karena itu jika 

jika tambahan biaya tetap diganti dengan sasaran laba yang 

direncanakan, maka rumus diatas menjadi:

... . biava tetap + rencana laba
Volume penjualan = --- “------- c--------- ;--------

contribution margin ratio*

Jika rumus tersebut digunakan untuk menghitung kembali 

perencanaan laba yang disusun oleh perusahaan 'M1, yaitu de

ngan volume penjualan yang direncanakan sebesar Rp.44*400*000 

dan C/M ratio 0,232425 serta biaya tetap^Rp.6 .799*200,- maka 

laba yang direncanakan adalah:

biava tetap + rencana laba
Volume penjualan = --- *------- -----------------

C/M ratio

Rencana laba = (volume penjualan x C/M ratio) - biaya
tetap.

= (Rp.4 4 .4 0 0.000,- x 0,232425) - fy*6 .799*200 

= R p . 3-520.720,-
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Dengan dasar rumus tersebut pula, manajemen perusahaan *Mf 

bisa secara mudah mencari volume penjualan yang direncanakan 

dalam rangka mencapai sasaran laba yang direncanakan, sehubu- 

ngan jika terjadi perubahan-perubahan dalam perencanaan laba, 

Jika sasaran laba sebesar Rp. 520.750* “ yang dihasil- 

kan dari rencana volume penjualan dan rencana laba kumiELatif 

untuk bulan-bulan Januari, Februari dan Maret 1987, ternyata 

dianggap kurang memenuhi harapan manajemen dalam memberik’an 

tingkat pengembalian atas investasi yang ditanamkan oleh pe- 

railik perusahaan, oleh karenanya manajemen ingin memperbaiki 

posisi labanya yang direncanakan dengan menaikannya. Seumpa- 

ma sasaran laba dinaikan menjadi Rp. 4.620.000, -dengan angga- 

pan bahawa jumlah sasaran laba yang baru ini merupakan pe

ngembalian atas investasi (return on investment) yang dita

namkan oleh pemilik sebesar Rp. 112.000.000,- dengan tingkat 

bunga umum (rate of interest) sebesar 16,5% per tahun. Maka 

untuk mencapai tingkat sasaran laba minimal yang harus dica- 

pai sebesar ($.4 ,6 2 0 ,0 0 0,-, rencana volume penjualan minimal 

yang harus dicapai adalah:

, . biara tetap + rencana laba 
Volume penjualan - ■■■■ ------- K----------- -— —

C/M ratio

^ Rp.6.799.200,- + Rp.4.620.000,- 

0,232425 

- Rp.49.130.700,-

(atau 6 1 4 . 1 3 4  unit genteng yang di

jual dengan anggapan harga dan kom

posisi masing-masing dari baursn 

produk genteng yang dijual tetap).
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Suatu kenaikan dalam sasaran laba sebesar fy.1.098.

2 9 0 ,^ ( = 1̂ .4 *6 2 0 .0 0 0,- - fy.3.520.720,-) akan menyebabkan 

kenaikan dalam rencana penjualan dari Rp.44.400.000,- menja

di Rp.49.130.700,-, dan apabila dihitung dari unit genteng 

yang dijual adalah dari 555-000 unit menjadi 614.134 unit. 

Kenaikan dalam volume maupun dalam unit penjualan tersebut 

mungkin bisa dilaksanakan dengan adanya persediaan genteng 

dalam unit sebesar 103.600 unit pada akhir bulan Maret 1987. 

Tapi untuk perencanaan selanjutnya persediaan genteng akan 

makin berkurang untuk menutup kenaikan unit penjualan ter

sebut, sebab penjualan melampaui kapasitas produksi.

.Selain faktor diatas, perlu diketahui bahwa kenaikan 

dalam unit penjualan tersebut, bisa disebabkan adanya penu- 

runan dalam .harga jual produk dari masing-masing komposisi 

genteng yang dijual, disamping adanya perubahan dalam kom

posisi atau bauran produk tersebut. Disamping hal tersebut 

bisa jadi kenaikan dalam laba disebabkan oleh adanya penuru- 

nan dalam biaya-biaya. Dan hubungan ini logis sebab peruba® 

han dalam satu variabel dipengaruhi atau mempengaruhi peru

bahan dalam variabel lainnya, dan ini menyangkut perubahan 

atas asumsi-asumsi dari analisa break-even.

Oleh karenya jika fihak manajemen perusahaan fM' bisa 

bisa memperbaiki rencana labanya sebesar Rp.4 .620.000,-, dan 

untuk mendukung laba tersebut diadakan penurunan terhadap 

harga-harga genteng yang dibarengi dengan penurunan atas 

biaya-biaya, maka volume penjualan bisa diharapakan akan na'*- 

ik dan bisa menutup atau mencapai kenaikan sasaran laba.
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Seumpama untuk mencapai kenaikan dalam sasaran laba tersebut 

manajemen atau pimpinan bisa menaikan volume penjualan yang 

didukung dengan menurunkan harga-harga genteng sebesar 2,5%# 

dan biaya-biaya produksi variabel menjadi fy.58,50 per unit, 

maka volume penjualan akan naik menjadi Rp,45.6 7 6 .800,- 

Perhitungannya adalah sebagai berikut:

- Harga rata-rata turun menjadi Rp.78,- (atau sama de

ngan fy.80,- x 97,50%),

- Biaya variabel turun menjadi fy.58,50, sehingga dengan 

ini C/M ratio naik dari 0,232425 menjadi 0,25 (dihi- 

tung dari: 1 - = 0,2 5 )

- Biaya-biaya tetap tidak berubah, dan bauran produk 

juga tetap, maka jika sasaran laba naik menjadi se

besar Rp.4 .620.000,-

Volume penjualan = , aaaaran .1 aba
y J contribution margin ratio

Rp.6.799.200,- + Rp. 4.620.000, -
0,25

= Rp. 45 * 6 7 6 .800, -

atau 585.600 unit genteng.

Dari perhitungan yang disajikan sebagaimana diatas, 

ternyata analisa break-even memberikan aplikasi yang luas 

untuk menguji tindakan-tindakan yang diusulkan dalam mem- 

pert i mb angk an alternatif untuk tujuan pengambilan keputusan 

manajemen, sehubungan adanya perubahan dalam perencanaan 

laba pada perusahaan ,M f Kebumen, yaitu dengan jalan menga- 

dakan analisa terhadap hubungan antara biaya-volume-laba.
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Perbandingan usulan tindakan perbaikan sebagai hasil

penerapan analisa break-even dengan perencanaan laba yang

disusun. oleh perusahaan *M! Kebumen disajikan dalam tabel 

berikut ini.

TABEL 4*4.: Perbandingan Usulan Tindakan dengan Perencanaan

Laba Perusahaan Genteng !M f Kebumen,

(dalam rupiah).

Rencana 1. 
Laba diten 
tuksn"oleh 
rencana 
penjualan.

Rencana .2. 
Sasaran \ 
laba naik 
untuk men
capai R0X.

Rencana 3* 
Kenaikan laba 
didukung de
ngan peruba
han harga dan 
biaya.

Penjualan dalam unit., 
harga jual per unit...

555.000
80

614.134
80

585.600
78

Hasil penjualan....... 4 4 .4 0 0 .0 0 0 49.130.690 4 5 .6 7 6 . 8 0 0

Biaya-biaya variabel:
@ Rp. 6 1,406 ..........
@ Rp.58f 50...........

34.080.080 37.711.512
34.257.600

Contribution margin... 10.319.920, . 1 1 .4 1 9 . 2 0 0 11.419.200

Biaya-biaya tetap..... 6 .7 9 9 . 2 0 0 6.799.200 6 .7 9 9 . 2 0 0

Laba bersih. ........... .2*520.720 _4.62Q.Q9Q _4 .6 2 0 .0QQ

0,232425 0,232425 0,25

29.253-310 29.253.310 27.196 .8 0 0

Margin of safety...... 15.146.690 19.877.380 1 8 .4 8 0 . 0 0 0

M/S ratio.............. 0,34 0,405 0,405

Sumber: Data-data dari perusahaan genteng ,M t Kebumen yang di- 
olah penulis.
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Suatu perubahan dalam perencanaan laba mungkin akan 

berpengaruh terhadap kebijaksanaan produksi perusahaan, jika 

ternyata volume penjualan yang direncanakan untuk mendukung 

rencana laba tersebut melebihi kapasitas kemampuan perusahaan 

dalam berproduksi. Jika usulan-usulan sasaran laba baru dite- 

rima oleh perusahaan fM ! sebagaimana dalam rencana 2 dan 2* 

maka jelas bahwa rencana penjualan dalam unit melampaui ke

mampuan tingkat produksi perusahaan ,M* saat ini.

Dengan melihat tabel 4.4. dan dibandingkan dengan ren- 

na produksi perusahaan * M f saat ini, maka perubahan-perubahan 

dalam sasaran laba sebagaimana dalam rencana 2 dan 3 akan 

berpengruh dalam kebijaksanaan produksi selama ini.

Kenyataannya saat ini perusahaan !M' baru menggunakan 

kapasitas 80% dari seluruh kapasitas yang tersedia. Jika pe

rencanaan laba akan direalisasikan sesuai dengan rencana 3,
I

maka perusahaan fM f harus merubah perencanaan produksinya, 

yaitu dengan menaikan volume produksinya dengan 90% atau 

100% dari kapasitas yang tersedia (yaitu dengan mengaktifkan 

mesin-mesin dan pabrik yang selama ini menganggur).

Gambaran diatas biaa dilihat pada tabel 4.5. berikut

ini:

TABEL 4.5-: Perbandingan Perencanaan Produksi antara kapasi

tas normal (80%) untuk mendukung rencana 1 dengan

Kapasitas 90% (rencana 3).

«4
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TABEL 4•5* s Perbandingan Perencanaan Produksi antara Kapasi

tas Normal (80%) untuk Mendukung Rencana 1 dengan 

Kapasitas 90% untuk Mendukung Rencana 3.

Rencana 1 
Kapasitas 80% 

(Normal)

Rencana 3 
Kapasitas 90%

624.000 unit 702.000 unit

'62.400 " 70.200 IT

Unit yang selesai dalam
561.600 unit 631.800 unit

Persediaan awal (1-1-1987) 97.000 " 97.000 1 1

Perediaan yang siap dijual 658.600 unit 728.800 unit

555.000 " 585.600 1 1

Persediaan akhir (31-3-'87) 103.600 unit • ro O O unit

Sumber: Perusahaan genteng ,M f Kebumen yang diolah penulis.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Setelah diuraikan secara panjang lebar masing-masing 

bab yang meliputi pendahuluan yang berisi permasaiahan dan 

hipotesa kerja, landasan teori, keadaan perusahaan genteng 

■M1 Kebumen saat ini dengan permasalahannya, serta pembaha- 

san atas permasaiahan' tersebut yang merupakan pembuktian 

atas hipotesa kerja, yang ternyata bisa.diterima untuk me-, 

nyelesaikan permasaiahan yang dihadapi perusahaan. Selanjut

nya penulis akan menyimpulkan hasil-hasil pembahasan berikut 

ini:

a. Perusahaan genteng ,M* Kebumen merupakan perusahaan 

perseorangan yang didirikan tahun 1964. Pada awal tahun 

1987 pengelolaan dilimpahkan kepada anaknya dengan da- 

sar hukum STPIK No. 037/2.22/II/1987/64/pelimp./64 yang 

dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian Kabupaten K e 

bumen.

b. Perusahaan genteng ’M* mempunyai bidang usaha mempro- 

duksi genteng pres dan sekaligus menyalurkannya pada 

masarakat atau agen penjualan. Usaha ini didukung oleh 

permodalan sendiri maupun dari pinjaman.

c. Struktur organisasi perusahaan genteng fM ! dipimpin 

oleh seorang direktur yang dibantu oleh seorang wakil 

direktur yang membawahi bagian-bagian kepegawaian, ad

ministrasi, keuangan, produksi dan pemasaran.
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Perusahaan genteng 'Mf mempunyai kegiatan produksi 

yang bersifat massa, dan hasil produksi yang utama 

adalah genteng dari jenis kodok dan palentong. Kegi

atan pemasaran sebagian besar dilakukan oleh agen,dan 

selebihnya dilakukan langsung oleh bagian penjualan. 

Perencanaan laba telah dibuat oleh perusahaan genteng 

,M 1 Kebumen, yang ditandai dengan adanya perencanaan 

atas produksi dan penjualan, termasuk penetapan biaya 

standar atas produksi dan distribusi. Dalam rangka 

pembahasan penulis mengambil data-data untuk bulan- 

bulan Januari, Februari dan Maret 1987- 

Permasalahannya perusahaan genteng *Mf belum menerap- 

kan suatu analisa hubungan antara biaya-biaya, volume 

penjualan dan laba serta pengaruh yang tak terkendali- 
•

kan seperti adanya perubahan-perubahan terhadap harga

jual produk, biaya-biaya produksi dan distribusi. Aki- 

batnya perusahaan belum bisa menggali potensi laba di- 

masa yang akan datang disamping itu kegiatan produksi 

dan penjualan masih dianggap suatu yang rutin dan ber

sifat untung-untungan. Dan digunakannya rencana-renca

na produksi serta penjualan disamping penetapan biaya 

standar, maka hal itu hanya berdasarkan kejadian masa 

lalu atau periode yang telah lewat.

Dengan keadaan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu 

diadakan diterapkan suatu teknik analisa hubungan an

tara biaya-volume-laba dan analisa break-even untuk

mengatasi masalah tersebut diatas.
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Analisa tersebut sangat membantu manjemerT dalam menyu

sun perencanaan laba dan produksi pada perusahaan gen

teng ,M* Kebumen.

Langkah-langkah dalam analisa break-even adalah menga- 

dakan klasifikasi antara biaya-biaya tetap dan varia

bel, menyusun laporan rugi-laba dengan metode variabel 

costing dan menetapkan titik break-even dengan jalan 

membagi biaya tetap dengan contribution margin ratio. 

Perhitungannya adalah sebagai berikut:

- Penjualan (555.000 unit) @ [$.81,25.. Rp. 44. 400.000, -
- Biaya-biaya variabel @ Rp. 61,406.... 34.080.080,-

- Contribution margin.................. Rp. 10.319.920,-
- Biaya-biaya tetap...................... 6.799.200,-

- Laba bersih sebelum pajek........... Rp. 3*520.720,-

« to* 10,319.920,-
- C/M ratio = 4 4 ,400.ocio-^: = 0,232425

— Break even dalam cl 'tqci 500 »
rupiah penjualan = 0 * 2 3 2 4 2 5 * = ^*29.253*280,-

- C/M ratio untuk masing-masing produk:

- C/M ratio genteng kodok = 0,2442
- C/M ratio genteng palentong = 0,1816

Dengan hasil perhitungan. diatas, maka merupakan infor- 

masi yang sangat berguna bagi perusahaan genteng ’M ’, 

dalam mengambil keputusan dan merumuskan kebijaksanan- 

nya sehubungan dengan perencanaan laba dan produksi. 

Selanjutnya penulis mengajukan usulan yang merupakan 

alternatif tindakan bagi manajemen sehubungan dengan 

perubahan sasaran laba yang dikaitkan dengan pengemba- 

lian atas investasi, sebagai penerapan atas hasil ana

lisa yang dihubungkan dengan kondisi perusahaan.
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2. Saran

•Perusahaan dalam menyusun perencanaan laba dan

produksi seharusnya selalu menerapka-n teknik analisa 

teknik analisa break-even dalan rangka membantu manajemen 

dalam menganalisa hubungan penting antara biaya-biaya, 

volume penjualan dan laba.

Analisa break-even meskipun merupakan analisa statis 

yang dibatasi dengan berbagai asumsi, tapi sangat memban

tu manajemen dalam menguji tindakan alternatif yang diu- 

sulkan atas perubahan-perubahan dalam struktur laba peru

sahaan, dengan menerapkan analisa hubungan antara biaya- 

volume-laba.

Suatu alternatif tindakan yang menghendaki adanya 

penurunan harga jual genteng 2,50% untuk seluruh kompo

sisi produk yang dijual, yang dibarengi dengan penurunan 

tarif biaya variabel menjadi fy.58,50 (rencana 3)> maka 

untuk mendukung kenaikan atas sasaran laba (dinaikan se

besar return on investment), rencana volume penjualan 

haruslah mencapai ftp.4 5 .676.800,-. Perhitungan tersebut 

secara mudah akan didapat dengan mengaplikasikan rumus 

break-even (lihat tabel 4.4. bab IV).

Dengan melihat potensi-potensi laba dan kondisi pe

rusahaan saat ini, sebetulnya fihak manajemen bisa menga- 

dakan penjualan lebih tinggi lagi apabila harga jual pro

duk -diturunkan, sebab perusahaan makin bisa menguasai ko

ndisi persaingan yang ada. Tindakan perbaikan atas biaya-

2.1. Analisa Break-even untuk Perencanaan Laba.
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biaya variabel sangat memungkinkan apabila manajemen meng- 

adakan perhitungan-perhitungan atas biaya-biaya secara le- 

bih cermat lagi. Begitu juga untuk pembebanan biaya-biaya 

tetap bisa dihitung lebih baik lagi.

Jika perusahaan bisa menerapkan hal-hal diatas, maka 

usulan tindakan sehubungan dengan perbaikan perencanaan 

laba sebagaimana diatas atau seumpamanya, maka usulan- 

usulan tersebut bisa diterima.

2.2. Analisa Break-even untuk Pengambilan Keputusan.

Jika rencana-rencana laba ditetapkan secara cermat, 

dan perhitungan break-even serta contribution margin di- 

adakan, maka informasi ini sangat berguna manajemen dalam 

rangka pengambilan keputusan sehubungan dengan penggalian 

potensi-potensi laba lainnya, umpamanya perluasan pabrik, 

pengembangan produk baru yang disesuaikan dengan rencana
4

investasi, perluasan daerah penjualan dan peningkatan 

produksi serta rencana lainnya yang diarahkan pada salu- 

ran yang menguntungkan bagi manajemen dimasa yang akan 

datang.

Analisa break-even memberikan informasi berapa volu

me penjualan minimum yang terjadi agar perusahaan tidak 

rugi, maka C/M ratio memberikan informasi kepada manaje

men, berapa peningkatan penjualan yang harus dilakukan un

tuk menutup setiap pertambahan biaya tetap agar pe

rusahaan mempertahankan laba seperti s'emula. Informasi 

tersebut jelas sangat membantu manajemen dalam pengambilan 

keputusan sehubungan dengan rencana-rencana lainnya*
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