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LANDASAN TEORI

II.1. Perencanaan

II.1.1. Pengertian perencaan

1. Menurut Sinn (2006:79)

Perencanaan merupakan aktifitas manajemen yang paling

krusial, bahkan ia adalah langkah awal untuk menjalankan

manajemen sebuah pekerjaan. Ia sangat berpengaruh terhadap

unsur-unsur manajemen lainnya, seperti merealisasikan

perencanaan dan pengawasan agar bisa mewujudkan tujuan yang

direncanakan.

2. Menurut Hasibuan (2009:91)

Perencanaan merupakan fungsi dasar (fundamental)

manajemen, karena organizing, staffing, directing dan controlling

pun terlebih dahulu harus direncanakan. Perencanaan ini adalah

dinamis. Perencanaan ini ditujukan pada masa depan dengan

ketidakpastian, karena adanya perubahan kondisi dan situasi.

Salah satu perencanaan tersebut ialah perencanaan laba.

Dalam prencanaan laba, kita harus menentukan strategi, yaitu

salah satu dari beberapa cara untuk mencapai sasaran. Namun

kita juga harus menentukan tujuan, yaitu target yang dapat

dikuantifikasikan dan dikembangkan dari analisa terhadap situasi



sekarang dan yang akan dating. Akhirnya kita harus melihat apa

yang dibutuhkan untuk merencanakan rencana tersebut.

II.1.2. Perencanaan Laba

1. Menurut Kamaruddin (2009:62)

Perencanaan laba melalui model CVP (Cost Volume Profit)

yaitu misalnya diasumsikan suatu investasi sebesar Rp1000.000,-

oleh suatu perusahaan dan menetapkan return/laba sebesar 15%

per tahun. Biaya tetap saat ini per tahun Rp400.000,- dengan

biaya variabel Rp15,- per unit produk. Pada tahun lalu

perusahaan memproduksi dan menjual produk sebanyak 50.000

unit dengan harga Rp25,- per unit. Bagaimana manajemen dapat

mencapai laba Rp150.000,- (15%)? Permasalaahannya dapat

diselesaikan dengan beberapa cara berikut:

1. Mengurangi biaya tetap

Persamaan:

Laba = Q × HJP – Total BT (biaya tetap) – Q × BVp

HP = Harga jual per unit

BVp = Biaya variabel per unit

Maka,

Rp150.000 = (50.000 × Rp25) – Total BT – (50.000x Rp15)

150.000 = 1.250.000 – TBT – 750.000

TBT = 1.250.000 – 750.000 – 150.000

TBT = Rp350.000,-



Jadi TBT harus berkurang sebesar Rp50.000,- (400.000 –

350.000) untuk mencapai laba perusahaan sebesar 15%

2. Pengurangan biaya variabel

Rp150.000 = 50.000 × Rp25 – Rp400.000 – 50.000 (BVp)

150.000 = 1.250.000 – 400.000 – 50.000 (BVp)

50.000 (BVp) = 1.250.000 – 400.000 – 150.000 =

Rp700.000

50.000 (BVp) = Rp700.000

BV per unit =
.. = Rp14,-

Jadi biaya variabel harus diturunkan  menjadi Rp14,- untuk

mencapai target laba.

3. Meningkatkan harga jual per unit

Rp.150.000 = 50.000 (HJp) – Rp400.000 – 50.000 (Rp.15)

Rp.150.000 = 50.000 (HJp) – Rp400.000 – 750.000

Rp.150.000 + Rp400.000 + 750.000 = 50.000 (HJp)

Rp1.300.000 = 50.000 (HJp)

HJ per unit =
. ..

Jadi harga jual harus dinaikkan menjadi Rp26,- per unit.

4. Meningkatkan unit (Q) yang dijual

Rp.150.000 = Rp25,- (Q) – Rp400.000 – Rp,15,- (Q)

Rp25,- (Q) – Rp,15,- (Q) = Rp400.000 + Rp.150.000

Rp10,- (Q) = Rp550.000



Q =
.

= 55.000

Jadi manajemen perlu menaikan kuantitas atau volume

penjualan sebesar 5000 unit atau 10% dari unit tahun lalu, agar

mendapatkan laba yang di inginkan sebesar Rp150.000.

2. Menurut Shim dan Siagel (2001:15)

Dalam mencapai tujuannya, perusahaan perlu melakukan

perencanaan, Perencanaan meliputi pemilihan serangkaian

aktivitas dan spesifikasi bagaimana aktivitas tersebut akan

dilaksanakan. Perencanaan merupakan langkah realistis yang

telah ditentukan sebelumnya. Rencana memuat rincian kegiatan

untuk mencapai tujuan. Rencana harus menetapkan kriteria

penilaian dan standar pengukuran serta memberi peluang bagi

kreatifitas dan fleksibelitas. Perencanaan harus

mempertimbangkan siapa yang memiliki wewenang dan

tanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Perencanaan

menentukan terlebih dahulu apa yang harus dilakukan,

bagaimana harus dilaksanakan, dan harus mengidentifikasi

masalah, alasan timbulnya masalah tersebut, sifat kendala bisnis,

karakteristik, kategorisasi, dan cara alternative untuk mencapai

tujuan. Asumsi-asumsi rencana harus didukung oleh

dokumentasi.

Perencanaan laba melibatkan kegiatan seperti penetapan

tujuan dan target laba yang realistis serta cara untuk



mencapainya. Rencana ini harus mempertimbangkan strukstur

organisasi, lini produk (misalnya yang up to date, yang sudah

using), jasa yang diberikan, harga jual, volume penjualan, biaya

(manufaktur dan operasi), pangsa pasar, wilayah, keterampilan

tenaga kerja, sumber supply, kondisi ekonomi, lingkungan

politik, resiko, efektivitas tenaga penjualan, kesehatan keuangan

(yaitu arus kas untuk mendanai program), sumber tenaga dan

kondisi fisik,  jadwal produksi, sumber daya manusia (jumlah,

kualitas, program pelatihan, dan hubungan dengan serikat

pekerja), fasilitas distribusi, tingkat pertumbuhan, kemampuan

teknologi, aspek motivasional, dan publisitas. Rencana laba harus

tertulis, dilaksanakan secara konsisten, dan berisi elemen-elemen

penting berikut :

1. Pernyataan tentang tujuan

2. Parameter untuk mencapai tujuan tersebut (misalnya,

larangan untuk mengurangi biaya diskreasioner seperti biaya

riset dan pengembangan tahun berjalan hanya untuk

meningkatkan laba jangka pendek, bila hal ini akan memiliki

pengaruh negated terhadap laba jangka panjang)

3. Rencana (operasi dan keuangan)

4. Jadwal

5. Cara-cara untuk mengukur dan menelusuri kinerja

6. Mereview prosedur



7. Mekanisme untuk membuat perubahan yang diperlukan

Dalam perencanaan laba, ada istilah yang dikenal dengan

kesesuaian sasaran. Kesesuaian sasaran ialah kesesuaian

pandangan antara manajemen puncak dengan majer lini bawah.

Aktivitas yang ada dalam kesesuaian sasaran dapat salah arah

bila tiap manajer mengasumsikan bahwa apa yang terbaik bagi

pusat tanggung jawabnya (responsibility center) adalah yang

terbaik bagi perusahaan. Karena itu, manajer harus

mempertimbangkan semua-semua sasaran perusahaan dan

asumsi-asumsinya sebagai latar belakang dari semua kegiatan

perencanaan. Filosofi standar yang biasa dipegang ialah lebih

banyak lebih baik. Yaitu, lebih banyak penjualan, produk, bidang

kegiatan, laba, dan pengembalian. Sebagian besar pelaku bisnis

merasa bahwa berhenti tumbuh berarti awal kematian. Dalam

merencanakan laba, perusahaan harus memiliki :

1. Target laba. Perusahaan harus mentukan target laba agar

dapat memperoleh keuntungan dan mampu mengembangkan

produk baru.

2. Tujuan dalam rencana laba. Suatu tujuan harus menyertakan

apa yang akan dikerjakan  tujuan ini harus jelas, dapat

dikuantifikasikan, sesuai, praktis,  kuat, realistis, dan dapat

tercapai dan juga harus tertulis.



3. Peran manajer nonkeuangan. Manajer nonkeuangan harus

berani melanggar hal-hal yang ditabukan untuk

meningkatkan laba. Misalnya, bahan baku yang lebih murah

dapat digunakan untuk menghemat biaya tanpa harus

mengorbankan kualitas produk.

4. Asumsi. Rencana laba sangat mengandalkan pada asumsi dan

proyeksi. Manajer non keuangan harus membuat asumsi agar

dapat meramalkan hal yang akan dating.

5. Alternatif. Dampak dari segi keuangan dalam perencanaan

laba harus dipertimbangkan kembali. Rencana alternatif dapat

mengakibatkan beberapa kemungkinan seperti pemogokan,

sehingga alternatif yang dipilih harus praktis dan

menghasilkan laba yang sesuai dengan sasaran manajer

nonkeuangan.

6. Tanggung jawab. Perencanaan laba mensyaratkan bahwa

manajer harus dapat mempertanggung jawabkan hasil-hasil

yang dicapai jika mereka memiliki wewenang atas hal-hal

yang tercakup dalam perencanaan laba tersebut.

7. Partisipasi. Perencanaan laba melibatkan usaha dan

partisipasi yang dilakukan oleh para manajer penjualan

hingga manajer produksi.

8. Para bawahan. Manajer harus memonitor kinerja bawahan

namun harus juga memberikan kebebasan dalam



pengambilan keputusan, serta para bawahan harus diberikan

penghargaan (misalnya, kenaikan gaji, bonus) berdasarkan

hasil yang memperbaiki profitabilitas divisional untuk

mencapai laba yang direncanakan.

9. Koordinasi. Perencanaan laba merupakan usaha tim dan harus

ada koordinasi dari semua lini, baik manajer maupun staf

untuk mencapai sasaran laba.

10. Penjadwalan. Suatu produk yang diperkenalkan harus

dipersiapkan dan dijadwalkan dengan cara yang paling

ekonomis.

11. Masalah. Dalam mencapai laba yang direncanakan yentu

akan ada masalah. Masalah tersebut harus diidentifikasi,

dipecahkan, dan dampaknya terhadap laba juga harus

dipertimbangkan.

12. Pengendalian, Evaluasi, dan Analisis. System informasi

manajemen meliputi informasi keuangan yang

memungkinkan manajer membandingkan hasil actual dengan

angka –angka target. Sangan baik untuk menganalisis dan

mengevaluasi varians lebih sering, seperti secara bulanan.

13. Pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan hal

yang sangat mendasar dalam perencanaan laba. Aktivitas

harus diamankan dan dikendalikan. Pekerjaan seseorang

harus diperiksa oleh orang lain. Disini satu orang tidak boleh



memiliki kendali terhadap transaksi dari awal hingga akhir.

Permintaan dan pengambilan harus direview dan disetujui.

Sebelum suatu item dibayarkan, periksa apakah item tersebut

sudah sesuai dan berfungsi dengan baik.

II.1.3. Forecasting Penjualan

1. Menurut Soeparno (2009:70)

Beberapa metode forecasting untuk analisis pemecahan

permasalahan dibidang ekonomi atau bisnis yang secara umum

diaplikasikan dalam analisis perencanaan ekonomi, yaitu sebagai

berikut.

1. Metode forecasting pertimbangan (judgmental)

Suatu metode forecasting yang didasarkan semata-mata

pada pertimbangan pendapat dan pengalaman seseorang atau

beberapa tim ahli, misalnya ahli ekonomi, perbankan, social,

pertanian, kehutanan, dan sebagainya. Data dan informasi

yang dikumpulkan dengan metode sampling tidak menjadi

kebutuhan untuk analisis forecasting pada metode ini.

2. Metode forcasting time-series

Metode forcasting time-series adalah suatu metode yang

mendasarkan pada data dan informasi hasil sampling perilaku

ekonomi periode yang lalu, misalnya 3 bulan, 1 semester,

atau 1 tahun yang lalu untuk melakukan analisis forecasting.

3. Metode forecasting sebab akibat (causal forecast)



Causal forecast model adalah merupakan metode

forecasting sebab-akibat dengan prosedur analisisnya

menggunakan/mendasarkan pada sejumlah variabel ekonomi

yang memiliki karakteristik hubungan ekonomi saling

mempengaruhi atau saling ketergantungan antara kejadian

atau proses ekonomi waktu yang lalu, sekarang, dan waktu

yang akan datang. Beberapa variabel ekonomi tersebut antara

lain variabel produksi, biaya, permintaan, penawaran,

teknologi, bahan baku, lingkungan dan social.

Terdapat 3 metode causal forecast yang secara umum

diaplikasikan untuk forecasting ekonomi/bisnis yaitu:

a. Metode analisis ekonometrika

b. Metode analisis input-output

c. Metode analisis regresi

2. Menurut Blocher, David, dkk (2011:433)

Terdapat dua metode estimasi, yaitu metode titik tinggi rendah

dan metode analisis regresi.

1. Metode titik tinggi-rendah

Metode titik tinggi-rendah (high-low method) merupakan

metode yang paling tidak akurat namun paling mudah

diaplikasikan. Metode titik tinggi-rendah menggunakan aljabar

untuk menentukan garis estimasi yang unik antara titik-titik

yang tinggi dan rendah dalam data. Metode titik tinggi-rendah



memenuhi dua tujuan penting bagi Garcia. Pertama, metode

tersebut berdasarkan pada garis biaya yang unik, bukan

estimasi kasar berdasarkan pengamatan terhadap grafik. Kedua,

metode tersebut memungkinkan Garcia untuk menambahkan

informasi yang dapat berguna dalam memprediksi biaya.

2. Analisis regresi

Analisis regresi (regression analysis) merupakan metode

statistik untuk memperoleh persamaan estimasi biaya unik

yang paling sesuai bagi sekumpulan titik data. serta metode

analisis regresi merupakan metode yang paling akurat namun

paling mahal. Analisis regresi menyesuaikan data dengan cara

memperkecil jumlah kuadrat dari kesalahan estimasi. Setiap

kesalahan merupakan jarak yang diukur dari garis regresi ke

satu titik data. Karena analisis regresi secara sistematis

memperkecil kesalahan estimasi dengan cara ini, metode ini

disebut juga regresi kuadrat kecil (least squares regression).

Analisis regresi memiliki 2 variabel yaitu variabel terikat

(dependent variable) merupakan biaya yang diestimasikan, dan

variabel bebas (independent variable) merupakan penggerak

biaya yang digunakan untuk mengestimasikan nilai variabel

terikat.

3. Menurut Sasongko (2010:15)

1. Metode rata-rata bergerak (moving average)



Metode rata-rata bergerak menggunakan sejumlah data

dari masa lalu untuk memperoleh perkiraan hasil dimasa

mendatang. Metode ini akan sangat bermanfaat apabila kita

dapat memastikan bahwa permintaan pasar (pelanggan) akan

tumbuh secara stabil untuk beberapa periode mendatang.

Langkah pertama mengumpulkan data penjualan 3 periode

sebelumnya, langkah kedua jumlahkan penjualan 3 periode

tersebut, langkah terakhir cari rata rata penjualan 3 periode

tersebut dengan cara membagi total penjualan.

2. Metode trend moment

Metode trend moment menggunakan persamaan

Y=a+bx. Kita dapat menggunakan metode subtitusi atau

eliminasi untuk memperoleh nilai a dan b.

3. Metode perkiraan asosiatif: Regresi dan analisis korelasi

Metode perkiraan asosiatif umumnya

mempertimbangkan beberapa variabel yang terkait dengan

variabel yang diprediksi. Dalam hal ini adalah prediksis

jumlah penjualan untuk periode berikutnya. Metode ini lebih

baik digunakan apabila dibandingkan dengan metode time

series yang hanya menggunakan data-data dimasa lalu.

II.2. Teori Keputusan

1. Menurut Soeparno (2009:154)



Pengambilan keputusan manajemen adalah suatu kesimpulan

dari proses serangkaian tindakan pemilihan dan penetapan berbagai

alternatif keputusan dengan mempertimbangkan berbagai faktor

pembatas untuk mencapai tujuan manajemen.

Untuk analisis permasalahan manajemen yang kompleks,

penggunaan metode statistik menjadi tidak relevan karena statistik

tidak mampu memberikan pemecahan permasalahan kompleks yang

terintegrasi. Pemecahan permasalahan manajemen yang kompleks

memerlukan metode analisis kuantitatif yang mampu memeberikan

solusi secara terintegrasi terhadap beberapa alternative keputusan

manajemen

2. Menurut Hanson dalam Prabowo (2011)

Teori keputusan adalah mengenai cara manusia, dalam sebuah

situasi tertentu, memilih pilihan diantara pilihan yang tersedia secara

acak,  guna mencapai tujuan yang hendak diraih. Teori keputusan

dibagi menjadi dua, yaitu teori keputusan normatif dan teori keputusan

deskriptif. Teori keputusan normatif adalah teori tentang bagaimana

keputusan seharusnya dibuat, berdasarkan prinsip rasionalitas.

Sedangkan teori keputusan deskriptif adalah teori tentang bagaimana

keputusan secara faktual dibuat.

Sebuah keputusan tidaklah terjadi secara tiba-tiba, melainkan

melalui rentetan tahapan proses. Condoret, seorang filsuf Perancis,

membagi proses pembuatan keputusan menjadi tiga tahap, yaitu proses



mengusulkan prinsip dasar bagi pengambilan keputusan, eliminasi

pilihan-pilihan yang tersedia menjadi pilihan yang paling

memungkinkan, proses pemilihan pilihan dan implimentasi pilihan.

3. Dikutip dari Wikipedia

Teori Keputusan adalah berasal dari teori kemungkinan yang

merupakan konsekuensi dari beberapa keputusan yang telah dievaluasi.

Teori Keputusan digunakan untuk berbagai macam ilmu bidang study,

terutama bidang ekonomi.Dua metode dari teori keputusan yang

terkenal adalah teori keputusan normatif dan teori keputusan deskriptif.

Teori Keputusan Normatif dicapai berdasarkan alasan yang

rasional atau bisa disebut dengan alasan yang masuk akal (teori

logika), sedangkan teori keputusan Deskriptif dicapai berdasarkan

empirik atau merupakan hasil pengamatan, percobaan, dan biasanya

dikuatkan dengan statistik.

4. Menurut Satria (2013)

proses pengambilan keputusan terdiri atas tiga fase keputusan,

yaitu sebagai berikut.

1. Fase intelegensia

Merupakan fase penelusuran informasi untuk keadaan yang

memungkinkan dalam rangka pengambilan keputusan. Jadi

merupakan pengamatan lingkungan dalam pengambilan

keputusan. Data dan informasi diperoleh, diproses dan diuji untuk



mencari bukti-bukti yang dapat diidentifikasi, baik yang

pemasalahan pokok peluang untuk memecahkannnya.

2. Fase desain

Merupakan fase pencarian/penemuan, pengembangan serta

analisa kemungkinan suatu tindakan. Jadi merupakan kegiatan

perancangan dalam pengambilan keputusan, fase ini terdiri atas

sebagai berikut.

1. Identifikasi masalah Merupakan perbedaan antara situasi

yang terjadi dengan situasi yang ingin dicapai.

2. Formulasi masalah Merupakan langkah di mana masalah

dipertajam sehingga kegiatan desain dan pengembangan

sesuai dengan permasalahan yang sebenarnya. Cara yang

dilakukan dalam formulasi permasalahan adalah sebagai

berikut.

a. Menentukan batasan-batasan pemasalahan.

b. Menguji perubahan-perubahan yang dapat

menyebabkan permasalahan dapat dipecahkan.

c. Merinci masalah pokok kedalam sub-sub masalah.

3. Fase pemilihan

Merupakan fase seleksi alternatif atau tindakan yang

dilakukan dari alternatif-alternatif tersebut. Alternatif yang dipilih

kemudian diputuskan dan dilaksanakan. Jadi merupakan kegiatan



memilih tindakan atau alternatif tertentu dari bermacam-macam

kemungkinan yang akan ditempuh.

II.3. Analisis Break Even Point

II.3.1. Pengertian break even point

1. Menurut Hansen dan Maryanne (2009:4)

Sebelum membicarakan perencanaan laba, maka penting

untuk memahami konsep konsep break even point. Titik impas

(break even point) adalah titik dimana total pendapatan sama

dengan total biaya, titik dimana laba sama dengan nol

2. Menurut Haruman (2007: 161)

Analisis break event point adalah suatu teknik analisis

untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel,

keuntungan dan volume aktivitas penjualan. Dengan adanya unsur

biaya variabel dan unsur biaya tetap, maka dapat terjadi bahwa

perusahaan dengan volume produksi tertentu bisa menderita

kerugian dikarenakan penghasilan penjualannya hanya mampu

menutup biaya variabel dan hanya mampu menutup sebagian kecil

biaya tetap. Contribusi margin adalah selisih antara penghasilan

penjualan dan biaya variabel, yang merupakan jumlah untuk

menutup biaya tetap dan keuntungan.

3. Menurut Kasmir (2010:166)

Analisis titik impas juga sering disebut analisis

perencanaan laba (profit planing). Analisis ini biasanya lebih



sering digunakan apabila perusahaan ingin mengeluarkan produk

baru. Artinya, dalam memproduksi produk baru tentu berkaitan

dengan masalah biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian

penentuan harga jual serta jumlah barang atau jasa yang akan

diproduksi atau dijual kekonsumen, baik dalam unit maupun

rupiah. Salah satu kegunaan titik impas ialah untuk mengetahui

pada jumlah berapa hasil penjualan sama dengan biaya. Atau

perusahaan beroperasi dalam kondisi tidak laba dan tidak pula

rugi, atau laba sama dengan nol. Melalui titik impas kita akan

mengetahui bagaimana hubungan antara biaya tetap, biaya

variabel, tingkat keuntungan yang diinginkan, dan volume

kegiatan (penjualan dan produksi). Manfaat lain dari analisis titik

impas untuk membantu manajer mengambil keputusan dalam hal

aliran kas, jumlah permintaan (produksi), dan penentuan harga

suatu produk tertentu.

4. Menurut Van Horne (2010:185)

Titik impas (kuantitas) Perpotongan garis biaya total

dengan garis pendapatan total akan menentukan titik impas (break

event point). Titik impas adalah volume penjualan yang

dibutuhkan untuk pendapatan total agar sama dengan biaya

operasional total atau agar laba operasional sama dengan nol.



Titik impas (penjualan) ialah menghitung titik impas berdasarkan

nilai penjualan sebagai ganti unit yang dijual, sering kali berguna.

Hal ini kadang kala diperlukan bagi perusahaan yang menjual

berbagai jenis produk.

5. Menurut Shim dan Siagel (2001:29)

Analisis impas (break even analysis) dan marjin kontribusi,

juga dikenal sebagai analisis biaya-volume-laba (analisis CVP =

Cost-Volume-Profit), menolong banyak manajer melakukan

analisis yang berguna. Analisis impas menentukan penjualan

impas. Titik impas atau titik pertemuan dimana pendapatan sama

dengan biaya tidak akan muncul dalam laporan korporasi, tetapi

akan sangat berguna.

6. Menurut Pardede (2005:189)

Break even point diartikan sebagai suatu tingkat penjualan

yang menutup fixed dan variable operating expenses, atau biaya-

biaya operasi yang bersifat tetap dan variabel. Dengan perkataan

lain, break even point akan tercapai pada tingkat earning before

interest and taxes = 0.

7. Menurut Jumingan (2006:183)

Analisis titik impas atau analisis break even point diperlukan

untuk mengetahui hubungan antara volume produksi, volume

penjualan, harga jual, harga produksi, biaya lainnya baik bersifat

tetap maupun variabel, dan laba atau rugi. Analisis titik impas



hanya diperlukan oleh perusahaan-perusahaan yang dalam

operasinya harus menanggung beban tetap, yaitu berupa

biayatetap disamping adanya biaya variabel yang harus ditutup

dari hasil penjualan.

8. Menurut Welsch, Hilton, dkk (2000:437)

Analisis titik impas menggunakan konsep yang sama

dengan analisis kontribusi. Namun demikian, analisis titik impas

menekankan pada tingkat keluaran atau aktivitas produktif dimana

pendapatan penjualan tepat sama dengan biaya total, tidak

terdapat laba maupun rugi . analisis titik impas mengandalkan

dasar dari variabelitas biaya, identifikasi dan pengukuran terpisah

atas komponen biaya tetap dan biaya variabel.

9. Menurut Blocher, David, dkk (2011:510)

Titik awal dalam perencanaan bisnis adalah penentuan titik

impas. Yaitu titik ketika pendapatan dan biaya total dan laba sama

dengan nol. Titik ini bisa ditentukan dengan menggunakan

analisis CVP. Model CVP diselesaikan dengan memasukkan nilai-

nilai v, p, dan ʄ, N ditetapkan sama dengan nol, kemudian hitung

nilai Q. kita dapat mencari nilai Q dengan dua cara: metode

persamaan dan metode margin kontribusi. Setiap metode bisa

digunakan untuk menghitung titik impas dalam unit penjualan

maupun dalam uang penjualan.

10. Menurut Munawir (2002:458)



Titik break even point atau titik pulang pokok dapat

diartikan sebagai suatu keadaan dimana dalam operasinya

perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi (total

penghasilan = total biaya).

11. Menurut Puspita (2012)

Titik impas (brek even point) juga merupakan volume

penjualan dimana jumlah pendapatan dan jumlah  bebannya sama,

tidak terdapat laba atau rugi bersih. Hal tersebut dapat terjadi

apabila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap

dan volume penjualan hanya cukup untuk menutup biaya tetap

dan biaya variabel.

12. Menurut Halim (2007:188)

Ukuran yang sering dipakai untuk menilai sukses tidaknya

seorang menejer perusahaan adalah laba yang diperoleh.

Sedangkan laba terutama dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu biaya-

biaya, harga jual produk, volume penjualan. Biaya-biaya

menentukan harga jual untuk mencapai tingkat laba yang

diinginkan; harga jual mempengaruhi volume penjualan;

sedangkan volume penjualan dapat langsung mempengaruhi

volume produksi; dan volume produksi akan mempengaruhi

biaya-biaya. Break even poin dapat  didefinisikan sebagai titik

pada saat pendapatan penjualan cukup untuk menutup semua

biaya produksi  dan penjualan  tetapi  tidak  ada  laba  yang



diperoleh. Dengan demikian, ketiga faktor tersebut saling terkait

satu sama lain. Oleh karena itu, dalam perencanaan laba,

hubungan ketiga faktor tersebut memegang peran yang sangat

penting. Untuk mengetahui secara baik hubungan ketiga faktor

tersebut, manajemen memerlukan alat bantu untuk

menganalisisnya. Salah satu alat bantunya adalah menggunakan

analisis impas atau analisis pulang pokok atau break even analysis

atau cost profit volume.

Analisis tersebut dapat membantu manajemen dalam

mengambil keputusan, antara lain tentang hal-hal berikut:

1. Jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar

perusahaan tidak rugi

2. Jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh laba

tertentu

3. Sampai seberapa besar omzet penjualan boleh turun agar

perusahaan tidak rugi

4. Sampai seberapa besar efek dari perubahan harga jual, biaya,

dan volume penjualan terhadap laba yang akan diperoleh.

13. Menurut Syamsuddin (2009:90)

Analisis break even point seringkali disebut dengan istilah

“cost-volume-profit analysis” adalah sangat penting bagi

perusahaan karena hal itu akan :



a. Memungkinkan perusahaan untuk menentukan tingkat

operasi yang harus dilakukan agar semua operating cost dapat

tertutup.

b. Untuk mengevaluasi tingkat-tingkat penjualan tertentu dalam

hubungannya dengan tingkat keuntungan.

Sebelum mengadakan analisa break even ini, maka perlu

diadakan pembagian biaya sesuai dengan sifat-sifatnya. Ada tiga

sifat biaya, yaitu :

1. Biaya tetap

Secara sederhana biaya tetap dapat dikatakan bahwa

berhubungan dengan waktu (function of time) dan tidak

berhubungan dengan tingkat penjualan. Pembayarannya

didasarkan pada periode akuntansi tertentu dan besarnya

adalah sama, misalnya sewa gedung, penghapusan aktiva

tetap, dan lainnya. Sampai jumlah output tertentu biaya ini

tidak berubah.

2. Biaya variabel

Biaya ini berhubungan langsung dengan tingkat

produksi atau penjualan karena besarnya ditentukan oleh

berapa besarnya jumlah volume produksi atau penjualan yang



dilakukan, misalnya biaya bahan mentah, biaya tenaga kerja

langsung, dan lainnya.

3. Biaya semivariabel

Biaya semivariabel atau disebut juga semifixed cost

mempunyai ciri gabungan antara biaya tetap dan variabel.

Contoh dari semivariabel cost misalnya saja komisi bagi para

salesman yang jumlahnya tetap sampai pada volume

penjualan tertentu dan bertambah besar pada volume

penjualan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu dalam penghitungan break even point hanya

kedua bentuk biaya yang pertama saja yang digunakan, yaitu fixed

cost dan variable cost. Maka dalam menggunakan beberapa

metode perhitungan tertentu biaya semivariabel ini haruslah

dialokasikan baik kedalam fixed cost maupun variable cost.

14. Menurut Sadeli dan Bedjo (2004:44)

Biaya tetap (fixed cost) adalah setiap biaya yang jumlahnya

tidak berubah-ubah pada setiap tingkatan produksi dalam pabrik.

Contoh: biaya asuransi untuk pabrik dan biaya gaji dari produksi.

Sedangkan biaya variabel (variable cost) adalah setiap biaya

cenderung bertambah dalam total sebagaimana penambahan

tingkat produksi, dan cenderung berkurang sebagaimana

pengurangan tingkat produksi. Contoh: biaya bahan mentah dan

biaya tenaga kerja langsung dalam pabrik.



15. Menurut Wibisono dalam Puspita (2012)

Analisis break even dapat memberikan pedoman dalam

pembuatan keputusan dan membantu manajemen dalam:

a. Pembuatan produk

Analisis break even membantu menentukan banyak sedikitnya

penjualan produk baru yang harus diraih agar perusahaan

memperoleh laba.

b. Mempelajari pengaruh ekspansi

Ekspansi akan mengakibatkan peningkatan biaya-biaya tetap

dan variabel, tetapi juga akan meningkatkan penjualan yang

diharapkan.

c. Proyek modernisasi dan otomatisasi

Apabila terjadi peningkatan investasi peralatan produksi yang

mampu menekan biaya variabel khususnya biaya tenaga kerja

langsung. Analisis break even dapat digunakan untuk

menganalisis konsekuensi proyek tersebut.

Analisis break even merupakan salah satu bagian dari

analisis biaya, volume dan laba. Informasi mengenai jumlah

penjulan minimal dan besarnya penurunan realisasi penjualan dari

rencana penjualan dalam analisis break even dibutuhkan

manajemen supaya perusahaan tidak menderita rugi. Manajemen

membutuhkan informasi tersebut untuk mengambil keputusan

dalam merencanakan laba perusahaan.



II.3.2. Margin of Safety

1. Menurut Warindrani (2006:189)

Margin of safety adalah penjualan sesungguhnya diatas

volume penjualan BEP. Margin of safety juga memberi

petunjuk tentang sampai berapa banyak penjualan boleh turun

sebelum perusahaan mengalami kerugian. Informasi mengenai

margin of safety juga dapat menunjukan mengenai risiko usaha

suatu perusahaan.

2. Menurut Jumingan (2008:212)

Margin of safety (batas keamanan) merupakan hubungan

antara volume penjualan yang dibujetkan dengan volume

penjualan pada titik impas. Apabila volume penjualan pada

titik impas telah diketahui, dan kemudian dihubungkan dengan

penjualan yang dibujetkan, akan dapat diketahui batas

keamanan, yaitu berapa besar volume penjualan boleh turun

asal perusahaan tidak menderita kerugian. Selisih antara

volume penjualan yang dibujetkan atau tingkat penjualan

tertentu dengan penjualan pada titik impas merupakan margin

of safety (batas keamanan) bagi perusahaan yang bersangkutan.

3. Menurut Mulyadi (2001:253)

Margin of safety merupakan selisih antara volume

penjualan yang dianggarkan dengan penjualan impas. Angka

MOS ini memberikan informasi berapa maksimum penjualan



yang direncanakan tersebut boleh turun, agar perusahaan tidak

menderita rugi atau dengan kata lain angka MOS memberikan

petunjuk jumlah maksimum penurunan volume penjualan yang

direncanakan, sehingga tidak mengakibatkan kerugian. Angka

MOS ini berhubungan langsung dengan laba apabila

dihubungkan dengan marginal income ratio (profit-volume-

ratio), yaitu:

Laba = Profit-volume ratio x Margin of safety ratio

Laba =
Laba Kontribusi

x
Margin of safety

Pendapatan Penjualan Pendapatan Penjualan

Rumus margin of safety adalah:

MOS = Pendapatan penjualan - Pendapatan Penjualan pada BEP

4. Menurut Kasmir (2010:177)

Margin of safety merupakan hubungan atau selisih antara

penjualan tertentu (sesuai anggaran) dengan penjualan pada

titik impas. Artinya batas aman yang digunakan untuk

mengetahui berapa besar penjualan yang dianggarkan untuk

mengantisipasi penurunan penjualan agar tidak mengalami

kerugian.

5. Menurut Kamarudin (2009:67)



Margin of safety diartikan penurunan persentase

penjualan yang aman, atau besarnya penurunan penjualan dan

perusahaan masih dalam situasi tidak merugi. Margin of safety

adalah selisih penjualan yang dianggarkan – break even point,

atau penjualan maksimal – break even point. Umumnya margin

of safety dinyatakan dalam rasio (persentase), yaitu:

MOS = X 100%

II.3.3. Contribution Margin

1. Menurut Warindrani (2006:181)

Contribution margin (CM) merupakan ukuran yang baik

untuk dingunakan karena pada setiap perubahan aktifitas, laba

atau rugi perusahaan akan berubah naik atau turun sebesar CM.

CM selain dihitung atas dasar per unit, juga dapat dinyatakan

dalam persentase yang sering disebut CM ratio dengan rumus:

CM ratio =

2. Menurut Kamaruddin (2009:58)

Dalam menggunakan analisis CVP umumnya dan BEP

khususnya, pengertian dan perhatian yang lebih besar terhadap

contribution margin (CM) sangat diperlukan sekali, karena

dengan cepat pula kita dapat membuat suatu keputusan dan

sebagai titik awal dari keputusan-keputusan berikutnya, atau



dalam pembahasan soal-soal manajemen akuntansi. Keputusan-

keputusan atau masalah-masalah yang dapat diselesaikan

dengan memperhatikan contribution margin, antara lain

sebagai berikut:

1. Menutup atau meneruskan segmen atau bagian tertentu.

Dengan melihat CM saja dapat diambil keputusan pertama,

CM yang positif akan menguntungkan perusahaan secara

keseluruhan, jika fix costnya tanggungan bersama.

2. Jika alternatif dari penutupan suatu segmen atau bagian itu

dilakukan dan dilakukan alternative lain, maka

keputusannya pun hanya membandingkan CM saja.

3. Dalam analisis joint cost dan joint product, keputusannya

hanya membandingkan harga jual baru dikurangi harga jual

lama dengan CM (yaitu biaya proses lanjutan) sudah dapat

diambil keputusan.

4. Tidak memerlukan perhitungan yang rumit dan lebih

efisien terutama dalam BEP.

Dalam analisis BEP dua jenis kontribusi yaitu:

1. Marjin kontribusi dalam unit,

= Harga jual per unit – biaya variable per unit

2. Marjin kontribusi dalam persen,

Harga jual (persen) – biaya variable (persen) atau,

1 –



Dengan CM ratio dan CM unit dapat ditentukan BEP.

a. BEP dalam rupiah

b. BEP dalam unit (kuantitas)

ℎ
Jika ingin merencanakan laba tertentu, maka rumusnya:

(laba tanpa pajak)

Penjualan =

Untuk laba setelah dipotong pajak:

Penjualan =

II.3.4. BEP Dengan Peubahan

1. Menurut Kasmir (2010:179)

1) Pengaruh perubahan harga jual per unut

Pengaruh perubahan harga jual per unit artinya apabila

perubahan harga jual per unit mengalami perubahan apakah

naik atau turun, maka akan berpengaruh terhadap BEP baik

dalam rupiah maupun dalam unit.

2) Pengaruh perubahan jumlah biaya tetap

Seperti diketahui bahwa dalam analisis BEP biaya tetap

secara total diasumsikan tetap (konstan). Jadi apabila



perubahan biaya tetap maka otomatis BEP-nya juga

berubah. Dalam praktiknya apabila biaya tetap berubah

naik maka BEP akan naik, demikian pula sebaliknya

apabila biaya tetap turun maka BEP akan turun. Perubahan

biaya tetap biasanya diakibatkan adanya tambahan

kapasitas produksi atau kenikan atau penurunan (efisiensi)

3) Pengaruh efek perubahan jumlah biaya variabel

BEP akan juga ikut berubah apabila terjadi perubahan.

Baik terhadap peningkatan maupun penurunan biaya

variabel.

4) Pengaruh perubahan penjualan campuran

Penjualan campuran (sales mix) merupakan gambaran

perimbangan penjualan antara beberapa macam produk

yang dihasilkan suatu perusahaan. Oleh karena itu,

pengaruh ini berlaku apabila perusahaan memiliki dua

macam atau lebih produk. Dalam asumsi dikatakan bahwa

tidak ada perubahan dalam penjualan campuran sales mix-

nya.

5) Penentuan harga jual minimal

Suatu perusahaan pasti selalu menetapkan keuntungan

diinginkan atau profit margin lebih terdahulu sebelum

kegiatan dijalankan. Oleh karena itu, perlu ditetapkan

penjualan minimal terlebih dahulu yang harus dicapai,



sehingga keuntungan yang telah ditargetkan dapat tercapai,

bila tidak maka kita sulit untuk melihat berapa penjualan

yang dicapai.

II.3.5. Asumsi Dasar dan Keterbatasan Analisis Break Even Point

1. Menurut Kasmir (2010:170)

Adapun asumsi dan beberapa keterbatasan analisis titik

impas sebagai berikut:

1) Penentuan biaya

Dalam analisis titik impas hanya digunakan dua macam

biaya, yaitu: biaya tetap dan biaya variabel. Artinya kita

harus memisahkan dahulu komponen antara biaya tetap dan

biaya variabel, yaitu dengan mengelompokan biaya tetap

disatu sisi dan mengelompokan biaya variabel disisi lain.

Untuk memisahkan biaya ini dapat dilakukan melalui

pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan analitis, yaitu kita harus meneliti setiap jenis

dan unsur biaya yang terkandung satu per satu dari biaya

yang ada, beserta sifat-sifat dari biaya tersebut.

b. Pendekatan historis, dalam hal ini yang harus dilakukan

adalah dengan memisahkan biaya tetap dan biaya

variabel berdasarkan angka-angka dan data biaya masa

lampau

2) Biaya tetap



Biaya tetap merupakan biaya secara total tidak

mengalami perubahan walaupun ada perubahan volume

produksi atau penjualan (dalam batas tertentu). Artinya,

kita menganggap biaya tetap konstan sampai batas tertentu

saja, biasanya kapasitas produksi yang dimiliki. Namun

untuk kapasitas produksi bertambah maka biaya tetap juga

menjadi lain.

3) Biaya variabel

Biaya variabel merupakan biaya yang secara total

berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume produksi

atau penjualan. Artinya, asumsi kita biaya variabel berubah-

ubah secara sebanding (proporsional) dengan perubahan

volume produksi atau penjualan.

4) Harga jual

Harga jual maksudnya dalam analisis ini hanya digunakan

untuk satu macam harga jual atau harga barang yang dijual

atau diproduksi.

5) Tidak ada perubahan harga jual

Artinya, diasumsikan harga jual persatuan tidak dapat

berubah selama periode analisis. Hal ini bertentangan

dengan kondisi yang sesungguhnya, dimana harga jual

dalam satu periode dapat berubah-ubah seiring dengan



perubahan biaya-biaya lainnya yang berhubungan langsung

dengan produk maupun tidak.

II.4. Pandangan Islam Tentang Perencanaan

Terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang konsep

perencanaan dan yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada

dalam praktik perencanaan. Salah satu perintah Allah SWT untuk

mempersiapkan hari depan terdapat dalam firman Allah QS. Al-Hasyr,

ayat 18, yaitu :















Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk

hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah

sesungguhnya Allah maha mengetahui yang kamu kerjakan”.


