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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Teori 

2.1.1 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi merupakan terjemahan dari kata accounting, yang bila 

kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti menghitung. Akuntansi 

dalam dunia usaha bisa dikatakan sebagai bahasa bisnis karena hamper 

seluruh kegiatan bisnis didunia baik perorangan ataupun perusahaan besar 

menggunakan akuntasi untuk menghitung seta untuk mengambil 

keputusan yang berhubungan dengan bisnis yang dijalankan. 

Akutansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, 

mengelompokkan, mengolah seta menyajikan data, mencatat transaksi 

apapun yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi yang 

didapat tersebut digunkan oleh orang yang berkompeten dengan 

informasi tersebut, serta informasi tersebut sebgai bahan pengambilan 

suatu keputusan. 

Dari uraian diatas, pengertian akuntasi adalah suatu kegiatan 

dalam mengidentifikasikan menghitung, mengelompokkan dan menilai 

sebuah kejadian yang berhubungan dengan keuangan atau kegiatan yang 

dapat menghasilkan data kuantitatif serta data kualititaf terutama yang 

bersifat keuangan dan digunakan dalam pengambilan keputusan (Amin 

W.1997).Secara umum akuntansi adalah system informasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan untuk memberi laporan yang berhubungan 

dengan keuangan kepada pihak yang membutuhkan seta memberikan 

informasi tentang kondisi perusahaan secra ekonomi.  

Akuntansi menurut Martani (2012: 8) adalah “akuntansi keuangan 

berorientasi pada pelaporan pihak eksternal. Bermacamnya pihak 



7 
 

eksternal dengan tujuan mendetail bagi masing-masing pihak membuat 

pihak pembuat laporan keuangan menggunakan prinsip dan asumsi-

asumsi dalam pembuatan laporan keuangan. Untuk itu diperlukan stadar 

akuntansi yang bisa dijadikan acuan baik oleh penyusun maupun oleh 

penerima laporan keungan. Laporan yang disajikan dari akuntansi 

keunagan ialah laporan keungan untuk keinginan umum dengan bahasa 

lain general purpose financial statement”. 

Akuntansi menurut Sugiarto (Pengantar Akuntansi: 2002) adalah 

“bidang dalam akuntansi yang berfokus pada penyiapan laporan keungan 

pada suatu perusahaan yang dilakukan secara bertahap. Laporan ini 

sekaligus sebagai bentuk pertanggung jawaban manajemen kepada 

pemegang saham atau investor. Persamaan akuntansi yang digunakan 

ialah Aset sama dengan Ekuitas ditambah Liabilitas yang berpatokan pada 

“Standar Akuntansi Keuangan” (SAK). 

Warren dkk (2005:10) menjelaskan bahwa: “secara umum, 

akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang 

menghasilkan laporan kepada pihakpihak yang berkepentingan mengenai 

aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”. 

Dengan demikian dengan adanya akuntansi dapat bisa membantu 

informasi yang lebih jelas, akurat dan displin untuk menjalankan 

keuangan perusahaan. 

 

2.1.2 Pengertian Akuntansi Manajemen 

Akuntansi manajemen adalah sitem akuntansi yang tujuan 

utamanya adalah menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan pihak 

internal perusahaan, seperti manajer keuangan, manajer produksi, 

manajer pemasaran, dan pihak internal lainnya. 
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Informasi ini sangat berguna sebagai pedoman untuk mengambil 

kebijakan untuk masa yang akan datang berdasarkan data historis dari 

laporan keuangan. 

Charles T. Homgren (1993:4) Akuntansi manajemen merupakan 

sebuah proses identifikasi, penyiapan, pengukuran, akumulasi, analisa 

dan penafsiran serta komunikasi mengenai informasi yang dapat 

membantu eksekutif dalam memenuhi tujuan perusahaan. 

RA Supriyono (1993:8) mengatakan akuntasi manajemen 

berdasarkan Management Accounting Practices (MAP) komite yang 

dibentuk oleh National Association of Accountants (NAA) bahwa 

akuntansi manajemen ialah suatu proses identifikasi, pengukuran, 

pengumpulan data, analisis, penyiapan, dan komunikasi informasi 

finansial yang digunakan manajemen untuk sebuah perencanaan, 

evaluasi, pengendalian dalam suatu organisasi atau peusahaan, serta 

menjamin ketepatan penggunaan sumber dan pertanggungjawaban atas 

segala sumber tersebut. Dalam akuntansi manajemen juga terdiri dari 

penyiapan laporan finansial untuk kelompok-kelompok non manajemen 

seperti para kreditur, pemegang saham, penguasa perpajakan dan 

lembaga-lembaga lain. 

Halim dan Supomo (2000:3) Akuntansi manajemen merupakan 

kegiatan atau proses yang menghasilkan informasi dalam bentuk 

keuangan bagi manajemen untuk pengambilan sebuah keputusan 

ekonomi dalam menjalankan fungsi manajemen. 

Mulyadi (2001:2) Menurut Mulyadi, Akuntansi manajemen 

merupakan suatu informasi keuangan yang dihasilkan oleh tipe akuntansi 

manajemen yang digunakan terutama oleh pengguna intern suatu 

organisasi. 
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Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukan oleh 

beberapa ahli mengenai pengertian manajemen keuangan, maka dapat 

disimpulkan bahwa akuntansi manajemen ini yang mendukung adanya 

akuntansi dan dapat menghasilkan informasi yang lebih luas dalam 

keuangan di perusahaan dan aktivitas perusahaan berupa perencanaan, 

penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pencarian dan penyimpanan 

dana secara efisien. 

 

2.1.3 Pengertian Perencanaan Laba 

Perencanaan merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan asumsi 

mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan 

datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan (Nafarin, 2007:4). Salah 

satu perencanaan yang harus dibuat oleh perusahaan adalah penyusunan 

perencanaan target laba. Perencanaan laba merupakan hal penting bagi 

korporasi/perusahaan untuk proses merencanakan keuangan. Berdasarkan 

perencanaan ini, manajer keuangan dapat menentukan aktivitas korporasi 

untuk mencapai laba yang ditentukan (Tampubolon, 2005:42).  

Kuswandi (2005:135) menyatakan perencanaan laba perlu dilakukan 

agar dapat menghasilkan laba yang optimal untuk memuaskan pihak-

pihak yang berkepentingan yaitu para pemegang saham, manajemen, 

konsumen, karyawan, pemerintah. Perencanaan laba (profit planning) 

adalah pengembangan dari suatu rencana operasi guna mencapai cita-cita 

dan tujuan perusahaan (Carter, 2009:4). Menurut Batemen & Snell 

(2014:15) bahwa “perencanaan (planning) adalah proses penetapan tujuan 

yang akan dicapai dan memutuskan tindakan tepat yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan”. 

Perencanaan laba merupakan proses perencanaan keuangan yang 

sangat penting bagi perusahaan. Dengan perencanaan ini manajer 
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keuangan dapat menentukan aktivitas perusahaan untuk mencapai target 

laba yang sudah ditentukan (Muslich, 2006:66). Dari pernyataan ini 

diketahui bahwa bila suatu perusahaan menyusun perencanaan laba yang 

baik, maka akan dapat memberikan pendekatan yang teratur dalam 

pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Hal ini berguna 

membina suasana kearah pencapaian laba rugi bagi perusahaan dan 

mendorong adanya suatu perilaku yang sadar akan penghematan biaya 

dan pemanfaatan sumber daya secara maksimum. 

Ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi laba perusahaan yaitu :  

1. Biaya Biaya yang timbul dari perolehan atau pengolahan suatu 

produk atau jasa akan mempengaruhi harga jual produk yang 

bersangkutan. Biaya memengaruhi secara langsung terhadap tingkat 

keuntungan perusahaan karena dalam setiap aktivitas usaha tidak 

akan terlepas dari pengorbanan yang dikeluarkan untuk mencapai 

tujuan usaha.  

2. Harga jual Harga jual produk atau jasa akan mempengaruhi 

besarnya volume penjualan produk atau jasa yang bersangkutan. 

Harga mempunyai peranan yang penting sebagai alat bantu untuk 

sukses dalam strategi pemasaran. Harga merupakan pertanda bagi 

pembeli, instrumen persaingan, dan cara meningkatkan kinerja 

finansial. Ketika dilakukan penetapan harga, berarti sudah dibuat 

sebuah rangkaian dari strategi pemasaran.  

3. Volume (penjualan dan produksi). Besarnya volume penjualan 

berpengaruh terhadap volume produksi produk atau jasa yang 

bersangkutan. Volume produksi akan mempengaruhi besar kecilnya 

biaya produksi. Pengertian volume penjualan yang dikemukakan 

oleh Rangkuti (2009:207) bahwa volume penjualan adalah 

“pencapaian yang dinyatakan secara kuantitatif dari segi fisik atau 
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volume atau unit suatu produk”. Volume penjualan merupakan 

suatu yang menandakan naik turunnya penjualan dan dapat 

dinyatakan dalam bentuk unit, kilo, ton atau liter. 

2.1.3.1 Manfaat Perencanaan Laba 

Menurut Carter (2009:7), manfaat perencanaan laba adalah:  

a. Perencanaan laba menyediakan suatu pendekatan yang disiplin 

terhadap identifikasi dan penyelesaian masalah. Hal ini 

memungkinkan adanya peluang untuk menilai kembali setiap 

segi operasi dan memeriksa kembali kebijakan dan program.  

b. Perencanaan laba meningkatkan koordinasi. Hal ini dilakukan 

untuk menyelaraskan usaha-usaha dalam mencapai cita-cita. 

c. Perencanaan laba menyediakan suatu cara untuk memperoleh 

ide dan kerjasama dari semua tingkatan manajemen.  

Perencanaan laba, mengindikasikan berhasil atau tidaknya 

perusahaan dalam meraih kesempatan di masa yang akan datang 

baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu tugas 

manajemen untuk membuat perencanaan kegiatan, yang pada 

intinya memutuskan berbagai macam alternatif dan perumusan 

kebijakan yang akan dilaksanakan di masa akan datang. Menurut 

Mulyadi (2010:227) laba dipengaruhi oleh tiga faktor: 

1. Biaya Biaya yang timbul dari perolehan atau mengolah suatu 

produk atau jasa akan mempengaruhi harga jual produk yang 

bersangkutan. 

2. Harga Jual Harga jual produk atau jasa akan mempengaruhi 

besarnya volume penjualan produk atau jasa yang 

bersangkutan. 

3. Volume Penjualan dan Produksi Besarnya volume penjualan 

berpengaruh terhadap volume produksi produk atau jasa 
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tersebut, selanjutnya volume produksi akan mempengaruhi 

besar kecilnya biaya produksi. 

 Oleh karena itu dalam perencanaan laba jangka pendek, 

hubungan antara biaya, volume dan laba memegang peranan penting 

karena merupakan teknik untuk menghitung dampak perubahan harga 

jual, volume penjualan, dan biaya terhadap laba untuk membantu 

manajemen dalam proses penyusunan anggaran. 

2.1.4 Pengertian Biaya 

Dalam pemenuhan keinginan, manusia selalu disertai oleh pengorbanan 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitupun pula dengan perusahaan yang 

dalam kegiatan utamanya untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan 

oleh manusia dari adanya pengorbanan faktor-faktor produksi. Nilai dari 

pengorbanan yang dilakukan inilah yang dinamakan dengan biaya. Oleh karena 

itu, semua biaya yang berhubungan dengan suatu proses produksi harus 

dipertimbangkan dan diuraikan dalam perencanaan penetapan harga jual suatu 

produk, untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai definisi biaya 

berikut beberapa pendapat ahli: 

Pengertian biaya menurut Mulyadi (2005:8) “biaya adalah pengorbanan 

sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau 

kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.” Ada 3 unsur pokok dalam 

definisi biaya tersebut diatas: 

a. Diukur dalam satuan uang. 

b. Yang telah terjadi atau secara potensial akan terjadi. 

c. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya adalah suatu 

pengorbanan ekonomis yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. 
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2.1.4.1 Penggolongan Biaya 

Dalam melakukan pencatatan serta analisis terlebih dahulu 

kita harus menggolongkan biaya. Penggolongan tersebut harus selalu 

diperhatikan menurut tujuan keperluan digunakannya informasi 

tersebut. Klasifikasi biaya yang tepat merupakan hakekat bagi 

manajemen untuk mengumpulkan dan menggunakan informasinya 

dengan cara seefektif mungkin. 

Menurut Mulyadi (2005:14) “biaya digolongkan dengan 

berbagai macam cara”. Umumnya penggolongan biaya ini ditentukan 

atas dasar tujuan yang hendak dicapai dengan penggolongan tersebut, 

karena dalam akuntansi biaya dikenal dengan “different costs for 

different purposes”. Biaya digolongkan dengan berbagai macam cara, 

umumnya penggolongan biaya ini ditentukan atas dasar tujuan yang 

hendak dicapai dengan penggolongan tersebut. 

Biaya dapat digolongkan menurut Mulyadi (2005:14): 

a. Objek pengeluaran. 

Berdasarkan obyek pengeluaran, dalam cara penggolongan ini, 

nama obyek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. 

Misalnya nama obyek pengeluaran adalah bahan bakar, maka 

semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakara 

disebut biaya bahan bakar. 

b. Fungsi pokok dalam perusahaan. 

Berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan, dalam perusahaan 

manufaktur, ada tiga fungsi pokok, yaitu fungsi produksi, fungsi 

pemasaran, fungsi administrasi dan umum. Oleh karena itu dalam 

perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokkan menjadi tiga 

kelompok: 

1) Biaya produksi 
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Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang digunakan 

untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap 

dijual. Contohnya adalah biaya bahan baku, biaya depresiasi 

mesin dan ekuipmen, biaya penolong, biaya gaji tenaga kerja 

baik yang langsung maupun yang tidak langsung berhubungan 

dengan proses produksi. 

2) Biaya pemasaran 

Biaya pemasaran merupakan biaya-biaya yang telah 

terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk, 

contohnya adalah biaya iklan, biaya promosi, biaya angkutan 

dari gudang perusahaan ke gudang pembeli, gaji karyawan 

yang melaksanakan pemasaran, dan biaya contoh. 

3) Biaya administrasi umum  

Biaya administrasi dan umum merupakan biaya-biaya 

untuk mengkoordinasibkegiatan produksi dan pemasaran 

produk. Contoh biaya administrasi dan umum adalah biaya gaji 

karyawan bagian keuangan, akuntansi, personalia, dan bagian 

hubungan masyarakat, biaya pemeriksaan akuntan, biaya 

fotocopy. Jumlah biaya pemasaran dan biaya administrasi 

umum sering pula disebut dengan istilah biaya komersial 

(commercial expenses). 

c. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. 

Berdasarkan hubungan biaya dengan suatu yang dibiayai. Sesuatu 

yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Dalam 

hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat 

dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu biaya langsung dan 

tidak langsung menurut Mulyadi (2005:14): 

1) Biaya langsung (direct cost) 
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Biaya langsung adalah biaya yang terjadi, yang 

penyebab satu-satunya   adalah karena adanya sesuatu yang 

dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai tersebut tidak ada, maka 

biaya langsung ini tidak akan terjadi. Contohnya biaya bahan 

baku dan biaya tenaga kerja langsung.  

2) Biaya tidak langsung (indirect cost) 

Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi tidak 

hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak 

langsung dalam hubungannya dengan produk disebut dengan 

istilah biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead 

pabrik. Biaya ini tidak mudah didefinisikan dengan produk 

tertentu. Contohnya biaya overhead pabrik.  

d. Jangka waktu manfaatnya.  

Berdasarkan jangka waktu manfaatnya, biaya dapat dibagi 

menjadi dua yaitu pengeluaran modal dan pengeluaran 

pendapatan. Pengeluaran modal adalah biaya yang mempunyai 

manfaat lebih dari satu periode akuntansi (biasanya periode 

akuntansi adalah satu tahun kalender), contoh dari pengeluaran 

modal berupa biaya depresiasi, biaya amortisasi, atau biaya 

deplesi. Pengeluaran pendapatan adalah biaya yang hanya 

mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya 

pengeluaran tersebut, contoh pengeluaran pendapatan antara lain 

adalah biaya iklan, biaya telex, dan biaya tenaga kerja.  

 

2.1.4.2 Perilaku biaya  

Klasifikasi biaya berdasarkan pola perilaku biaya ini dapat 

digolongkan menurut Bustami dan Nurlela (2009:7) yaitu: 
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a. Biaya variabel (variabel cost) adalah biaya yang secara total 

berubah sebanding dengan aktivitas atau volume produksi dalam 

rentang relevan tetapi per unit bersifat tetap. Contoh biaya 

variabel yaitu bahan langsung dan tenaga kerja langsung. 

b. Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang secara total tetap dalam 

rentang relevan tetapi per unit berubah. Contoh biaya tetap yaitu 

biaya gaji, biaya sewa dan lain-lain. 

c. Biaya campuran (mixed cost) adalah biaya yang mengandung 

unsur biaya tetap dan biaya variabel, biaya campuran disebut juga 

biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang pada 

aktivitas tertentu memperlihatkan karakteristik biaya tetap 

maupun biaya variabel. Contoh biaya campuran adala biaya 

listrik, biaya telepon, biaya air, biaya gas dan lain-lain. 

 

2.1.4.3 Klasifikasi Biaya Berdasarkan Fungsi  

Fungsi pokok perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Biaya Produksi 

Biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi 

produk jadi yang siap uantuk dijual. Contohnya adalah biaya 

depresiasi mesin dan ekuipmen, biaya bahan baku, biaya bahan 

penolong, biaya gaji karyawan yang bekerja dalam bagian-bagian, 

baik yang langsung maupun yang tidak langsung berhubugnan dengan 

proses produksi. Menurut objek pengeluarannya, secara garis besar 

biaya produksi ini dibagi menjadi: biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja langsung, dan biaya overhead pabrik (factory overhead cost). 

Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung disebut pula 

dengan istilah biaya utama (prime cost), sedangkan biaya tenaga kerja 

langsung dan biaya overhead pabrik sering pula disebut dengan istilah 
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biaya konversi (conversion cost), yang merupakan biaya untuk 

mengkonversi mengubah bahan baku menjadi produk jadi. 

2. Biaya Pemasaran 

Biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran 

produk. Contohnya adalah biaya iklan, biaya promosi, biaya 

angkutan, dan gudang perusahaan kegudang pembeli, gaji karyawan 

bagian-bagian yang melaksanakan kegiatan pemasaran biaya contoh 

(sample) 

3. Biaya administrasi dan umum 

Biaya-biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan 

pemasaran produk. Contohnya biaya ini adalah biaya gaji karyawan 

bagian Keuangan, Akuntansi, Personalia dan Bagian Hubungan 

Masyarakat, biaya Pemeriksaan Akuntan, biaya photocopy. 

 

2.1.4.4 Klasifikasi Biaya Berdasarkan Elemen Biaya Produksi 

1. Biaya Bahan Baku 

Biaya bahan baku adalah biaya yang nilai bahan bakunya 

digunakan untuk proses produksi diubah untuk menjadi produk jadi. 

Contohnya biaya pembelian dan pemakaian bahan berupa kulit, 

benang, paku, lem dan cat perusahaan. 

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dibayarkan kepada 

tenaga kerja langsung. Istilah tenaga kerja langsung digunakan untuk 

menunjuk tenaga kerja (karyawan) yang terlihat langsung dalam 

proses pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Contohnya upah 

yang dibayar kepada karyawan bagian pemotong atau bagian 

perakitan atau bagian pengecatan pada perusahaan mebel. 

3. Biaya Overhead Pabrik 
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Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan 

baku dan biaya tenaga kerja langsung. Contohnya antara lain bahan 

penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya reparasi dan 

pemeliharaan mesin, gaji mandor, biaya listrik pabrik dan biaya 

penyusunan peralatan pabrik.  

 

2.1.4.5 Pemisahan Biaya Semivariabel 

Biaya semi variabel adalah biaya yang memperlihatkan baik 

karakteristik-karakteristik dari biaya tetap maupun biaya variabel 

(Carter, 2009: 70). Biaya semi variabel adalah biaya yang jumlah 

totalnya berubah tidak sebanding dengan perubahan volume aktivitas. 

Biaya ini memiliki unsur biaya tetap dan biaya variabel didalamnya 

(Mulyadi, 2003: 441). 

Menurut Carter (2009: 74-77), Pemisahan biaya semi variabel dapat 

dilakukan dengan tiga metode yaitu: 

a. Metode Titik-Rendah (High and Low Point) 

Dalam metode Tinggi-Rendah (High and Low Point), elemen 

tetap dan elemen variabel dari suatu biaya dihitung menggunakan dua 

titik. Titik data (periode) yang dipilih dari data historis merupakan 

periode dengan aktivitas tertinggi dan terendah. Periode-periode ini 

biasanya, meskipun tidak selalu memiliki jumlah tertinggi dan 

terendah untuk biaya yang dianalisis. Jika titik dengan tingkat 

aktivitas tertinggi atau terendah tidak berada pada periode yang sama 

dengan titik yang memiliki jumlah biaya tertinggi atau terendah, maka 

tingkat aktivitas yang seharusnya dipilih karena aktivitas dianggap 

sebagai pemicu biaya. Periode tinggi dan periode rendah dipilih 

karena keduanya mewakili kondisi dari dua tingkat aktivitas yang 
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paling berjauhan. Tetapi, harus hati-hati untuk tidak menggunakan 

data dari periode yang terdistorsi oleh kondisi-kondisi abnormal. 

b. Metode Scattergraph 

Metode Scattergraph dapat digunakan untuk menganaliis perilaku 

biaya. Dalam metode ini, biaya yang dianalisis disebut variabel 

dependen dan diplot di sepanjang garis vertical atau yang disebut 

sumbu y. aktivitas terkait disebut sebgai variabel independen- 

misalnya, biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, jam 

mesin, unit output, atau persentase kapasitas dan diplot di sepanjang 

garis horizontal yang disebut sumbu x. 

c. Metode Regresi Kuadrat Terkecil 

Metode regresi kuadrat terkecil (least squares), kadang kala 

disebut analisis regresi, menentukan secara matematis garis yang 

paling sesuai, atau garis regresi linear, melalui sekelompok titik. Garis 

regresi meminimalkan jumlah kuadrat deviasi setiap titik aktual yang 

diplot dari titik di atas atau di bawahnya dalam garis regresi. 

Persamaan regresi pada metode kuadrat terkecil adalah: 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 

 

Keterangan: 

a: Konstanta (menggambarkan biaya tetap) 

b: Koefisien (menggambarkan biaya variable) 

Y: Biaya campuran 

X: Aktivitas  

Perhitungan a dan b dapat dilakukan dengan rumus: 

𝑎 =
𝛴𝑌 − 𝑏 𝛴𝑋

𝑛
 

𝑏 =
𝑛𝛴𝑋𝑌 − 𝛴𝑋𝛴𝑌

𝑛𝛴𝑋2 − (𝛴𝑋)2
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Dalam hal ini variable Y adalah biaya, sedangkan variable X 

merupakan volume kegiatan. 

 

2.1.5 Pengertian Volume Penjualan 

Volume penjualan dapat diartikan sebagai komposisi penjualan yang 

merupakan kombinasi relatif berbagai jenis produk, terhadap total pendapatan 

penjualan dalam suatu perusahaan. Manajemen harus berusaha agar mencapai 

kombinasi atau komposisi penjualan yang dapat menghasilkan jumlah laba 

yang maksimal. 

Jika mendengar istilah volume, maka yang terbayang adalah kata 

jumlah. Menurut Mulyadi (2005:239) mendefinisikan bahwa “volume 

penjualan merupakan ukuran yang menunjukkan banyaknya atau besarnya 

jumlah barang dan jasa yang terjual”. Sedangkan definisi volume penjualan 

menurut Irawan dan Basu Swastha (2005:136), menyatakan bahwa “volume 

penjualan adalah penjualan bersih dari laporan laba rugi perusahaan. Penjualan 

bersih ini diperoleh perusahaan melalui hasil penjualan seluruh produk selama 

jangka waktu tertentu dan hasil penjualan yang dicapai dari market share yang 

merupakan pasar potensial, yang dapat terdiri dari kelompok pembeli selama 

jangka waktu tertentu. Dan menurut Philip Kotler (2004:68) volume penjualan 

adalah barang yang terjual dalam bentuk uang untuk jangka waktu tertentu yang 

didalamnya mempunyai strategi pelayanan yang baik. Berdasarkan keempat 

pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa volume penjualan 

merupakan hasil penjualan produk (barang atau jasa) selama satu periode 

tertentu.   
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2.1.6 Pengertian Laba 

Menurut Soemarso (2010) mendefinisikan laba sebagai berikut: Laba 

adalah selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan kegiatan usaha. 

Apabila beban lebih besar dari pendapatan, selisihnya disebut rugi. Laba atau 

rugi merupakan hasil perhitungan secara periodik (berkala). Laba atau rugi ini 

belum merupakan laba atau rugi yang sebenarnya. Laba atau rugi yang 

sebenarnya baru dapat diketahui apabila perusahaan telah menghentikan 

kegiatannya dan dilikuidasikan.” 

Menurut Suwardjono (2008) dikatakan bahwa: “Laba dimaknai sebagai 

imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba 

merupakan kelebihan pendapatan diatas biaya (biaya total yang melekat dalam 

kegiatan produksi dan penyerahan barang/jasa)”.  

Menurut Themin (2012) mendefinisikan laba sebagai berikut: “Laba 

adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi (misalnya, 

kenaikan aset atau penurunan kewajiban) yang menghasilkan peningkatan 

ekuitas, selain yang menyangkut transaksi dengan pemegang saham.” 

Menurut Sofyan Syafri H (2011) mendefinisikan laba sebagai “jumlah 

yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya lain dan kerugian 

dari penghasilan atau penghasilan operasi. Menurut FASB (Financial 

Accounting Standars Board) statement mengartikan laba (rugi) sebagai 

kelebihan (defisit) penghasilan atas biaya selama satu periode akuntansi”. 

Menurut Belkaoui (2007) laba adalah “hal yang mendasar dan penting 

dari laporan keuangan dan memiliki banyak kegunaan di berbagai konteks. 

Laba umumnya dipandang sebagai dasar untuk perpajakan, penentu dari 

kebijakan pembayaran dividen, panduan dalam melaksanakan investasi dan 

pengambilan keputusan, dan satu elemen dalam peramalan”.  
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Menurut Kuswadi (2005) secara sederhana mendefinisikan laba 

(rugi) adalah pendapatan dikurangi seluruh beban/biaya yang telah dikeluarkan, 

sebagaimana terlihat dalam persamaan laba (rugi) dibawah ini. 

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laba adalah 

selisih lebih kenaikan manfaat ekonomi/pendapatan setelah dikurangi seluruh 

beban sehubungan dengan kegiatan usaha selama suatu periode akuntansi. 

 

2.1.7 Analisis Biaya Volume Laba 

2.1.7.1 Pengertian Analisis Biaya Volume Laba 

Menurut Bustami dan Nurlela (2009:193) analisis biaya-volume-

laba adalah suatu analisis utuk mengetahui hubungan antara biaya, 

volume penjualan, laba dan bauran produk utuk mencapai tingkat laba 

yang diinginkan. Sedangkan menurut Mulyadi (2004:223) “analisis 

biaya volume laba merupakan teknik untuk menghitung dampak 

perubahan harga jual, volume penjualan, dan biaya terhadap laba, untuk 

membantu manajemen dalam perencanaan laba jangka pendek”. 

Menurut Mulyadi (2004:262) analisis biaya volume laba melibatkan 

berbagai faktor yang saling berhubungan diantaranya sebagai berikut: 

a. Harga jual per satuan 

b. Volume penjualan 

c. Biaya variable per unit 

d. Total biaya tetap 

e. Komposisi atau produk yang dijual 

Analisis biaya-volume-laba sangat berguna bagi perusahaan yang 

sedang menyusun rencana usahanya atau sebagai alat pengendali 

sewaktu perusahaan masih dalam kegiatan. Analisis biaya-volume-laba 

https://4.bp.blogspot.com/-q_3NZozwNfI/Wik9-6cdk5I/AAAAAAAACSs/bwiN-xWZfhkA0vSBAeILFhq1XWv6ZeWqACLcBGAs/s1600/1.png
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menentik beratkan sampai seberapa jauh perubahan-perubahan pada 

biaya, volume dan harga jual akan berakibat pada perubahan laba yang 

direncanakan menurut Weston dan Bringham (2005:201).   

Menurut Bustami dan Nurlela (2009:193) disamping kegunaan yang 

telah disebutkan diatas analisis biaya-volume-laba ini juga dapat 

digunakan untuk hal-hal sebagai berikut: 

a. Mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan 

agar perusahaan tidak mengalami kerugian 

b. Mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk 

memperoleh tingkat keuntungan tertentu. 

c. Mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar 

perusahaan tidak menderita kerugian. 

d. Mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan 

volume penjualan. 

e. Menentukan bauran produk yang diperlukan untuk mencapai 

jumlah laba yang ditargetkan. 

 

2.1.7.2 Analisis Titik Impas (Break Event Point/BEP) 

Analisis impas atau break even point (BEP) dan analisis biaya-

volumelaba adalah merupakan teknik-teknik perencanaan laba dalam 

jangka pendek atau dalam satu periode akuntansi tertentu dengan 

mendasarkan analisanya pada variabilitas penghasilan (pendapatan) 

penjualan maupun biaya terhadap volume kegiatan sehingga teknik-

teknik tersebut akan dapat digunakan dengan baik sebagai alat 

perencanaan laba jangka pendek. Dengan menggunakan analisis 

biaya-volume-laba maka akan dapat dianalisis keterkaitan biaya, 

harga dan kuantitas yang terjual sehingga para manajer dapat 

mengetahui dampak dari berbagai tingkat harga atau biaya terhadap 
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laba, dampak pengurangan biaya tetap terhadap titik impas dan juga 

jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas menurut 

Armila (2006:180). 

Analisis biaya-volume-laba, memiliki beberapa keistimewaan, 

diantaranya adalah sebagai berikut menurut Armila (2006:179): 

a. Analisis biaya-volume-laba memperluas penggunaan informasi 

yang diberikan oleh analisis titik impas (break even point). 

b. Analisis biaya-volume-laba dapat memberikan informasi yang 

lengkap mengenai margin of safety, degree of operating leverage, 

contribution margin dan shut down point. 

c. Analisis biaya-volume-laba dapat membuat kalkulasi 

perencanaan laba dan pengambilan keputusan dari suatu 

perusahaan menjadi akurat. 

d. Analisis biaya-volume-laba dapat menentukan volume penjualan 

yang harus dicapai untuk mencapai target laba tertentu, dapat juga 

digunakan untuk menentukan kombinasi penjualan dari setiap 

jenis produk yang diproduksi untuk mencapai target laba yang 

telah ditetapkan. 

e. Analisis biaya-volume-laba dapat menentukan besarnya biaya 

variabel dan tetap pada perusahaan dalam hubungannya dengan 

jumlah produk yang harus diproduksi dan dijual untuk mencapai 

laba yang ditargetkan. 

f. Analisis biaya-volume-laba dapat digunakan sebagai dasar dalam 

merencanakan kegiatan operasional, membantu pengendalian 

melalui anggaran, meningkatkan dan menyeimbangkan 

penjualan, menganalisa dampak perubahan volume produksi dan 

penjualan, merundingkan gaji atau upah karyawan, 

mengendalikan aktivitas yang sedang berjalan, bahan 



25 
 

pertimbangan dalam menentukan dan menganalisa harga jual 

dalam usaha mencapai laba yang telah ditentukan. 

g. Analisis biaya-volume-laba sangat mudah digunakan untuk 

menentukan besarnya laba terutama pada perusahaan yang masih 

sederhana dan berkembang.  

 

 

2.1.7.3 Perhitungan Analisis Break Event Point 

1. Metode Persamaan 

Dalam metode persamaan, terdapat dua pendekatan yang 

dapat digunakan dalam menghitung titik impas baik dalam unit 

maupun rupiah sebagai berikut: 

a. Pendekatan Pendapatan Operasi 

Penghasilan operasi = Pendapatan penjualan - Beban variabel 

- Beban Tetap 

Persamaan ini dapat diperluas lagi menjadi: 

Penghasilan operasi = (Harga Jual x Jumlah unit) - (Biaya 

variabel perunit x jumlah unit) - Jumlah biaya tetap 

b. Pendekatan Margin Kontribusi 

Margin kontribusi adalah pendapatan penjualan dikurangi 

biaya variabel total. Pada titik impas, jumlah margin 

kontribusi setara dengan beban tetap. 

BEP (unit) =
Biaya Tetap

Margin Kontribusi per unit
 

 

2. Metode Grafik  

Hubungan biaya-volume-laba dapat digambarkan secara 

grafik dengan menyiapkan grafik biaya-volume-laba. Grafik 
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biaya-volume-laba menekankan hubungan biaya-volume-laba 

pada berbagai tingkat aktivitas. 

 

 

Gambar 2.1 

Grafik Biaya Volume Laba 

 

2.1.7.4 Asumsi – asumsi Analisi Biaya Volume Laba 

Analisis biaya volume laba mudah digunakan dan murah biayanya 

akan tetapi, hal itu mengandung kelemahan karena asumsi-asumsi 

berikut menurut Armila (2006:180) 

a. Bagan impas pada dasarnya merupakan analisis statik, umumnya 

perubahanp hanya dapat diperlihatkan dengan menggambarkan 

bagan baru atau sejumlah bagan lainnya. 

b. Dalam rentang yang relevan dirumuskan besarnya biaya tetap 

dan variabel untuk periode dan tingkat produksi tertentu. Rentang 

yang relevan umumnya merupakan rentang kegiatan yang dapat 

dinyatakan dengan berbagai ukuran penjualan dan beban seperti 

jam kerja atau jam mesin, jumlah unit yang diproduksi, dan nilai 

jual produksi. Untuk kegiatan diluar rentang yang relevan 

besarnya biaya tetap dan variabel akan berubah. 
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c. Semua biaya dapat diklasifikasikan menjadi biaya tetap atau 

variabel atau dapat dibagi ke dalam komponen tetap dan variabel. 

d. Biaya variabel per unit tetap sama dan terdapat hubungan 

langsung diantara biaya dan volume. 

e. Volume merupakan satu-satunya faktor penting yang 

mempengaruhi perilaku biaya. 

f. Harga jual konstan. Harga produk atau jasa per unit tidak berubah 

ketika volume berubah. 

g. Total biaya tetap diasumsikan konstan untuk rentang yang 

relevan. 

h. Perubahan persediaan tidak begitu berarti sehingga tidak 

mempengaruhi analisis. 

i. Tidak ada perbaikan efisiensi dalam periode bersangkutan, dan 

kebijakan serta teknik manajerial tidak berpengaruh terhadap 

biaya. 

j. Teknologi produk diasumsikan tidak berubah. 

k. Jika analisis melebihi dari satu produk, maka diasumsikan bahwa 

ada bauran penjualan yang tidak berubah. Bauran penjualan 

(sales mix) menunjukkan kombinasi atau perbandingan jumlah 

produk yang dijual perusahaan.  

Walaupun beberapa dari asumsi ini mungkin dilanggar dalam 

praktiknya, pelanggaran biasanya tidak cukup serius untuk merusak 

validitas analisis biaya-volume-laba. Contohnya, di kebanyakan 

perusahaan dengan berbagai produk, bauran penjualan cukup 

konstan sehingga hasil dari analisis biaya-volume-laba cukup valid. 

Barangkali bahaya terbesar dalam analisis sederhana biaya-

volume-laba adalah ketika manajer berencana mengingkatkan 

volume yang sangat besar yang berada di luar rentang yang relevan. 
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Contohnya, jika manajer berusaha meningkatkan penjualan jauh di 

atas yang pernah dialami perusahaan sebelumnya. Tetapi, dalam 

situasi seperti ini pun manajer dapat menyesuaikan model dengan 

memperhitungkan perubahan yang diantisipasi dalam harga jual, 

biaya tetap, dan bauran penjualan yang jika tidak dilakukan akan 

melanggar asumsi tersebut. Contohnya, dalam keputusan yang akan 

memengaruhi biaya tetap dapat secara eksplisit dimasukkan dalam 

perhitungan seperti diilustrasikan sebelumnya dalam contoh konsep 

akustik (acoustic concepts). 

 

2.1.8 Contribution Margin (CM) 

Contribution Margin (CM) adalah jumlah yang tersedia dari penjualan 

dikurangi dengan biaya variable. Jumlah tersebut akan digunakan untuk 

menutup biaya tetap dan laba untuk periode tersebut. Menurut Garrison dkk, 

(2006:328) Akuntansi Manajemen mengemukakan bahwa, Contribution 

Margin merupakan jumlah yang tersisa dari pendapatan dikurangi biaya 

variable yang merupakan jumlah yang akan menutupi biaya tetap dan kemudian 

nantinya akan menjadi laba. Sedangkan menurut Armila (2006:180) dalam 

menggunakan analisis biaya volume-laba, konsep yang digunakan sebagai 

dasar perhitungan adalah laporan Contribution Margin (CM). Contribution 

Margin (CM) merupakan selisih antara penjualan dengan biaya variabel pada 

tingkat kegiatan tertentu. Selisih tersebut dapat digunakan untuk menutup biaya 

tetap secara keseluruhan dan sisanya merupakan laba. Jika CM > biaya tetap 

maka perusahaan akan mendapat laba; jika CM < biaya tetap maka akan rugi 

dan jika CM = biaya tetap maka perusahan dalam keadaan posisi impas (tidak 

laba dan tidak rugi).  

Menurut Armila (2006:183) persentase contribution margin terhadap 

penjualan total disebut contribution margin ratio atau sebagai profit-volume 
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ratio. Rasio ini berguna sekali dalam hal menunjukkan bagaimana contribution 

margin akan dipengaruhi oleh perubahan penjualan total dalam jumlah rupiah 

tertentu. Contribution margin mempunyai kaitan yang erat sekali dengan 

analisis biayavolume-laba, yang mana analisis biaya-volume-laba ini berkaitan 

dengan titik impas.   

Contribution margin yang rendah akan mengakibatkan break even point 

yang tinggi sedangkan contribution margin yang tinggi akan mengakibatkan 

break even point yang rendah. Tinggi rendahnya break even point yang dicapai 

akan berpengaruh pada laba yang diterima oleh perusahaan yaitu sampai pada 

tingkat batas keselamatan.   

Untuk menentukan contribution margin dapat digunakan dengan rumus 

menurut Bustami dan Nurlela (2009:134) 

 MK = TP − TBV 

Dimana: 

MK = Marjin Kontribusi 

TP = Total Penjualan Penghasilan 

TBV = Total Biaya Variabel 

Margin kontribusi sebagai persentase penjualan adalah mengacu pada rasio 

margin kontribusi (CM ratio). Rasio dihitung sebagai berikut: 

Rasio MK =
Margin Kontribusi

Penjualan
 x 100% 

 

2.1.9 Analisis Break Even Point (Titik Impas) 

Suatu perusahaan dapat dikatakan impas (break even) yaitu apabila 

setelah disusun laporan perhitungan rugi laba untuk suatu periode tertentu 

perusahaan dengan kata lain laba sama dengan nol atau ruginya sama dengan 

nol. Hasil penjualan (sales revenue) yang diperoleh untuk periode tertentu sama 

besarnya dengan keseluruhan biaya (total cost), yang telah dikorbankan 

sehingga perusahaan tidak menderita kerugian. 
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Break even point dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan 

dimana perusahaan didalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan juga 

tidak menderita kerugian, dengan kata lain dalam keadaan tersebut keuntungan 

atau kerugian adalah sama dengan nol menurut Syamsuddin (2007:90). 

Sedangkan pengertian break even point menurut Adisaputro (2007:93) 

adalah suatu keadaan dimana penghasilan dari penjualan hanya cukup untuk 

menutup biaya, baik yang bersifat variabel maupun yang bersifat tetap. Dengan 

kata lain keadaan break even point menunjukkan jumlah laba sama dengan nol 

atau bahwa penghasilan total sama dengan biaya total. Tujuan titik impas 

adalah untuk mencari tingkat aktivitas dimana pendapatan dari hasil penjualan 

sama dengan jumlah semua biaya variabel dan biaya tetap.  

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

titik impas adalah suatu keadaan dimana pendapatan dan jumlah biaya yang 

dikeluarkan dalam suatu perusahaan sama besarnya, dalam arti perusahaan 

tersebut tidak mendapatkan laba dan tidak menderita kerugian. Dalam 

perencanaan laba guna mengambil keputusan jangka pendek perusahaan, 

analisis break even point merupakan pendekatan perencanaan laba sama 

dengan total biaya dan penghasilan penjualan. 

Biaya variabel merupakan jenis biaya yang selalu berubah sesuai 

dengan perubahan volume produksi. Biaya tetap merupakan jenis biaya yang 

selalu tetap dan tidak terpengaruh oleh volume produksi atau penjualan. Biaya 

ini umumnya dihubungkan dengan waktu, sehingga biaya ini relatif konstan 

atau tetap selama satu periode tertentu.  

Untuk menentukan tingkat break even point (BEP) menurut Adisaputro 

(2007:96) dapat dicari dengan rumus:   

a. Titik impas atas dasar sales dalam rupiah 

BEP (Rp) =  
𝑇𝐹𝐶

1 −  
𝑇𝑉𝐶
𝑇𝑅
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Keterangan: 

TFC = Biaya Tetap 

TVC = Biaya Variabel 

TR  = Volume Penjualan 

b. Titik impas dalam unit 

BEP (Unit) =  
TFC

Harga jual per unit − biaya variabel per unit
 

Keterangan: 

TFC = Total biaya tetap 

 

2.1.10 Batas Keamanan (Margin of Safety) 

Analisis margin of safety menunjukkan berapa banyak penjualan yang 

boleh turun dari jumlah penjualan tertentu dimana perusahaan belum menderita 

rugi atau dalam keadaan Break Even. Dengan kata lain angka margin of safety 

memberikan petunjuk jumlah maksimum penurunan angka volume penjualan 

yang direncanakan yang tidak mengakibatkan kerugian. margin of safety 

merupakan elemen untuk mengukur keamanan perusahaan. 

Menurut Riyanto (2004:285), margin of safety merupakan angka yang 

menunjukkan antara penjualan yang direncanakan (budgeted sales) dengan 

penjualan pada break even. Dengan demikian margin of safety adalah 

menggambarkan batas jarak, dimana kalau berkurangnya penjualan melampaui 

batas jarak tersebut, perusahaan akan mendapat kerugian. Menurut Armila 

(2006:189), margin of safety dalam hubungannya dengan analisis break even 

adalah untuk menentukan seberapa jauh berkurangnya penjualan agar 

perusahaan tidak menderita kerugian. Jadi margin of safety merupakan selisih 

antara volume penjualan yang dianggarkan dengan volume penjualan impas. 

Misalnya angka margin of safety diketahui 50% maka jika jumlah penjualan 

yang nyata berkurang atau menyimpang lebih dari 50% (dari penjualan yang 

direncanakan) maka perusahaan akan menderita kerugian.   
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Sedangkan menurut Bustami dan Nurlela (2009:210) batas keamanan 

(margin of safety) merupakan hasil penjualan pada tingkat titik impas 

dihubungkan dengan penjualan yang dianggarkan atau pada tingkat tertentu, 

maka akan di dapat informasi tentang seberapa jauh volume penjualan boleh 

turun sehingga perusahaan tidak menderita kerugian. Hubungan atau selisih 

antara penjualan dianggarkan atau tingkat penjumlahan tertentu dengan 

penjualan titik impas disebut dengan batas keamanan bagi perusahaan dalam 

melakukan penurunan penjualan. Jadi batas keamanan adalah seberapa jauh 

penjualan perusahaan tersebut boleh turun sehingga tidak mengalami kerugian. 

Untuk menentukan Margin of safety atau batas keamanan menurut 

Riyanto (2004:373) dapat dihitung dengan rumus: 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐢𝐧 𝐏𝐞𝐧𝐣𝐮𝐚𝐥𝐚𝐧 = 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐞𝐧𝐣𝐮𝐚𝐥𝐚𝐧 − 𝐏𝐞𝐧𝐣𝐮𝐚𝐥𝐚𝐧 𝐈𝐦𝐩𝐚𝐬 𝐌𝐚𝐫𝐠𝐢𝐧 

Pengamanan penjualan dapat juga dinyatakan dalam rupiah atau dalam 

bentuk prosentase. Prosentase ini dicari dengan membagi margin pengamanan 

penjualan dengan jumlah rupiah penjualan, seperti dalam rumus berikut: 

Presentase Pengamatan Penjualan

=
MArgin Pengamanan Penjualan (Rp)

Penjualan
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2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Banyak peneliti yang telah melakukan penelitian mengenai analisis biaya-

volume-laba sebagai alat bantu perencanaan laba diantaranya adalah sebegai 

berikut: 

Ana Puji Lestari (2015) melakukan penelitian mengenai Analisis cost volume 

profit (CVP) sebagai alat bantu perencanaan laba pada Produksi UMKM Mom’s 

Jelly Padepokan Suket Segoro Semarang. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk 

menganalisis tentang perbandingan laba bersih tahun 2014 antara lain memakai 

metode konvensional dengan metode CVP UMKM Padepokan Suket Segoto 

Semarang untuk mendapatkan atau yang diharapkan di tahun selanjutnya ditahun 

2015 dapat bisa meningkat dalam peningkatan labanya. Hasil penelitian Ana Puji 

Lestari menunjukkan bahwa menghasilkan target laba yang diharapkan oleh 

UMKM unutk tahun 2015 yaitu naik 15% dari laba sebelumnya yang saat ini 

menjadi Rp 34.094.855. Oleh karena itu, untuk memperoleh laba yang ditargetkan 

UMKM Padepokan Suket Segoro harus menghasilkan penjualan minimal sebesar 

Rp 103.313.543.103 atau bisa menjual 82.435 unit. 

Fena Ulfa Aulia (2018) melakukan penelitian mengenai Penerapan Cost, 

Volume and Profit Analysis sebagai alat bantu perencanaan laba pada Pabrik Paving 

Wahyu Agung. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk memberikan informasi 

mengenai perencanaan penjualan yang harus dilakukan agar pabrik paving juga 

tidak akan mengalami kerugian. Hasil penelitian diketahui bahwa untuk mencapai 

target laba yang akan dicapai pada periode November 2017 maka pabrik paving 

Wahyu Agung harus mencapai penjualan paving sebanyak 21.329,46 unit dengan 

Break Event Point sebanyak 1.647 unit atau 33 meter paving atau sebesar Rp 

32.124.941,71. Rasio marjin kontribusi perusahaan pabrik Wahyu Agung 38,12% 

yang menunjukkan bahwa 38,12% dari penjualan dapat menutupi biaya tetap dan 

menghasilkan laba. Penurunan jumlah penjualan yang aman (margin of safety 
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agara pabrik paving Wahyu Agung tidak mengalami kerugian adalah sebesar 

21,55% atau Rp 8.825.058,29 

Dahlia HB (2011) melakukan penelitian mengenai Analisis Biaya-Volume-

Laba sebagai alat bantu dalam perencanaan laba pada PT Pabrik Gula Takalar. 

Tujuan penelitian tersebut adalah membantu manajemen untuk mengetahui 

kebijakan terbaik mana yang sebaiknya diambil untuk mencapai target laba yang 

diinginkan. Dengan hasil penelitian ini menggunakan 2 alternatif yang akan 

digunakan untuk menghitung analisis target laba atau untuk menekan tingkat 

kerugian yang di derita oleh perusahaan, yang pertama dengan biaya variable turun 

sebesar 30% dan kenaikan biaya tetap sebesar 25% disertai oleh penurunan harga 

jual sebesar 15% dengan peningkatan volume penjualan sebesar 60%. Yang kedua 

dengan harga jual menurun 15% dan volume penjualan meningkat 75% disertai 

oleh penurunan biaya variable sebesar 45% dan biaya tetap naik 35%. 

Ade Zulfikar Abraham Iqbal (2012) melakukan penelitian mengenai 

perencanaan laba dengan pendekatan analisis cost-volume-profit (CVP) pada PT. 

Pabrik Es Pasar Turi di Surabaya. Tujuan penelitian tersebut adalah membantu 

keinginan manajemen perusahaan bahwa perusahaan menginginkan laba 25% dari 

total penjualan, maka perusahaan harus menjual produk sebesar Rp. 2.206.601.186 

atau setara dengan 367.766 unit balok es. Hasil penelitian perikiraan besarnya EBIT 

yang dapat di harapkan perusahaan adalah sebesar Rp. 424.901.508 dan perkiraan 

EAT pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 318.676.131. Nilai itu di dapat dari 

perkalian antara perkiraan total penjualan tahun 2012 dikalikan Rp 6.000 dan di 

kurangi dengan total perkiraan biaya tahun 2012. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Dengan kerangka konseptual mempermudah peneliti dalam menguraikan 

secara sistematis pokok permasalahan dalam penelitian. Secara sederhana, 

kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.2 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Berdasarkan gambar kerangka konseptual di atas dapat dijelaskan bahwa biaya, 

volume penjualan dan harga jual produk tahun sebelumnya memegang peranan 

penting untuk menghitung laba yang direncanakan, menghitung besarnya 

penjualan pada tingkat laba yang direncanakan. Beberapa langkah atau faktor 

(biaya-biaya, volume penjualan, harga jual produk, laba) mempunyai hubungan 

yang erat atau bahkan saling berkaitan satu sama lainnya. Jika tingkat penjualan 

mengalami kenaikan, maka perusahaan akan mengalami keuntungan. Tetapi jika 

Analisis Cost Volume Profit 

Koperasi Sari Apel Brosem atau Apple Cider 

Brosem 

Menghitung Contribution Margin, Break 

Even Point, Margin of Safety, Target laba 

setelah pajak, Target laba sebelum pajak. 

Menggunakan data historis biaya & volume 

Hasil dan rekomendasi 



36 
 

tingkat penjualan adalah tetap, maka perusahaan dikatakan masih memiliki laba 

atau tidak mengalami kerugian, dengan kata lain keuntungan dan kerugian sama 

dengan nol. Untuk menentukan laba atau menyusun perencanaan laba, break even 

point dan margin of safety perlu dilakukan analisis diantaranya analisis biaya-

volume-laba. 
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