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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Perencanaan bisa dibilang sebuah faktor yang sangat penting dalam 

suatu perusahaan , karena akan mempengaruhi kelancaran ataupun 

keberhasilan suatu perusahaan dalam urusan mencapai tujuan. Untuk itu 

harus adanya penyusunan perencanaan laba supaya kemampuan yang 

dimiliki oleh perusahaan tersebut dapat di kerjakan secara terkoordinir. 

Perencanaan laba sangat berhubungan dengan volume penjualan, biaya 

produksi maupun biaya operasi perusahaan. Namun apabila situasi 

perusahaan dan perekonomian mengalami perubahan , maka perlu 

dilakukan pengoreksian dalam merealisasi laba yang sudah direncanakan 

supaya tidak menyimpang dari perencanaan yang tetapkan. Koreksi 

perencanaan yang dapat digunakan yaitu dengan pengoreksian biaya 

laba. Karena analisis ini merupakan perencanaan jangka pendek atau 

suatu periode akuntansi tertentu yang awal analisinya pada variabilitas 

tingkat penjualan maupun biaya. Teknik tersebut dapat digunakan 

dengan baik. Terlebih dahulu ada pendapat para ahli tentang perencanaan 

yaitu sebagai berikut : 

Perencanaan menurut G.R Terry dalam Sukarna (2011:10) 

mengatakan bahwa perencanaan adalah pemilihan dan penghubungan 

fakta-fakta atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan 

jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang 

diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan pengertian 

perencanaan menurut Susatyo Herlambang (2013:45) “ sebuah proses 

untuk merumuskan masalah-masalah kesehatan yang berkembang di 

masyarakat, menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, 

menetapkan tujuan program yang paling pokok, dan menyusun langkah-
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langkah praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut. 

Prosedur ini mencangkup penentuan tujuan pengembangan kondisi, 

pemilihan tindakan, perusahan, melaukan perencanaan kembali dan 

penetapan langkah-langkah  untuk mengkoreksi  kekurangan yang ada. 

Selanjutnya ada pengertian perencanaan laba menurut para ahli yaitu 

sebagai berikut. 

Menurut Mulyadi (2010:448) menyatakan bahwa perencanaan laba 

adalah proses pembuatan rencana kerja untuk jangka waktu satu tahun, 

yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif yang 

lain.Perencanaan laba ditujukan kepada sasaran akhir organisasi dan 

bermanfaat sebagai pedoman guna mempertahankan arah kegiatan yang 

pasti.  

Ikhtisar perencanaan yang baik mungkin tidaklah mudah , sebab 

ada ketahanan-ketahanan eksternal untuk bisa mempengaruhi bisnis. 

Ketahanan tersebut dapat meliputi perubahan dalam segi teknologi, 

tindakan pesaing, segi ekonomi, segi demografi maupun selera pilihan 

pelanggan , ada juga dari faktor-faktor politik. Ketahanan itu pada 

umumnya berada di luar bayangan seorang manajemen, dan perubahan 

itulah yang membuat manajemen sering sekali sulit untuk 

memprediksikan. Cara mengatasi masalah tersebut para manajmen harus 

mempunyai sikap kepemimpinan agar bisa berusaha semaksimalkannya 

untuk menetapkan incaran  pribadi yang sejalan dengan incaran 

perusahaan tersebut.   

Pada awalnya manajemen mampu memutuskan bagaimana 

seharusnya mengelola sumber daya ekonomi sesuai dengan tujuan awal 

perusahaan. Salah satu tujuan perusahaan tersebut yaitu untuk menggapai 

laba semaksimal mungkin. Agar dapat menggapai tujuan itu, maka 

sumber daya tersebut harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien. 

Efektif itu apabila cara mencapai suatu tujuan dengan pemilihan cara 

yang benar , sehingga sumber daya ekonomi dapat digunakan dengan 

semaksimal mungkin. Efisien itu mengharuskan sumber daya ekonomi 

dipakai secara hemat atau semaksimal mungkin tanpa perlu 

mengeluarkan banyak biaya atau bisa dibilang pemborosan.  
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Manajemen perusahaan mampu melakukan perencanaan secara 

terpadu bagi aktivitas yang sedang dikerjakan untuk menggapai laba 

yang di harapkan. Dalam perencanaan ataupun realisasinya mananjemen 

dapat memperbesar laba dengan beberapa langkah yaitu :   

1. Mempertahankan tingkat harga penjualan dengan cara menekan biaya 

operasional dengan serendah mungkin.  

2. Memastikan tingkat harga jual sedemikian dengan sesuai laba yang di 

harapkan  

3. Meninggikan volume penjualan setinggi mungkin.  

Adapun  langkah diatas tidak bisa dilakukan secara terpisah atau 

disendirikan karena ketiga tersebut mempunya ikatan yang erat dan 

saling berkaitan . 

Keberhasilan suatu perusahaan pada umumnya ditandai dengan 

besarnya volume penjualan pada perusahaan tersebut, besarnya volume 

penjualan mencerminkan berapa tinnginya laba yang diperoleh oleh 

perusahaan. Analisis titik impas  mampu dilakukan oleh manajemen 

untuk mengetahui hubungan antara biaya, volume, harga jual dan 

laba.Bahkan bisa dikatakan semakin besar volume penjualan, jadi 

semakin besar laba yang diperoleh dari perusahaan tersebut dan semakin 

besarnya laba mencerminkan kinerja perusahaan yang baik. Ditelusuri  

dari perkembangan suatu perusahaan yang semakin meningkat, maka 

dibutuhkan manajemen untuk menganalisa biaya produksi, volume 

penjualan, dan laba yang digunakan oleh perusahaan untuk mengadakan 

penilaian kegiatan yang sudah berjalan atau kegiatan yang akan datang. 

Oleh karena itu, diperlukan alat analisis yang digunakan pertimbangan 

manajemen dalam mengambil keputusan perusahaan sembari terhindar 

dari kerugian. Analisis yang cocok untuk digunakan oleh bagian 

manajemen yaitu analisis biaya volume laba. Sebab analisis ini adalah  

teknik perencanaan laba jangka pendek atau suatu periode akuntansi. 

tertentu yang dasar analisisnya pada variabilitas pendapatan 

penjualan maupun biaya terhadap volume kegiatan. Teknik tersebut bisa 

digunakan dengan baik sebagai alat perencanaan laba. 
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 BEP atau yang biasa disebut dengan titik impas ialah titik dimana 

suatu pendapatan dari usaha sejajar dengan modal yang akan 

dikeluarkan, tidak terjadi kerugian maupun keuntungan. Titik impas 

menjadi ukuran yang sangat penting dalam menjalankan suatu bisnis. 

Namun seringkali banyak pengusaha mengartikan bahwa BEP dengan 

balik modal. Titik impas dan balik modal adalah dua hal yang 

mempunyai perbedaan. Arti balik modal itu sendiri adalah proses 

kembalinya modal yang sudah digunakan untuk usaha, baik dari membeli 

perabotan usaha. 

Prawirosentono (2010) menyatakan bahwa Break Even Point 

(BEP) dilihat dari aspek pemasaran merupakan volume penjualan 

dimana total penghasilan (total revenue) sama dengan total biaya, 

sehingga perusahaan dalam posisi tidak untung maupun tidak rugi. 

Sedangkan dilihat dari segi penjualan Break Even Point adalah titik yang 

menunjukkan tingkat penjualan barang atau jasa yang dijual tetapi tidak 

memberikan keuntungan maupun kerugian. 

Bambang Riyanto (2011) BEP adalah keadaan suatu perusahaan 

yang volume penjualannya menunjukkan kondisi penghasilannya 

(revenue) tepat sama besarnyadengan biaya totalnya, sehingga 

perusahaan tidak mendapatkan keuntungan atau menderita kerugian 

Menurut Kasmir (2011:332) : “Analisis titik Impas adalah suatu 

keadaan dimana perusahaan beroperasi dalam kondisi tidak memperoleh 

pendapatan (laba) dan tidak pula menderita kerugian. Artinya dalam 

kondisi ini jumlah pendapatan yang diterima sama dengan jumlah biaya 

yang dikeluarkan” 

Namun analisa tentang Break Even Point (BEP) tidak boleh 

semata-mata untuk mengetahui keadaan perusahaan yang BEP saja , 

tetapi analisa tersebut mampu memberikan laporan pada pimpinan 

perusahaan  berbagai tingkat volume penjualan dan hubungannya dengan 

kemungkinan mendapatkan laba berdasarkan tingkat penjualan yang 

dihasilkan. Dari analisa tersebut dapat disimbulkan bahwa perusahaan 

mencapai break even point apabila dalam satu periode kerja tidak mampu 

memperoleh laba tetapi juga tidak mengalami rugi, dimana laba sebesar 
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nol. Jadi dapat disimpulkan bahwa break even point adalah keterkaitan 

antara volume penjualan biaya dan tingkat keuntungan yang diperoleh 

pada tingkat penjualan tertentu, sehingga analisi dari BEP itu sendiri 

sering disebut cost, volume, profit (CVP) analisis. Selain itu analisa BEP 

atau yang disebut titik impas berguna juga untuk menentukan kebijakan 

dalam perusahaan, baik perusahaan yang sudah unggul maupun 

perusahaan yang baru merancang perencanaan. 

Rakitan penjualan pada tingkat BEP apabila dihubungkan dengan 

penjualan yang direncanakan ataupun pada tingkat penjualan tertentu, 

maka diperoleh fakta tentang berapa jauh volume penjualan harus turun, 

sehingga industri tidak rugi. Hubungan ataupun selisih penjualan yang 

dirancangkan  pada tingkat BEP merupakan tingkat keamanan atau 

“Margin Of Safety” bagi perusahaan dalam menjalankan penurunan 

penjualan. Batas keamanan atau “ Margin Of Safety” yang rendah 

banyak yang tidak meminati karena mengalami kerugian yang tinggi , 

berarti semakin jauh dari kerugian yang mungkin dialami industri. Maka 

dari itu banyak yang meminati margin of safety yang tinggi dari pada 

yang rendah. 

Margin of safety itu sendiri adalah alat yang dapat memberikan 

suatu informasi tentang berapa besar volume penjualan yang 

dianggarkan atau hasil penjualan tertentu boleh turun agar perusahaan 

tersebut tidak mengalami kerugian. Angka margin of safety akan 

memberikan petunjuk mengenai berapa jumlah maksimum penurunan 

volume penjualan yang direncanakan ataupun yang dianggarkan 

sekaligus tidak membuahkan kerugian. Dengan mengetahui batas 

keamanan akan memperoeh manfaat bagi kemajuan perusahaan dalam 

hal ini batas keamanan bagi perusahaan yang merupakan syarat bagi para 

manajemen untuk mengetahui batas keamanan dari kondisi penjualannya 

dan juga mampu mengetahui berapa yang harus di produksi agar 

penjualan mendekati titik impas    ( BEP). 

Analisis break event point dapat membantu perusahaan perhotelan 

khususnya manajer keuangan dalam merencanakan laba perusahaan di 

tahun berikutnya berkaitan dengan permasalahan yang terjadi yaitu 



6  

turunnya tingkat okupansi pada perusahaan yang disebabkan oleh 

banyaknya pasokan hotel yang tidak seimbang dengan permintaan dan 

adanya regulasi pemerintah tentang pembatasan pertemuan rapat diluar 

kantor. Perusahaan akan mengetahui besarnya jumlah penjualan minimal 

yang harus dicapai di tahun berikutnya serta bisa  mengetahui batas 

maksimal penurunan  yang  diperbolehkan . maksudnya dapat 

mengetahui batas maksimum penurunan penjualan tahun berikutnya bisa 

menjadi pedeoman bagi perusahaan untuk mendapatkan laba. Walaupun 

pada tahun berikut perusahaan telah mengalami penurunan dalam segi 

pendapatan dan penurunan tersebut tidak melebihi MOS 

( Margin of safety ) maka perusahaan tidak mengalami kerugian. 

Intinya, dengan menggunakan analisis   break even point  dapat menjadi 

pedoman bagi perusahaan ditahun selanjutnya yang bekaitan dengan 

perolehan laba perusahaan 

Berdasarkan masalah yang dihadapi oleh perusahaan perhotelan 

yaitu banyaknya pasokan hotel yang tidak seimbang dengan adanya 

permintaan dan adanya regulasi pemerintah mengenai peraturan Menteri 

PAN-RB Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan 

diluar kantor sehingga dapat menyebabkan okupansi pada perusahaan 

perhotelan menderita penurunan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk 

melakukan sebuah penelitian dengan judul “ Analisis Pembentukan 

Biaya Volume Laba Sebagai Dasar Dalam Perencanaan 

Laba”.(Studi Kasus Pada PT Bukit Ulluwatu Villa Tbk yang 

terdaftar di BEI Periode 2016-2018) 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang , maka pokok masalah yang 

dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:  

1. Berapakah target penjualan yang harus di capai oleh PT Bukit Ulluwatu 

Villa Tbk periode 2016-2018? 

2. Berapa tingkat penjualan pada PT Bukit Ulluwatu Villa Tbk yang 

terdaftar di BEI Periode 2016-2018, apakah sudah mencapai titik impas? 

3. Berapa besar margin of safety atau batas keamanan agar jumlah  
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penjualan PT Bukit Ulluwatu Villa Tbk boleh berkurang dari rencana 

semula sehingga perusahaan tidak menderita rugi tahun 

2016,2017,2018? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 

1. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menangkap pengaruh 

perencanaan laba pada PT Bukit Ulluwatu Villa Tbk  dengan 

menggunakan analisis Break Event Point apakah sudah efesien atau 

belum . 

2. Untuk menangkap perkembangan Break Event Point selama tahun  

2016-2018 

3. Guna menetapkan tingkat penjualan yang seharusnya mampu 

mencapai perencanaan laba maupun titik impas dengan 

menggunakan analisis biaya volume laba  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

 

Dengan adanya penelitian tersebut, diharapkan dapat bermanfaat 

untuk berbagai pihak, baik akademisi, praktisi, maupun bagi pengemban 

ilmu pengetahuan. Berikut manfaat dari penelitian yang dibuat sebagai 

berikut : 

 

a. Bagi Akademisi  

1. Penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan wawasan baru dalam 

ilmu pengetahuan bagi para akademisi yang berkaitan dengan analisis 

biaya volume laba sebagai alat perencanaan laba  

2. Penelitian tersebut mampu dijadikan indikator penerapan ilmu yang di 

peroleh dibangku kuliah, sehingga lebih menguasai kembali dari ilmu 

yang diperoleh pada saat menempuh mata kuliah Akuntansi Biaya. 

 

 

 

b. Bagi Praktisi  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi tambahan 
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dalam menetapkan kebijakan khususnya pihak manajemen yaitu berupa 

informasi tentang perencananan laba jangka pendek dan informasi 

mengenai batas maksimal penurunan pendapatan yang dapat dipakai 

perusahaan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan terkait 

dengan perencanaan laba. 

 

 

c. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan  

 Peneliti tersebut diharapkan mampu menambah serta melengkapi 

temuan-temuan lainnya yang dapat membantu kemajuan dan 

peningkatan mengenai pembentukan laba perusahaan dimasa yang akan 

datang  

 

 


