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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan perekonomian Negara Indonesia melalui peningkatan 

sejumlah usaha baik dalam bidang manufaktur maupun jasa telah turut serta 

membangun perekonomian Negara. Usaha yang memiliki peran aktif untuk 

menunjang perekonomian negara hingga saat ini adalah usaha yang bergerak 

dalam bidang industri baik industri kecil, menengah maupun besar. Industri-

industri tersebut sekaligus telah menjadi penyedia lapangan pekerjaan di 

Indonesia. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah 

atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah 

untuk mendapatkan keuntungan.  

Tingginya tingkat perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan 

perekonomian negara menyebabkan banyak perusahaan baik dalam bidang 

manufaktur maupun jasa dapat mengalami stagnasi atau konstan bahkan rawan 

akan kondisi bangkrut. Peningkatan persaingan antar indusri kecil,  menengah, 

mamupun industri besar mengharuskan setiap usaha yang telah didirikan harus 

dapat melakukan suatu perencanaan maupun pengendalian untuk mengatasi 

dan mengantisipasi kondisi tersebut. Hal ini dikarenakan setiap perusahaan 

yang didirikan, memiliki harapan untuk mencapai suatu keberhasilan.  

Keberhasilan maupun kegagalan suatu usaha pada umumnya ditandai 

dengan kemampuan suatu manajemen perusahaan dalam melihat segala 

kemungkinan dan kesempatan dimasa yang akan datang melalui kesadaran 

dan pengetahuan dengan merencanakan segala sesuatu untuk mengatasi 

kemungkinan dan kesempatan tersebut sejak sekarang. Kesadaran dan 
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pengetahuan tersebut dapat mengembangkan dan menjaga keberlangsungan 

hidup suatu usaha hingga mencapai suatu keberhasilan yang diharapkan oleh 

pihak manajemen perusahaan. Langkah yang dapat dilakukan perusahaan 

untuk mencapai keberhasilan adalah membuat perencanaan yang matang. 

Perencanaan merupakan langkah awal perusahaan untuk menentukan 

masa depan suatu usaha melalui keputusan berbagai alternatif dan kebijakan 

yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Perencanaan juga merupakan 

salah satu fungsi manajemen yang mempengaruhi kelancaran maupun 

keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Perencanaan yang 

baik akan membantu setiap pihak manajemen usaha untuk meningkatkan dan 

mengembangkan usahanya. Salah satu perencanaan yang dapat dilakukan 

perusahaan untuk mencapai suatu keberhasilan adalah perencanaan laba.  

Perencanaan laba adalah suatu perencanaan jangka pendek yang 

bermanfaat bagi suatu usaha untuk mengambil keputusan dalam menentukan 

laba sebagai salah satu tujuannya. Perencanaan laba penting untuk dilakukan 

karena seringkali laba yang diperoleh suatu perusahaan dijadikan tolok ukur 

keberhasilan manajemen dalam menjalankan usaha. Perencanaan laba 

bermanfaat bagi perusahaan untuk meninjau kondisi keuangan dalam 

mencapai tujuan perusahaan dan membantunya untuk menganggarkan setiap 

kegiatan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 

Perencanaan laba berisi tentang langkah-langkah yang akan ditempuh 

perusahaan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan 

untuk mencapai tujuan laba suatu usaha antara lain meningkatkan volume 

penjualan yang berdampak pada volume produksi, dengan meningkatnya 

volume produksi tersebut diharapkan seorang manajer dapat menekan biaya 

produksi dan biaya operasi serendah mungkin atau menaikkan harga jual per 
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unit dalam batas tingkat persaingan pasar agar nilai penjualan dapat 

meningkat. 

Salah satu langkah yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan 

untuk memperoleh laba yang optimal yaitu melalui perencanaan yang dibuat 

untuk mencapai suatu keuntungan tertentu yang diinginkan perusahaan. Hal 

tersebut dilakukan karena laba merupakan selisih antara pendapatan penjualan 

dengan sejumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan. Berdasarkan penjelasan 

tentang laba tersebut, dapat diketahui bahwa suatu perencanaan laba 

dipengaruhi oleh perencanaan penjualan dan perencanaan biaya. 

Perencanaan laba dapat memberikan gambaran perencanaan keuangan 

perusahaan baik perencanaan penjualan maupun perencanaan biaya yang 

dapat memudahkan manajer perusahaan untuk menyusun suatu laporan 

keuangan sederhana. Laporan keuangan tersebut memudahkan perusahaan 

mengetahui kondisi keuangan usaha dan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan penting terkait perencanaan. 

Beberapa keputusan dalam perencanaan laba dapat didasarkan pada yaitu 

penentuan target laba, penentuan sejumlah biaya dan penjualan maupun 

penentuan volume produksi.  

Industri sepatu ”SAGGA Leather” adalah suatu industri yang 

memproduksi kulit sebagai bahan dasar sepatu, sandal dan beberapa aksesoris 

lain. Perusahaan ini juga memproduksi berbagai macam sepatu, sandal, tas 

maupun barang-barang yang berbahan dasar kulit maupun bahan-bahan lain. 

Perusahaan menjual barang produksinya disebuah gerai dekat dengan tempat 

produksi. Perusahaan ini termasuk dalam kategori industri menengah yang 

memiliki skala sedang. Perusahaan atau industri sepatu ini dimiliki oleh 

seseorang yang bertindak sebagai pemilik perusahaan. 
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Industri sepatu ”SAGGA Leather” telah berada dalam siklus dewasa 

namun belum melakukan suatu perencanaan laba pada tahun-tahun 

sebelumnya,  terutama pada kegiatan operasional yang baru dilakukan 

perusahaan yaitu pembuatan sepatu dan sandal berbahan kulit. Perencanaan 

laba membantu manajemen perusahaan meningkatkan kegiatan usaha, 

membantunya untuk mengembangkan dan mempertahankan usaha di masa 

yang akan datang. Adanya perencanaan laba ini diharapkan dapat membantu 

perusahaan dalam mengambil keputusan tentang jumlah penjualan, volume 

produksi, pengendalian biaya dan harga jual.  

Saat ini, kondisi pertumbuhan usaha yang cukup lambat menyebabkan 

pemilik perusahaan mengembangkan kegiatan usahanya melalui produksi 

sandal, sepatu dan aksesoris lain. Mengingat kondisi tersebut, maka 

perusahaan tidak terlalu memikirkan kondisi besarnya laba yang dicapai untuk 

kegiatan yang baru dikembangkan. Perusahaan hanya memproduksi barang 

relatif sedikit setiap harinya. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan jumlah 

permintaan dan pemesanan barang dan sekaligus meminimalisir timbulnya 

kerugian dari produk yang tidak terjual.  

Perkembangan laba atas pengembangan kegiatan produksi sepatu dan 

sandal selama tahun 2010 hingga tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Perkembangan Laba Tahun 2010-2012 

Tahun Perkembangan laba 

2010 Rp 547,588,753  

2011 Rp 574,260,605  

2012 Rp 596,239,973  

Sumber: Industri Sepatu ”SAGGA Leather” 

Tabel 1.1 tentang perkembangan laba usaha menunjukkan bahwa laba 

perusahaan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yang berarti bahwa 

perusahaan mampu mencapai salah satu tujuannya. Pada kenyataannya, 



 

  5 
 

 
 

kegiatan perusahaan masih berfokus pada pembuatan sepatu dan sandal saja. 

Hal tersebut dapat berdampak pada penurunan jumlah laba secara keseluruhan 

jika pada suatu saat terjadi penurunan penjualan.  

Adanya fokus produksi pada sepatu dan sandal dikarenakan pemilik 

perusahaan ingin meningkatkan laba perusahaan melalui peningkatan jumlah 

penjualan sepatu dan sandal yang beberapa tahun ini banyak diminati oleh 

konsumen. Produk milik industri yang sangat disukai oleh konsumen saat ini 

adalah sepatu vantopel, sandal higheels, dan sandal wedges berbahan dasar 

kulit. Ketiga produk tersebut dapat memberi peluang bagi perusahaan untuk 

dapat meningkatkan volume penjualan produk dan diharapkan mampu 

meningkatkan laba perusahaan (Industri sepatu ”SAGGA Leather”, 2013).  

Data penjualan jenis sepatu vantopel, sandal higheels, dan sandal wedges 

yang diperoleh dari perusahaan memberikan informasi tentang kemampuan 

nilai penjualan total ketiga jenis produk selama tahun 2010-2012 yang 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun .  

Tabel 1.2 Total Penjualan Ketiga Jenis Produk Tahun 2010-2012 

Tahun  Total Penjualan  

Tahun 2010 Rp 1,790,135,000 

Tahun 2011 Rp 1,792,967,000 

Tahun 2012 Rp 1,795,836,550 

      Sumber: Industri Sepatu ”SAGGA Leather”. 

Tabel 1.2 merupakan data penjualan produk yang sering terjual dan 

mampu mengalami peningkatan pendapatan penjualan selama tiga tahun 

terakhir. Berdasarkan kondisi dan informasi data perusahaan tentang penjualan 

tersebut, maka dengan melakukan peningkatan penjualan pada 3 jenis produk 

tersebut, diharapkan  perusahaan dapat memperoleh laba yang diharapkan 

pada tahun yang akan datang.  
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Berdasarkan uraian mengenai latar belakang penelitian yang telah 

dijelaskan tersebut, maka penelitian ini diberi judul ”Perencanaan Laba Pada 

Industri Sepatu ”SAGGA Leather” Malang.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa uraian serta latar belakang yang telah dijelaskan, 

maka dapat diperoleh rumusan masalah yaitu:  

1. Bagaimana menentukan penjualan minimum untuk mencapai titik impas 

usaha agar industri sepatu ”SAGGA Leather” tidak mengalami kondisi 

kerugian pada tahun 2013 dan tahun 2014?  

2. Bagaimana merencanakan tingkat laba dan penjualan minimum industri 

sepatu ”SAGGA Leather” berdasarkan tingkat BEP agar tidak mengalami 

kondisi kerugian pada tahun 2013 dan tahun 2014? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah memudahkan dalam membahas dan meneliti masalah 

agar tidak mengalami perluasan. Batasan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menggunakan alat analisis CVP (Cost-Volume-Profit) untuk 

mengetahui hubungan biaya-volume-laba dalam merencanakan laba dan 

metode titik impas (break-even-point) untuk mengetahui kondisi 

perusahaan dalam kondisi impas dan sebagai pendukung analisis CVP. 

2. Perencanaan laba dalam penelitian ini menganalisis laba berdasarkan 3 

jenis produk yaitu sepatu vantopel, sandal high heels dan sandal wedges 

berbahan dasar kulit. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian  
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a. Mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dicapai perusahaan 

untuk berada dalam kondisi titik impas usaha agar tidak mengalami 

kondisi kerugian pada tahun 2013 dan tahun 2014.   

b. Mengetahui tingkat laba usaha dan tingkat penjualan minimum 

berdasarkan tingkat BEP yang diperoleh perusahaan tahun 2013-2014.  

2. Kegunaan penelitian  

a. Bagi pengusaha 

Penelitian ini membantu pengusaha dalam menentukan tingkat 

penjualan minimum, merencanakan tingkat biaya dan  menentukan 

tingkat laba yang diharapkan pengusaha pada kondisi keuangan usaha 

yang telah diketahui.  

b. Bagi kreditur 

Penelitian ini membantu para kreditur mempertimbangkan kelayakan 

usaha untuk diberikan sejumlah bantuan dana dan modal tambahan, 

agar perusahaan dapat meningkatkan dan mengembangkan kegiatan 

perusahaan. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan  masukan dan sumbangan 

pemikiran yang menambah pengetahuan tentang perencanaan laba 

melalui analisis CVP dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi 

peneliti selanjutnya tentang pentingnya hal tersebut untuk usaha kecil. 


