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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Tinjauan penelitian terdahulu yang dijadikan peneliti sebagai bahan 

pertimbangan pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ade Zulfikar Abraham 

Iqbal (2012) pada PT. Pabrik Es Pasar Turi di Surabaya. Hasil penelitian 

menyimpulkan, tingginya nilai BEP sebesar Rp 1,426,296,563 dan tingginya 

nilai rasio margin kontribusi sebesar 66.2% menjadikan tingginya tingkat 

kerugian usaha atas penjualan produk (MOS) sebesar 31%. Perusahaan 

merencanakan laba operasi periode 2012 sebesar 25%, dengan penjualan 

minimum yang harus dicapai sebesar Rp 2,206,601,186.  

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh RR. Diva Amelia Putri (2010) 

pada Toko Mei Pastry. Hasil penelitian menyimpulkan, pada periode Januari-

Agustus 2010 pemilik usaha menganggarkan kenaikan penjualan sebesar 

20%. Target laba yang ditetapkan pemilik usaha tahun 2010 sebesar 

Rp100.000.000, besar penjualan yang harus dicapai ialah  Rp152.869.356. 

Margin of Safety Ratio pada Toko Mei Pastry sebesar 93,08% menunjukkan 

risiko kerugian usaha sangat kecil.  

 

B. Tinjauan Teori 

1. Perencanaan Laba 

Perencanaan laba adalah pengembangan dari suatu rencana operasi 

guna mencapai cita-cita dan tujuan perusahaan (Carter, Usry, 2005: 4). 

Perencanaan laba berperan penting dalam memprediksikan perubahan 
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lingkungan perusahaan baik internal maupun eksternal yang dapat 

mempengaruhi tingkat laba perusahaan.  

Tujuan perencanaan laba perusahaan pada umumnya adalah untuk 

mencapai laba yang diharapkan oleh perusahaan, dimana pencapaian tersebut 

dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan kinerja keuangan perusahaan. 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan para manajer untuk mencapai laba 

antara lain dengan meningkatkan volume produksi dan volume penjualan 

sebesar mungkin, menekan biaya produksi dan biaya operasi serendah 

mungkin dengan asumsi tingkat harga jual dan volume penjualan bersifat 

tetap atau menaikkan harga jual per unit dalam batas tingkat persaingan pasar 

agar nilai penjualan dapat meningkat.   

Keuntungan perencanaan laba bagi perusahaan adalah adanya 

pendisiplinan dan pengindikasian secara detail setiap kegiatan perusahaan 

untuk mengembangkan anggaran perusahaan, pengarahan bagi semua tingkat 

manajemen perusahaan dan membantu mengembangkan kesadaran akan laba, 

merangsang kesadaran efisiensi biaya sehingga perusahaan dapat 

mengidentifikasikan, mengeliminasi sejumlah halangan yang mempengaruhi 

penyusunan anggaran perusahaan. Terakhir, sebagai upaya organisasi untuk 

meningkatkan kerjasama manajemen perusahaan dan mengkomunikasikan 

tujuan, sehingga diperoleh dukungan atas rencana akhir sebagai tolok ukur 

dalam mengevaluasi kinerja manajemen. 

Keterbatasan perencanaan laba terletak pada ketidakpastian kondisi 

dan ilmu pengetahuan yang menimbulkan kesalahan prediksi anggaran. 

Perencanaan laba seringkali berfokus pada produksi dan tidak selalu sesuai 
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dengan tujuan keseluruhan organisasi, hal ini dikarenakan kemungkinan tidak 

adanya dukungan manajemen eksekutif dalam proses pembuatan anggaran 

maupun adanya perilaku disfungsional para manajer dalam penggunaan 

anggaran sebagai alat evaluasi yang terlalu berlebihan (Carter, Usry, 2009: 7-

8). 

Manfaat perencanaan laba adalah merencanakan suatu tingkat 

penjualan yang diharapkan perusahaan melalui target laba (analisis target 

laba) yang telah ditetapkan dengan mengetahui kondisi impas laba atas 

penjualan dan dapat menjadi suatu alternatif pengambilan keputusan yang 

tepat untuk mengatasi beberapa perubahan harga jual, perubahan biaya-biaya 

maupun perubahan volume penjualan yang mempengaruhi laba perusahaan 

dengan menggunakan analisis sensitivitas. 

2. Klasifikasi Biaya Berdasarkan Perilaku Biaya 

Biaya dalam hubungan biaya-volume-laba, dapat diklasifikasi 

berdasarkan perilaku biaya. Perilaku biaya merupakan kondisi perubahan 

biaya-biaya disebabkan oleh perubahan volume kegiatan atau aktivitas 

perusahaan. Klasifikasi biaya menurut perilaku biaya dikelompokkan ke 

dalam 3 jenis biaya yaitu biaya variabel, biaya tetap dan biaya semi variabel 

(Kamaruddin, 2007: 87-100).  

Biaya tetap merupakan jenis biaya yang mempunyai jangka waktu dan 

kapasitas tertentu dalam pelaksanaan produksi perusahaan. Biaya tetap tidak 

akan mengalami perubahan sekalipun volume produksi berubah-ubah sampai 

dengan tingkat tertentu, dan jumlahnya relatif tetap sebanding dengan hasil 

produksi. Biaya variabel jumlah totalnya berubah secara proporsional dengan 
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perubahan volume kegiatan. Biaya semivariabel jumlah totalnya berubah 

sesuai dengan perubahan volume kegiatan tetapi sifat perubahannya tidak 

proporsional.  

Karakteristik biaya tetap adalah semua biaya totalnya tidak berubah 

dan tidak dipengaruhi oleh periode yang ditentukan atau kegiatan tertentu dan 

biaya per unit berbanding terbalik dengan perubahan volume yaitu jika 

volume penjualan rendah maka biaya tetap tinggi begitupun sebaliknya 

(Kamaruddin, 2007: 87). Karakteristik biaya variabel jika menggunakan 

asumsi dasar yaitu jika volume produksi bertambah maka biaya variabel akan 

mengalami peningkatan, begitupun sebaliknya.  

Jenis biaya semivariabel timbul dikarenakan, pertama adanya nilai 

minimum, baik ketika produksi perusahan berjalan ataupun tidak, maka 

perusahaan tetap memiliki kewajiban untuk membayar biaya ini. Kedua, 

adanya pencampuran dalam pencatatan yang sering terjadi diantara biaya-

biaya yang  dikeluarkan oleh perusahaan. Terdapat 3 karakteristik penting 

yang menjadi ciri-ciri biaya semivariabel yaitu total biaya semivariabel 

berfluktuasi dengan aktivitas, bagian dari biaya semivariabel yang berubah 

sesuai aktivitas adalah biaya tetap dan biaya variabel yang berubah secara 

proporsional dengan aktivitas (Hariadi, 2002: 190).  

Biaya-biaya yang digolongkan sebagai biaya tetap antara lain biaya 

penyusutan, biaya sewa, asuransi properti maupun pajak properti. Biaya-biaya 

yang termasuk dalam biaya variabel antara lain biaya bahan baku langsung, 

tenaga kerja langsung, beberapa tenaga kerja tidak langsung, pengerjaan 

ulang, alat-alat kecil maupun biaya atas unit-unit yang rusak. Biaya-biaya 
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yang tergolong dalam biaya semivariabel antara lain biaya listrik, air, gas, 

bensin, biaya perjalanan dinas dan biaya pajak penghasilan. 

3. Pemisahan Biaya Semivariabel 

Alat analisis kedua setelah adanya perkiraan laporan kinerja 

perusahaan adalah kemampuan analisis untuk mengklasifikasi biaya. 

Aktivitas yang penting dari manajemen adalah pengendalian atas jumlah dan 

banyaknya biaya individual dari aktivitas suatu usaha, sehingga teknik 

pengelompokan dan pengklasifikasian biaya sangat membantu perusahaan 

untuk mengetahui hubungan antara data biaya sebagai bahan masukan dalam 

perencanaan laba. 

Metode pemisahan biaya semi variabel menjadi dua kelompok biaya 

variabel dan biaya tetap harus diusahakan oleh perusahaan. Hal ini digunakan 

untuk kepentingan perencanaan dan pengambilan keputusan laba perusahaan. 

Pemisahan biaya ini seringkali tidak sepenuhnya tepat, meski demikian 

pemisahan biaya ke dalam dua kelompok biaya tersebut akan sangat 

membantu manajemen untuk mengendalikan biaya. 

Tujuan adanya metode pemisahan biaya antara lain sebagai usaha 

untuk memperhitungkan tarif biaya overhead yang telah ditentukan 

sebelumnya dan untuk menyusun anggaran fleksibel melalui analisis 

kontribusi, sebagai perhitungan biaya langsung dan analisis margin 

kontribusi, mengetahui titk impas atas volume, biaya, dan laba, untuk 

menganalisis laba maksimal dan biaya jangka pendek, anggaran modal dan 

profitabilitas pemasaran berdasarkan daerah, produk dan pelanggan.  
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Pemisahan biaya semivariabel terbagi menjadi 3 teknik dasar yang 

sering dikenal sebagai alat untuk pemisahan biaya dan bisa diterapkan oleh 

manajemen perusahaan. Ketiga metode tersebut adalah, (Garrison,Noreen, 

penerjemah Budisantoso, 2000: 186-191). 

a. Metode Tinggi Tertinggi dan Terendah (High Low Point Method) 

Metode titik tertinggi dan terendah sering digunakan karena  

sederhana dalam perhitungannya dan mudah penggunaannya. 

Perhitungan dilakukan melalui pengelompokkan data operasi dan 

biaya selama jangka waktu tertentu dan menentukan tingkat operasi 

dan biaya tertinggi serta menghitung selisih tingkat operasi dan 

biayanya pada jenjang tertinggi dan terendah seluruh biaya. Terakhir, 

menentukan total biaya tetap dan biaya variabel per periode dengan 

memasukkan unsur biaya tersebut ke dalam kelompok biaya terendah 

atau tertinggi.  

Kelemahan metode ini adalah pengambilan sampel yang tidak 

menyeluruh, tidak memperhatikan unsur penentu biaya secara 

menyeluruh. Mengabaikan fluktuasi musiman karena periode yang 

memiliki tingkat aktivitas tertinggi belum tentu memiliki biaya 

tertinggi disebabkan adanya perubahan volume maupun harga jual 

yang dapat mempengaruhi hasil penjualan perusahaan. metode ini 

selalu digunakan untuk menganalisa biaya semi variabel dengan 

alasan bahwa setiap aktivitas menyebabkan adanya biaya tertentu 

sehingga menyebabkan kemungkinan perubahan aktivitas. 
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b. Metode Diagram Menyebar (Scattergraph) 

Metode diagram menyebar dilakukan melalui penentuan 

hubungan tiap kelompok kegiatan dan biaya pada tingkat-tingkat 

kegiatan yang kemudian hubungan tersebut digambarkan dalam 

bentuk titik-titik yang tersebar pada bidang tertentu kemudian ditarik 

suatu garis lurus. Garis lurus tersebut dianggap sebagai garis biaya 

yang memisahkan antara biaya variabel dan biaya tetap. 

Metode diagram menyebar menghasilkan pemisahan biaya yang 

lebih baik dibandingkan dengan metode titik tertinggi dan terendah hal 

ini dikarenakan penggunaan klasifikasi detail pada pembedaan biaya 

variabel maupun biaya tetap perusahaan dan memiliki kesamaan 

perhitungan dengan metode titik tertinggi dan terendah yaitu 

menggunakan persamaan Y=a+bx.  

Metode scattergraph memiliki 2 kekurangan. Pertama, metode ini 

bersifat subjektif, dimana dua analis tidak dapat membuat garis regresi 

pada scattergraph yang sama persis. Kedua, perkiraan biaya tetap 

tidak persis dengan perkiraan biaya tetap pada metode lainnya, karena 

sangat sulit untuk mengukur dengan tepat perpotongan garis regresi 

dengan sumbu Y atau sumbu biaya (Garrison, Noreen, penerjemah 

Budisantoso, 2000: 190). 

c. Metode Least Square Regression (regresi kuadrat terkecil) 

Metode ini lebih obyektif dan tepat daripada metode scattergraph 

dan metode titik tertinggi dan terendah. Hal tersebut dikarenakan garis 

biaya untuk menentukan seberapa besar jumlah biaya yang dapat 
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mempengaruhi jumlah laba ditentukan berdasarkan rumus matematis. 

Metode menggunakan semua data yang tersedia untuk mengetahui 

unsur-unsur biaya perusahaan secara detail dan kemudian menentukan 

persamaan rumus biaya. Pemisahan biaya dilakukan dengan membuat 

estimasi hubungan linear yang didasarkan pada persamaan Y=a+bx. 

4. Konsep dan Analisis CVP (Cost-Volume-Profit) 

Analisis CVP merupakan metode untuk menghitung dampak 

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

membantu manajemen dalam perencanaan laba. Analisis  tersebut sangat 

diperlukan ketika manajemen dihadapkan pada pemilihan alternatif tindakan 

yang dapat berdampak pada laba perusahaan. Hubungan biaya-volume-laba 

dalam persamaan adalah, (Hansen, Mowen, 2000; 211) 

 Laba Operasi = Pendapatan penjualan – Beban variabel – Beban tetap. 

Hubungan antara biaya, harga jual dan volume penjualan sangat 

berkaitan erat dengan perencanaan laba perusahaan. Dapat dijelaskan bahwa 

biaya tetap maupun biaya variabel yang digunakan untuk proses produksi 

perusahaan berfungsi sebagai penentu harga jual yang dapat mempengaruhi 

volume penjualan, sedangkan penjualan secara langsung dapat mempengaruhi 

volume penjualan dan volume produksi. Volume produksi dapat 

mempengaruhi biaya produksi yang pada akhirnya dapat menentukan dan 

memperkirakan besar kecilnya laba perusahaan.  

Sasaran analisis CVP adalah untuk menetapkan posisi keuangan 

perusahaan jika tingkat kegiatan atau volume produksi berfluktuasi yang 

didasarkan pada hubungan antara hasil penjualan, biaya dan laba dalam 
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jangka pendek dalam suatu periode dimana output perusahaan dibatasi oleh 

kapasitas operasi yang ada pada saat itu, sehingga perusahaan dapat 

memutuskan untuk menaikkan input dengan segera dan memesan sebagian 

input yang tidak bisa diadakan dengan segera.   

Analisis Cost-Volume-Profit dapat digunakan dalam pengambilan 

keputusan keuangan melalui penetapan jumlah minimal barang atau jasa yang 

harus dijual oleh perusahaanuntuk mendapatkan sejumlah laba tertentu, 

mengantisipasi berbagai dampak perubahan antar hubungan biaya dan 

volume penjualan yang dapat mempengaruhi tingkat laba perusahaan,  serta 

sebagai penetapan seberapa jauh penurunan penjualan mampu ditolerir agar 

perusahaan tidak mengalami kerugian.  

Analisis Cost-Volume-Profit merupakan alat analisis sederhana yang 

memiliki beberapa asumsi dalam penggunaannya yaitu semua biaya-biaya 

yang dikeluarkan perusahaan dapat dipisahkan menjadi bagian-bagian 

variabel, mampu mengalami fluktuasi secara proporsional maupun relevan 

terhadap perubahan volume penjualan dan bagian yang tetap merupakan total 

biaya yang dianggap konstan dalam kurun waktu tertentu. 

5. BEP Mix (Titik Impas Produk Beragam) 

Analisis titik impas digunakan untuk menentukan tingkat penjualan 

yang diperlukan hanya untuk menutup semua biaya yang terjadi selama 

periode tersebut. Titik impas adalah titik dimana biaya dan pendapatan adalah 

sama, sehingga tidak ada laba maupun rugi pada titik impas (Carter, Usry, 

2004: 272).  
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Pada umumnya, perusahaan yang memiliki banyak produk seringkali 

memberikan laba serta nilai penjualan yang berbeda pada tiap-tiap 

produknya, sehingga hal tersebut dapat berpengaruh pada kondisi impas 

(BEP) usaha. Analisis CVP pada produk beragam memiliki suatu asumsi 

yaitu bauran penjualan produk tetap konstan dan selaras dengan perubahan 

volume penjualan atau rasio rata-rata margin kontribusi tetap atau konstan 

selaras dengan perubahan volume penjualan.  

Adanya produk yang beragam tersebut maka perusahaan dapat 

mementukan titik impas bagi tiap produk berbeda menggunakan BEP mix. 

Asumsi pada BEP mix yang digunakan dalam perencanaan laba berbagai 

macam produk adalah bahwa setiap jenis produk memiliki jumlah margin 

kontirbusi yang berbeda-beda untuk menutup jumlah biaya tetap maupun 

biaya variabel sehingga menghasilkan laba yang berbeda-beda untuk setiap 

jenis produknya.  

Laba yang dihasilkan tiap jenis produk merupakan salah satu bentuk 

kemampuan produk dalam menghasilkan laba dari keseluruhan penjualan 

total.  Perhitungan titik impas pada produk beragam (BEP Mix) dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut, (Halim dan Supomo, 2005: 52-53), 

 BEP (unit) = 
                 

                 
 

 BEP (Rp) = 
                 

                       
 

Berdasarkan BEP mix dari tiap produk maka perubahan bauran produk 

dari barang bermargin tinggi ke barang yang bermargin rendah menyebabkan 

total laba mengalami penurunan walaupun total penjualan mungkin 

mengalami peningkatan. Sebaliknya, perubahan dalam bauran produk dari 
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barang bermargin rendah ke barang yang bermargin tinggi menyebabkan total 

laba mungkin mengalami peningkatan walaupun total penjualan menurun. 

6. Asumsi – asumsi Pada CVP (Cost-Volume-Profit) 

Analisis CVP merupakan sebuah model dari hubungan biaya-volume-

laba yang dilakukan dengan menyederhanakan kondisi yang sesungguhnya 

dihadapi perusahaan dalam dunia usaha, sehingga analisa ini mempunyai 

beberapa asumsi dan keterbatasan. Menurut Horngren, Datar dan Foster, 

2006: 70-71, metode Break-Even-Point (titik impas) dalam analisis Cost-

Volume-Profit didasarkan pada sejumlah asumsi yaitu: 

a. Perubahan tingkat pendapatan dan biaya hanya disebabkan oleh 

perubahan jumlah unit produk (atau jasa) yang diproduksi dan dijual. 

Jumlah unit output merupakan satu-satunya pemicu pendapatan sekaligus 

pemicu biaya. Jika pemicu biaya merupakan faktor yang menimbulkan 

biaya, maka pemicu pendapatan (revenue driver) adalah sebuah variabel. 

Seperti volume penjualan yang menjadi penyebab timbulnya pendapatan. 

b. Biaya total dapat dipisahkan ke dalam komponen tetap yang tidak 

berubah mengikuti perubahan tingkat output dan komponen variabel 

yang berubah mengikuti tingkat output. Biaya variabel mencakup biaya 

variabel langsung maupun variabel tidak langsung. Demikian juga, biaya 

tetap mencakup biaya tetap langsung dan biaya tetap tidak langsung 

produk. 

c. Perilaku pendapatan total dan biaya total bersifat linear yaitu 

digambarkan sebagai garis lurus ketika dihubungkan dengan tingkat 

output dalam rentang (dan periode waktu) yang relevan. 
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d. Harga jual, biaya variabel per unit, serta biaya tetap total (dalam rentang 

dan periode waktu yang relevan) telah diketahui dan konstan.  

e. Analisis mencakup satu produk atau mengasumsikan bahwa proporsi 

produk yang berbeda ketika perusahaan menjual beragam produk adalah 

tetap konstan ketika tingkat unit yang terjual total berubah. 

f. Seluruh pendapatan dan biaya dapat ditambahkan, dikurangkan, dan 

dibandingkan tanpa memperhitungkan nilai waktu dari uang. 

Analisis CVP (Cost-Volume-Profit) melalui penggunaan titik impas 

merupakan metode yang menyederhanakan kondisi lingkungan perusahaan 

dalam melihat kondisi keuangan perusahaan sehingga analisis ini memiliki 

beberapa keterbatasan tertentu yaitu; (Harahap, 2002: 364). 

a. Asumsi menyebutkan harga jual konstan, padahal kenyataannya harga 

ini kadang-kadang harus berubah dengan kekuatan permintaan dan 

penawaran disesuaikan dengan kekuatan permintaan dan penawaran 

pasar. Untuk menutupi kelemahan itu maka harus dibuat analisa 

sensitivitas untuk harga jual yang berbeda. 

b. Asumsi terhadap biaya. Pengolongan biaya tetap dan biaya variabel 

juga mengandung kelemahan. Dalam keadaan tertentu untuk memenuhi 

volume penjualan biaya tetap tidak bisa tidak harus berubah karena 

pembelian mesin-mesin atau peralatan lainnya. Demikian juga 

perhitungan biaya variabel per unit juga akan dapat dipengaruhi 

perubahan ini. 

c. Jenis barang yang dijual tidak selalu satu jenis. Biaya tetap juga tidak 

selalu tetap pada berbagai kapasitas, selain itu biaya variabel juga tidak 
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selalu berubah sejajar dengan perubahan volume. Jenis barang yang 

beragam diasumsikan memiliki tingkat perubahan yang konstan atau 

cenderung mengalami peningkatan yang sama dan berubah sejajar 

dengan tingkat volume penjualan. 

7. Faktor – faktor yang Mempengaruhi CVP 

Beberapa faktor yang mempengaruhi analisis CVP (Cost-Volume-

Profit) disebabkan adanya perubahan harga jual, volume penjualan, 

pendapatan penjualan, kenaikan dan penurunan biaya variabel, biaya tetap 

dan margin kontribusi. Faktor-faktor tersebut dapat merubah titik impas 

(BEP) suatu produk  dan mengakibatkan pergeseran dalam total laba atau rugi 

pada suatu tingkat aktivitas perusahaan.  

Perubahan harga jual dapat mempengaruhi tingkat BEP apabila harga 

jual per unit naik sedangkan biaya dalam kondisi tidak berubah (tetap), maka 

BEP mengalami penurunan dan laba meningkat dan demikian sebaliknya. 

Biaya variabel dapat menurunkan posisi BEP jika biaya mengalami 

penurunan, begitupun sebaliknya. Faktor lain yang dapat mempengaruhi titik 

impas dalam analisis CVP adalah adanya produksi dan penjualan produk yang 

beragam. BEP meningkat jika volume produksi meningkat dan menyebabkan 

laba juga mengalami peningkatan, namun dalam kondisi tertentu volume 

produksi tinggi dapat menyebabkan laba usaha menurun.  

Komposisi atau bagian yang berbeda dalam bauran penjualan produk 

akan mengubah rata-rata rasio margin kontribusi per presentase tertimbang 

dalam BEP. Bila bauran penjualan bergeser terhadap produk dengan margin 

kontribusi nominal lebih rendah, maka BEP akan mengalami peningkatan dan 
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laba akan menurun kecuali bila terdapat kesamaan peningkatan dalam total 

pendapatan. Pergeseran nominal margin kontribusi yang lebih tinggi pada 

produk tanpa penurunan yang sama dalam pendapatan akan menyebabkan 

BEP lebih rendah dan meningkatkan laba begitupun sebaliknya (Cecily, 

Michael, 2011: 494). 

8. Analisis Margin Kontribusi (Contribution Margin) 

Margin kontribusi adalah jumlah yang tersisa dari penjualan dikurangi 

dengan biaya variabel. Jumlah tersebut akan digunakan untuk menutup biaya 

tetap dan laba untuk periode tersebut (Garrison, Noreen, penerjemah 

Budisantoso, 2000: 217). Margin kontribusi adalah perbedaan harga jual dan 

biaya variabel per unit atau disebut total contribution margin yang 

merupakan perbedaan antara jumlah penjualan dan jumlah biaya variabel 

serta merupakan jumlah yang  tersisa untuk menutup biaya tetap dan 

memberikan laba. 

Margin kontribusi per unit berperan sebagai pertimbangan utama 

dalam menentukan kombinasi yang optimal dari berbagai macam faktur yang 

mempengaruhinya. Hal yang umum dilakukan untuk meningkatkan laba yaitu 

dengan mengurangi margin kontribusi jika biaya tetap dapat dikurangi dalam 

jumlah yang lebih besar atau dengan menaikkan margin kontribusi antara lain 

melalui peningkatan volume dan harga penjualan. 

Perhitungan total magin kontribusi penjualan maupun margin 

kontribusi tiap jenis produk dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, 

(Sugiri, Sulastriningsih, 2004: 68).. 

 Contribution Margin (CM) = Harga Jual – Biaya Variabel per unit, 
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Sedangkan perhitungan rasio margin kontribusi  (CMR) dihitung dengan 

menggunakan rumus, (Hariadi, 2004: 511).  

 Rasio margin kontribusi = 
                 

         
   

Besarnya margin kontribusi per unit berpengaruh besar terhadap 

langkah-langkah yang akan diambil oleh perusahaan untuk meningkatkan 

laba. Jika margin kontribusi tidak dapat atau mencukupi untuk menutupi 

biaya tetap, maka perusahaan akan mengalami kerugian dan jika melebihi 

biaya tetap maka akan menjadi laba bagi perusahaan. Semakin tinggi margin 

kontribusi per unit maka perusahaan bersedia mengeluarkan biaya lebih besar 

sebagai usaha untuk meningkatkan penjualan produk dengan sejumlah 

presentase tertentu dan demikian sebaliknya. 

9. Analisis Margin Pengaman (Margin of Safety) 

Margin of safety adalah unit yang terjual atau diharapkan terjual 

sehingga pendapatan yang dihasilkan maupun yang diharapkan dapat 

melebihi titik impas (Hansen, Mowen, 2009: 28). Margin of safety dapat 

diartikan sebagai penurunan presentase penjualan yang aman, atau besarnya 

penurunan penjualan dan perusahaan masih dalam situasi tidak mengalami 

kerugian (Kamaruddin, 2009: 67).   

Margin of Safety dijadikan sebagai ukuran dari risiko produksi 

perusahaan dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

menentukan volume penjualan, produksi dan mengurangi biaya, karena pada 

kenyataannya, peristiwa yang tidak diketahui sering muncul ketika rencana 

telah disusun atau dilaksanakan. Perusahaan akan mengalami risiko kerugian 
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penjualan yang menurun jika margin of safety pada perusahaan memiliki 

skala besar dalam penjualan tertentu, begitupun sebaliknya.  

Keterkaitan margin of safety dengan pendapatan laba yang diperoleh 

perusahaan adalah laba minimum (kondisi impas antara pendapatan dan biaya 

yang dikeluarkan perusahaan) yang harus dipertahankan dan didapatkan oleh 

perusahaan agar terhindar dari kondisi rugi. 

10.  Analisis Shut Down Point 

Salah satu pengambilan keputusan usaha dapat dilakukan dengan 

mempertimbangkan pendapatan penjualan dengan biaya tunai (out-of-pocket 

cost). Biaya tunai merupakan biaya-biaya yang memerlukan pembayaran 

segera dengan uang kas. Pembedaan antara biaya keluar dari saku (out-of-

pocket cost) dengan biaya terbenam atau sunk cost harus dilakukan untuk 

mengambil keputusan dalam menutup usaha.  

Sunk cost adalah pengeluaran pada masa lalu yang manfaatnya masih 

dapat dinikmati sampai sekarang seperti biaya depresiasi, amortisasi dan 

deplesi. Suatu usaha harus dihentikan apabila pendapatan yang diperoleh 

tidak dapat menutup biaya tunainya. Hal itu diketahui melalui pencarian titik 

perpotongan antara garis pendapatan penjualan dan garis biaya tunai. Secara 

sederhana shut down point dapat dikatakan sebagai titik atau kondisi usaha 

yang memiliki biaya total melebihi total pendapatan penjualan. 

Pengambilan keputusan penutupan usaha dapat dilakukan oleh 

seorang manajer perusahaan dengan melihat dan mengawasi biaya-biaya yang 

tidak relevan, karena pengeluaran biaya-biaya tidak relevan  yang terlalu 

banyak menyebabkan tingginya tingkat biaya dibandingkan pendapatan dan 
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dapat berakibat pada ketidakmampuan perusahaan dalam membayar biaya 

tunainya.   

 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan uraian dan teori yang telah dijelaskan dapat dibentuk 

suatu kerangka pikir sesuai dengan penerapan perencanaan laba untuk 

industri sepatu ”SAGGA Leather”. Berikut kerangka penelitian ini.  

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikasi biaya tetap, biaya variabel dan biaya semivariabel 

Pemisahan biaya semivariabel 

Peramalan (Forcesting) 

Analisis Cost-Volume-Profit (CVP) meliputi: 

1. Break-Even-Point (BEP mix) 

2. Contribution margin 

3. Margin of Safety (MOS) 

4. Shut Down Point  

Perencanaan Laba 
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