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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

 Perencanaan merupakan salah satu faktor yang sangat berperan penting 

dalam suatu perusahaan karena akan memengaruhi secara langsung kelancaran 

maupun keberhasilan manajemen dalam mencapai suatu tujuan perusahaan sesuai 

dengan target yang diharapkan. Suatu perencanaan yang baik akan membuat pihak 

manajemen bekerja lebih efektif dan efisien sehingga menghasilkan laba yang 

optimal. Perencanaan laba (profit planning) adalah pengembangan suatu operasi 

untuk mencapai cita-cita dan tujuan suatu perusahaan (Carter, 2009). Oleh karena 

itu, perlu dilakukan suatu analisis terhadap volume penjualan, harga  jual, dan 

biaya produksi. Perencanaan laba perusahaan berhubungan erat dengan biaya, 

volume penjualan, dan harga jual. Salah satu alat analisis yang dapat digunakan 

untuk menghubungkan perubahan tiga variabel tersebut yaitu menggunakan 

analisis Cost Volume Profit (CVP).  

Menurut (Carter dan Usry, 2005) analisis Cost Volume Profit (CVP) 

berkaitan erat dengan penentuan volume penjualan dan bauran produk yang 

digunakan untuk mencapai tingkat laba yang diinginkan perusahaan. Analisis ini 

merupakan alat yang menyediakan informasi bagi manajemen mengenai 

hubungan antara biaya, laba, bauran produk, dan volume penjualan. Analisis Cost 

Volume Profit (CVP) diperlukan untuk membantu manajer dalam merencanakan  

laba dan membuat anggaran penjualan perusahaan menjadi lebih akurat sehingga 
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perencanaan dan pengambilan keputusan dalam merencanakan laba dapat 

seoptimal mungkin.  

Sakti dan Permatasai (2013) menyatakan, bahwa analisis cost-volume-

profit dapat digunakan untuk mengetahui atau membuat peramalan laba. 

Penganalisisan cost-volume-profit tersebut dilakukan dengan menggunakan 

metode analisis contribution margin, analisis break even point, analisis margin of 

safety, dan analisis operating leverage. Dengan penggunaan analisis tersebut 

memberikan hasil bahwa produksi plastik es UD Rejo Mulyo terbukti sangat 

produktif dan memberikan kontribusi laba yang cukup besar. 

Pada setiap periode laba yang dihasilkan berbeda-beda, hal ini mendorong 

peneliti menganalisis seberapa besar laba maksimal yang mampu diperoleh PT PG 

Rajawali I Unit PG Krebet Baru Malang. Perusahaan tersebut memproduksi 

sendiri produknya mulai dari bahan mentah menjadi barang jadi hingga siap 

dipasarkan. Sehingga potensi tersebut menjadikan peluang bisnis yang memiliki 

prospek sangat baik bagi PT PG Rajawali I Unit PG Krebet Baru Malang. Peluang 

tersebut dapat dicapai apabila perusahaan mampu menentukan volume penjualan 

yang dapat mengendalikan biaya tetap dan biaya variabel dalam periode tertentu, 

sehingga menghasilkan laba yang optimal dan layak untuk dipasarkan. Oleh 

karena itu, dengan adanya perhitungan analisis Cost Volume Profit (CVP) ini 

diharapkan dapat membantu manajer dalam perencanaan laba dan membuat 

anggaran penjualan pada perusahaan menjadi lebih baik dan sistematis sehingga 

dapat menghasilkan laba yang optimal. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu 

untuk menganalisis penerapan analisis Cost Volume Profit (CVP) dalam 

perencanaan laba perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian-
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penelitian terdahulu adalah sama-sama merumuskan perencanaan laba dengan 

menggunakan analisis cost volume profit, sedangkan perbedaan penelitian ini 

adalah objek dan variabel yang berbeda. 

1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana struktur biaya, volume penjualan dan laba pada perusahaan? 

2. Bagaimana penerapan analisis Cost Volume Profit (CVP ) untuk 

perencanaan laba perusahaan ? 

3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan 

laba berdasarkan analisis Cost Volume Profit (CVP) ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis struktur biaya, volume penjualan dan laba pada perusahaan.  

2. Menganalisis penerapan analisis Cost Volume Profit (CVP) untuk 

perencanaan laba perusahaan. 

3. Menganalisis upaya-upaya yang dilakukan perusahaan untuk 

meningkatkan laba berdasarkan analisis Cost Volume Profit (CVP). 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi 

Sebagai tambahan pengetahuan bagi literatur akuntansi mengenai kinerja 

perusahaan khususnya dilihat dari kondisi laba perusahaan dan memberikan 

pemahaman dari penelitian tersebut mengenai akuntansi biaya dalam 

penerapan metode Cost-Voleme-Profit (CVP) untuk perencanaan laba. 

 

 

 



4 
 

b. Bagi perusahaan 

Untuk pengambilan keputusan perusahaan dalam perencanaan laba dan 

membuat anggaran penjualan perusahaan menjadi lebih akurat ditahun 

berikutnya dengan menggunakan metode yang ditetapkan.  

c. Bagi peneliti yang akan datang 

Sebagai hasil bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya khususnya pada 

metode yang sama dengan penelitian sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 


