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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Di era saat ini, setiap perusahaan mempunyai peranan penting dalam 

perekonomian. Berhasil atau tidaknya suatu usaha dapat dilihat dari 

kemampuan manajemen dalam melihat kemungkinan dan kesempatan dimasa 

yang akan datang. Tujuan perusahaan dalam perekonomian yang semakin 

berkembang adalah untuk memperoleh laba yang semakin besar sesuai dengan 

pertumbuhan perusahaan. Dengan tujuan tersebut perusahaan harus 

merencanakan dan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal agar 

tercapainya tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan tindakan yang dibuat 

berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan 

pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan dan merupakan faktor 

penting dalam kelancaran dan keberhasilan perusahaan karena semua kegiatan 

perusahaan dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang direncanakan 

(Mulyadi, 1997) 

Salah satu perencanaan yang dilakukan manajemen adalah perencanaan 

laba, karena laba seringkali dijadikan sebagai ukuran untuk menilai berhasil 

tidaknya manajemen suatu perusahaan. Sebuah perencanaan laba dinilai baik 

apabila di dalamnya mempertimbangkan faktor-faktor yang membentuk laba 

yaitu biaya, harga jual, dan volume penjualan. Alat analisa yang digunakan 

harus juga mempertimbangkan faktor-faktor pembentuk laba tersebut, agar 
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perencanaan yang dibuat menjadi lebih baik, alat analisa tersebut adalah “Cost 

Volume Profit (CVP) Analysis”. Cost Volume Profit Analysis merupakan suatu 

alat yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan 

penjualan. Analisis Biaya Volume Laba memberikan informasi tingkat 

penjualan minimum yang harus dicapai suatu usaha agar tidak mengalami 

kerugian (Mulyadi, 1997). 

Perencanaan laba itu berhubungan dengan volume penjualan, hasil 

penjualan, biaya produksi serta biaya operasi perusahaan. Seorang manajer 

seringkali kesulitan dalam memisahkan biaya, biaya dapat dipisah atas dasar 

perilakunya terhadap berbagai tingkat kegiatan yang dilakukan perusahaan 

secara keseluruhan maupun pada masing-masing unit yang ada. Biaya yang 

dimaksud adalah biaya tetap dan biaya variabel. Analisis Biaya Volume Laba 

dapat digunakan untuk mengetahui impas maupun margin of safety perlu 

dilakukan analisis terhadap hubungan antara biaya, volume dan laba (Mulyadi, 

1997). 

Selfinta B Sihombing (2013) melakukan analisis pada PT. Bangun Wenang 

Beverages Company. Dalam hal ini laba dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni 

harga persatuan, volume penjualan, komposisi produk yang dijual, biaya 

variable persatuan dan total biaya tetap. 

Sehingga dengan adanya pencapaian laba yang berfluktuasi atau naik turun 

dari tahun ke tahun membuat peneliti ingin mengulas perencanaan laba CV. 

Bagus Agriseta Mandiri Kota Batu dengan menggunakan penerapan analisis 

CVP (Cost-Volume-Profit) dengan dasar-dasar analisis nilai break event point, 
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margin of safety dan analisis target laba serta analisis sensitivitas. Dengan 

menggunakan analisis tersebut peneliti akan mengetahui bagaimana perilaku 

biaya perusahaan dengan menggunakan metode tersebut serta apakah dengan 

metode tersebut akan mendapatkan hasil yang efisien dan efektif dalam 

perencanaan laba di CV. Bagus Agriseta Mandiri Kota Batu. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pencapaian perencanaan laba dengan menggunakan analisis 

biaya volume laba pada CV. Bagus Agriseta Mandiri? 

2. Bagaimana penerapan analisis sensitivitas pada CV. Bagus Agriseta 

Mandiri? 

C. Batasan Masalah 

CV. Bagus Agriseta Mandiri memproduksi berbagai macam olahan buah 

seperti dodol apel, dodol jambu, keripik apel, jenang apel, sari apel, manisan 

apel, bakpia apel, dsb. Untuk memberikan arah yang jelas terhadap pokok 

pembahasan masalah maka dalam pembahasan ini peneliti memberi batasan 

pada: 

1. Produk yang diteliti yakni dodol apel 

2. Periode penelitian 1 tahun yakni pada tahun 2015 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan untuk: 

1. Mengevaluasi pencapaian perencanaan laba dengan menggunakan biaya 

volume laba pada CV. Bagus Agriseta Mandiri. 



4 
 

2. Mendeskripsikan penerapan analisis sensitivitas pada CV. Bagus Agriseta 

Mandiri. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi yang 

positif bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Adapun manfaat yang dapat 

diambil dari penelitian ini antara lain : 

a. Bagi Perusahaan sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak manajemen 

untuk mengambil kebijaksanaan dalam perencanaan laba masa yang akan 

datang dalam hubungannya dengan biaya-volume-laba. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi dalam 

pengembangan sistem pelayanan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik 

untuk meneliti tentang biaya volume laba pada CV. Bagus Agriseta 

Mandiri. 


