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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Aliyah (2009), tentang Peranan Analisis 

Cost Volume Profit (CVP) Sebagai Alat Bantu Manajemen Dalam Perencanaan 

Laba Pada Perusahaan Garmen French Leather Collection Bali. Penelitian ini 

merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan metodologi BEP. Data 

yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian 

menunjukkan BEP mix untuk produk tas dan jaket sebesar 859 unit atau Rp 

493.667.663. Margin of Safety tahun 2009 sebesar 95,15%. Perencanaan laba 

dengan total penjualan Rp 10.198.245.000 adalah sebesar Rp 7.068.735.609. 

Penelitian yang dilakukan oleh Gardina (2011), tentang Perencanan Laba 

Perusahaan Tekstil PT. Industri Sandang Nusantara Lawang. Penelitian ini 

merupakan penelitian studi kasus pada perusahaan tekstil. Penelitian 

menggunakan analisis CVP dan metodologi Break Event Point (BEP). Hasil 

penelitian yaitu, perencanaan penjualan tahun 2010 sebesar 16.180,95 ball, 

tahun 2011 sebesar 17.934,52 ball, tahun 2012 sebesar 19.688,10 ball. BEP 

produk mix untuk tahun 2010, 2011, 2012 sebanyak 13.352 ball atau 

Rp10.480.461.532,17, 10.719 ball atau Rp 10.094.068.279,86, 9.907 ball atau 

Rp 9.469.643.381,90. Perencanaan laba untuk tahun 2010, 2011, 2012 sebesar 

Rp 1.352.977.435,31, Rp 3.095.681.181,55, 4.688.543.491,68. 

Penelitian yang dilakukan oleh Satriani, dkk (2015), tentang Analisis 

Estimasi Cost-Volume-Profit Sebagai Alat Perencanaan Laba Jangka Pendek 
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Pada CV. Mentari Dempo Indah Pangkalpinang. Penelitian menggunakan 

indikator break-even-point, margin of safety, contribution margin dan operating 

leverage untuk menghitung data tahun 2009-2013. Penelitian menggunakan data 

primer dan data sekunder. Hasil penelitian perencanaan laba minimal yaitu, 

untuk tahun 2010, 2011, 2012, 2013 melihat laba tahun sebelumnya, perusahaan 

harus menjual 195.270, 179.254, 280.164, 184.903  unit atau sebesar 

Rp1.544.803.442, Rp1.562.499.583, Rp1.844.703.216, Rp1.715.580.565. 

Ketiga penelitian terdahulu diatas memiliki persamaan dan perbedaan. 

Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang perencanaan laba pada 

perusahaan dengan menggunakan analisis Cost Volume Profit (CPV). Perbedaan 

penelitian terletak pada tahun data dan perusahaan yang digunakan. Penelitian 

yang telah dilakukan oleh Siti Nur Aliyah tahun 2009 dan Citra Ayu Gardina 

tahun 2011 menggunakan lebih dari satu produk sehingga menggunakan BEP 

mix, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Satriani dkk tahun 2015 hanya 

menggunakan produk tunggal. 

B. Tinjauan Teori 

Tinjauan teori diperlukan untuk mendukung permasalahan yang 

diungkapkan dalam usulan penelitian ini. Teori dimaksudkan agar para peneliti 

memiliki dan menambah wawasan yang luas sebagai dasar dalam 

mengembangkan penelitian. Teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Biaya  

Hansen dan Mowen (2009:47) mendefinisikan biaya sebagai kas atau 

nilai setara dengan kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa 
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yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa depan bagi 

organisasi. Biaya dikatakan sebagai setara kas karena sumber non-kas dapat 

ditukar dengan barang atau jasa yang diinginkan. 

Biaya adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk 

memperoleh faktor produksi dan bahan mentah yang akan digunakan untuk 

produksi guna mencapai tujuan tertentu dan memperoleh sesuatu yang 

memiliki nilai ekonomi. Ilmu akuntansi menyebutkan, antara  biaya (cost) 

dengan beban (expense) dibedakan pengertiannya karena dalam semua 

pembahasan akuntansi kedua istilah tersebut memang berbeda. Biaya (cost) 

dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat dimasa depan. Biaya yang telah 

dihabiskan dalam proses menghasilkan pendapatan, biaya tersebut 

dinyatakan kedaluwarsa (expire). Biaya (cost) yang telah kedaluwarsa disebut 

beban (expenses). 

2. Penggolongan Biaya  

Menurut Baldric dkk (2013:26-27), volume kegiatan perusahaan dapat 

berubah-ubah disesuaikan dengan permintaan pasar dan kemampuan 

perusahaan. Pada saat permintaan pasar meningkat dan perusahaan mampu 

memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan akan meningkatkan volume 

produksinya. Bila permintaan turun, perusahaan akan mengurangi volume 

produksinya. Perubahan volume ini dapat mempengaruhi biaya yang terjadi. 

Berdasarkan hubungan biaya dengan perubahan kegiatan ini, biaya 

diklasifikasikan menjadi tiga yaitu biya variabel, biya tetap, dan biaya 

campuran. 
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a. Biaya variabel (variable cost) 

Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah proposional 

dengan perubahan volume kegiatan atau produksi tetapi jumlah per 

unitnya tidak berubah. Biaya variabel dipengaruhi oleh volume kegiatan, 

biaya variabel akan menjadi nol bila volume kegiatan juga nol. Contoh 

biaya variabel yaitu biaya bahan baku, upah tenaga kerja langsung dan 

upah lembur. 

b. Biaya tetap (fixed cost) 

Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tidak terpengaruh oleh 

volume kegiatan dalam kisaran volume tertentu. Ada atau tidaknya 

produksi, biaya tersebut tidak akan berubah. Contoh biaya tetap yaitu 

asuransi pabrik dan depresiasi gedung. 

c. Biaya campuran (mixed cost) 

Selain ada biaya tetap dan biaya variabel, ada jenis biaya lain yang 

memiliki karakteristik biaya variabel dan biaya tetap. Biaya ini disebut 

dengan biaya campuran, biaya campuran adalah biaya yang jumlahnya 

terpengaruh oleh volume kegiatan perusahaan tetapi tidak secara 

proposional. Bila tidak ada kegitan atau volume kegiatan nol biaya 

campuran tidak akan menjadi nol, tetapi bila volume kegitan bertambah 

banyak, biaya campuran akan bertambah banyak. 

3. Metode Pemisahan Biaya 

Menurut Kholmi dan Yuningsih (2002:13), untuk tujuan perencanaan, 

manajemen harus memisahkan biaya semivariabel ke dalam biaya tetap dan 
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biaya variabel karena dengan demikian akan dapat diketahui berapa besarnya 

perubahan biaya dan tetapnya yang harus terjadi dan lebih lanjut 

dipergunakan sebagai perencanaan laba, perencanaan harga pokok serta dapat 

dianalisa lebih lanjut. Contoh dari biaya semivariabel adalah biaya listrik dan 

air, reparasi dan pemeliharaan, telepon, dsb. Terdapat 4 metode yang 

digunakan dalam pemisahan biaya semivariabel ke dalam biaya tetap dan 

biaya variabel:  

a. Metode titik tertinggi dan terendah  

Metode ini adalah metode yang sederhana, hanya menggunakan dua 

titik titik tertinggi dan terendah sebagai perhitungan pemisahan biaya 

semivariabel menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Metode ini dapat 

dihitung dengan rumus : 

Biaya Variabel =
Biaya tingkat aktivitas tinggi − Biaya aktivitas rendah

Aktivitas tinggi − Aktivitas rendah
 

Atau  

Biaya Variabel =
Perubahan biaya

Perubahan Aktivitas
 

Metode titik tertinggi dan titik terendah ini sangat sederhana, baik 

digunakan untuk perusahaan yang fluktuasi biaya semivariabelnya mudah 

sekali (perubahan) dari bulan ke bulan. Metode ini menggunakan 

perhitungan yang hanya dilihat dari dua titik yang tertinggi dan terendah 

sehingga kurang baik apabila biaya yang terjadi sangat berfluktuasi. 

Perhitungannya hanya dapat dibuktikan dari dua titik tersebut, sehingga 
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terdapat keterbatasan hasil perhitungan karena tidak melihat titik – titik 

yang lain. 

b. Metode Scattegraph  

Metode ini sangat sederhana, hanya menarik garis lurus dari data yang 

tersedia untuk menentukan biaya tetap, setelah biaya tetap diketahui dapat 

dihitung biaya variabel yaitu selisih biaya total dengan biaya tetap. 

Kekurangan metode ini adalah kurang akurat dalam perhitungan karena 

dengan menarik garis lurus yang telah banyak mewakili dianggap dapat 

menentukan besarnya biaya tetap, hal ini seringkali adanya subjektivitas 

dalam penarikan garis tersebut, sehingga menyebabkan tidak obyektif 

dalam menentukan besarnya biaya variabel dan biaya tetap. 

c. Metode Least Squares 

Metode ini (adakalanya disebut analisis regresi sederhana) lebih 

objektif dan tepat, karena dari segi perhitungan lebih teliti dan semua data 

akan terwakili dalam perhitungan (misalnya perubahan/fluktuasi daya 

yang bersangkutan selama satu tahun yang digunakan sebagai dasar 

perhitungan). Metode ini menggunakan persamaan regresi berikut: 

Y=a+bX 

b =
n ∑ XY − ∑ X ∑ Y

n ∑ X2 − (∑ X)2
 

a =
∑ Y − b ∑ X

n
 

Keterangan :  Y = Total biaya semivariabel  

a = Total biaya tetap 
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b = Biaya variabel per unit aktivitas  

X = Tingkat aktivitas 

d. Standby Cost Metod 

Metode biaya berjaga ini mencoba menghitung berapa biaya yang 

harus dikeluarkan apabila perusahaan ditutup untuk sementara (tidak 

berproduksi sama sekali), biaya berjaga ini merupakan biaya tetap. Selama 

produksi berjalan,biaya yang dikeluarkan dikurangi biaya berjaga tersebut 

merupakan biaya variabel. Metode ini kurang akurat, karena kurang 

memperhatikan kapasitas produksi dan untuk menentukan biaya tetap 

harus memperhatikan produksi, maka dengan itu menunjukkan volume 

produksi tidak diperhatikan padahal besarnya biaya itu sangat dipengaruhi 

kapasitas produksi. 

4. Perencanaan Penjualan 

Menurut Rudianto (2009:48) perencanaan penjualan adalah rencana 

kerja perusahaan di masa mendatang pada situasi kurun waktu tertentu di 

bidang penjualan produk perusahaan. Didalam perencanaan penjualan 

terdapat beberapa variabel yang terkait, seperti volume penjualan dan harga 

jual per unitnya. Perkalian antara volume barang yang akan dijual dengan 

harga produk per unit menghasilkan penjualan secara keseluruhan. 

Dalam menyusun anggaran penjualan, perusahaan harus menetapkan 

volume produk yang akan dijual pada kurun waktu yang telah ditetapkan dan 

harga jual dari setiap produk yang akan dijual. Volume penjualan yang 

ditetapkan harus realistis agar volume dapat tercapai tanpa mengabaikan 
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tujuan perusahaan. Menetapkan volume produk yang diharapkan dapat dijual 

dalam suatu periode tertentu, perusahaan dapat membuatnya berdasarkan 

penjualan tahun-tahun sebelumnya. 

a. Pertumbuhan Rata-Rata 

Penyusunan volume penjualan yang dianggarkan ditahun berikutnya 

yang menggunakan dasar pertumbuhan volume penjualan, maka rata-rata 

perumbuhan volume penjualan didalam beberapa periode ditambahkan 

pada volume penjualan aktual ditahun sebelumnya. 

Yt= 
Xt−Xt−1

Xt−i
     Keterangan:  Yt   = tingkat kenaikan penjualan 

 Xt   = Penjualan tahun ini 

 Xt−i= Penjualan tahun sebelumnya 

Pertumbuhan rata-rata = Xt x (1 + g) 

Keterangan: g = Tingkat kenaikan penjualan rata-rata 

b. Least Square 

Metode least square adalah salah satu metode di dalam ilmu statistik 

yang biasanya digunakan untuk membuat taksiran dari suatu tren tertentu. 

Tren tersebut tercermin dalam sekumpulan data berupa time series adalah 

sekumpulan data yang mewakili beberapa tahun secara berurutan, 

misalnya data penjualan historis selama beberapa tahun terakhir. Metode 

least square persamaan suatu tren dinyatakan sebagai berikut : 

Y = a + bx 

Keterangan : Y = nilai proyeksi Y untuk suatu nilai x 

 a =  konstanta, nilai Y seandainya x=0 
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 b = slope, menunjukkan berapa satuan Y akan berubah 

seandainya x berubah satu satuan  

Menurut least square,nilai a dan b persamaan tren linier dapat dicari 

sebagai berikut : 

a = 
∑ 𝑌

𝑛
  

b = 
∑ 𝑋𝑌

∑ 𝑋2  

Keterangan : ∑ = Jumlah penjualan aktual 

 n = Jumlah tahun dalam data   

∑ 𝑋𝑌 = Jumlah perkalian X dan Y  

∑ 𝑋2 = Jumlah kuadrat dari variabel X 

5. Analisis Cost-Volume-Profit (CVP) 

Menurut Blocher dkk (2009: 387), analisis cost-volume-profit atau biaya 

volum laba merupakan metode untuk menganalisis bagaimana keputusan 

operasi dan keputusan pemasaran mempengaruhi laba bersih, berdasarkan 

pemahaman tentang hubungan antara biaya variabel, biaya tetap, harga jual 

per unit, dan tingkat output. 

Menurut Rudianto (2009: 232) analisa biaya-volume-laba adalah suatu 

metode analisis untuk melihat hubungan antara besarnya biaya yang 

dikeluarkan suatu perusahaan dan besarnya volume penjualan serta laba yang 

diperoleh pada suatu periode tertentu. Analisa ini membantu manajer untuk 

melihat hubungan antara lima elemen berikut : 

a. Harga produk yaitu harga yang ditetapkan dalam suatu periode tertentu 

secara konstan. 
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b. Volume atau tingkat aktivitas yaitu besarnya produk yang dihasilkan dan 

direncanakan akan dijual dalam suatu periode tertentu. 

c. Biaya variabel per unit yaitu besarnya biaya produk yang dibebankan 

secara langsung pada setiap unit barang yang diproduksi. 

d. Total biaya tetap yaitu keseluruhan biaya periodik didalam suatu periode 

tertentu. 

e. Bauran volume produk yang dijual yaitu proporsi volume relatif produk-

produk perusahaan yang akan dijual. 

Menurut Garisson, dkk (2013: 234), penggunaan analisis Cost-Volume-

Profit memiliki beberapa asumsi. Beberapa asumsi yang mendasari analisis 

CVP antara lain adalah :  

a. Harga jual adalah konstan. Harga produk atau jasa tidak berubah ketika 

volume berubah. 

b. Biaya bersifat linier dalam setiap kisaran relevan dan dapat dibagi secara 

akurat ke dalam elemene-lemen biaya variabel dan biaya tetap. Metode 

pembagian ini untuk biaya semivariabel. 

c. Perusahaan yang menghasilkan dan menjual banyak produk bauran 

penjualannya konstan.  

d. Dalam perusahaan manufaktur persediaan tidak berubah. Jumlah unit yang 

diproduksi sama dengan jumlah unit yang terjual. 

Analisis CVP didasarkan pada metode eksplisit mengenai hubungan 

antara tiga faktor, yaitu biaya, pendapatan, dan laba, serta bagaimana 

perubahannya bila aktivitas berubah. Model CVP adalah: 
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Laba = Pendapatan – Total Biaya 

Total biaya meliputi elemen biaya tetap dan biaya variabel, maka model 

tersebut dapat diubah menjadi: 

Pendapatan = Biaya Tetap + Biaya Variabel + Laba 

Jumlah pendapatan dengan jumlah unit yang terjual dikalikan harga, dan 

mengganti biaya variabel dengan biaya variabel per unit dikalikan jumlah unit 

yang dijual, maka model CVP menjadi: 

Unit yang terjual x harga =  Biaya Tetap + (Unit yang terjual x biaya variabel 

per unit) + Laba 

6. Dasar-Dasar Analisi Cost Volume Profit 

a. Contribution Margin (Margin Kontribusi) 

Menurut Garrison, dkk (2013:209) margin kontribusi adalah jumlah 

dari pendapatan penjualan dikurangi beban variabel. Margin kontribusi 

merupakan jumlah yang tersedia untuk menutup beban tetap kemudian 

untuk menyediakan laba pada periode tersebut. Margin kontribusi 

digunakan terlebih dahulu untuk menutup beban tetap dan sisanya akan 

menjadi laba. Margin kontribusi yang tidak cukup untuk menutup beban 

tetap perusahaan, maka akan terjadi kerugian untuk periode tersebut. 

Margin kontribusi yang disajikan dalam presentase penjualan mengacu 

pada rasio margin kontribusi, rasio tersebut dihitung dengan rumus : 

Rasio margin kontribusi =
Margin Kontribusi

Penjualan
 

Menurut Rudianto (2013: 27) margin kontribusi adalah selisih antara 

nilai penjualan dengan biaya variabelnya. Jumlah tersebut akan digunakan 
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untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba periode tersebut. 

Semakin besar margin kontribusi yang diperoleh perusahaan dari setiap 

unit produk yang dijualnya, semakin cepat perusahaan menutup biaya 

tetapnya dan mencapai laba yang diinginkan. Semakin kecil margin 

kontribusi yang dihasilkan dari setiap unit produk yang dihasilkan, 

semakin lama perusahaan menutup biaya tetapnya dan mencapai laba yang 

diinginkan. Jika perusahaan telah menjual produknya sampai jumlah 

tertentu dimana seluruh biaya tetapnya dapat ditutup, maka pada volume 

penjualan selanjutya perusahaan tinggal memperoleh laba. 

b. Break Even Point (BEP) 

Analisis  impas  adalah suatu cara untuk mengetahui berapa volume 

penjualan minimum yang harus dilakukan agar suatu usaha tidak 

menderita rugi, tetapi juga  belum memperoleh laba. Secara ringkas 

dikatakan oleh Blocher dkk (2009: 392) bahwa titik impas adalah titik 

ketika pendapatan sama dengan biaya total dan laba sama dengan nol. 

Perhitungan impas untuk satu produk adalah sebagai berikut :  

BEP(unit) = 
biaya tetap

harga jual per unit−biaya variabel per satuan
 

BEP(Rp) = 
biaya tetap

1−
biaya variabel

penjualan

 

Menurut Carter (2009:291) ketika perusahaan memproduksi lebih dari 

satu produk (multiproduk), maka biaya variabel per produk dapat berbeda. 

Rasio margin kontribusi juga berbeda per produknya, dengan demikian 



19 
 

titik impas dan tingkat penjualan yang dibutuhkan untuk mencapai target 

laba juga berbeda.  

Menurut Grrison (2013:232) perusahaan yang menjual lebih dari satu 

produk, maka analisis titik impas menjadi lebih kompleks. Alasannya 

adalah produk yang berbeda memiliki harga jual, biaya, dan margin 

kontribusi yang berbeda. Perhitungan impas untuk multi produk adalah 

sabagai berikut : 

BEP mix =
Biaya Tetap

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛
 

Menurut Kasmir (2010:338), terdapat asumsi dan keterbatasan 

analisis break even point adapun asumsi-asumsi dan keterbatasan analisis 

break even point adalah sebagai berikut :  

1) Biaya  

Analisis break even point hanya menggunakan dua macam biaya, 

yaitu fixed cost dan variable cost, oleh karena itu kita harus 

memisahkan dulu komponen antara biaya tetap dan biaya variabel. 

Artinya mengelempokkan biaya tetap disatu sisi dan biaya variabel 

disisi lain. Hal ini secara umum untuk memisahkan kedua biaya ini 

relatif sulit karena ada biaya yang tergolong semi variabel dan tetap. 

2) Biaya tetap (Fixed Cost)  

Biaya tetap merupakan biaya yang secara total tidak mengalami 

perubahan, walaupun ada perubahan volume produksi atau penjualan 

(dalam batas tertentu). Artinya kita menganggap biaya tetap konstan 

sampai kapasitas tertentu saja, biasanya kapasitas produksi yang 
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dimiliki, namun untuk kapasitas produksi bertambah biaya tetap juga 

menjadi lain. 

3) Biaya variabel (Variable Cost)  

Biaya variabel merupakan biaya yang secara total berubah-ubah 

sesuai dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Artinya 

asumsi kita biaya variabel berubah-ubah secara sebanding 

(proporsional) dengan perubahan volume produksi atau penjualan. 

Dalam hal ini sulit terjadi dalam praktiknya karena dalam penjualan 

jumlah besar akan ada potongan-potongan tertentu, baik yang diterima 

maupun diberikan perusahaan, contoh biaya variabel adalah biaya 

bahan baku, upah buruh langsung, dan komisi penjualan biaya variabel 

lainnya.  

4) Harga Jual  

Harga jual maksudnya dalam analisis ini hanya digunakan untuk 

satu macam harga jual atau harga barang yang dijual atau diproduksi.  

5) Tidak Ada Perubahan Harga Jual 

Artinya diasumsikan harga jual per satuan tidak dapat berubah 

selama periode analisis. Hal ini bertentangan dengan kondisi yang 

sesungguhnya, dimana harga jual dalam suatu periode dapat berubah-

ubah seiring dengan perubahan biaya-biaya lainnya yang berhubungan 

langsung dengan produk maupun tidak. 

c. Margin Of Safety (MOS) 
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Selisih antara volume penjualan yang dianggarkan dengan volume 

penjualan impas merupakan angka margin of safety. Menurut Tunggal 

(2014:553), margin Keamanan (Margin of safety) merupakan total 

penjualan dikurangi penjualan pada titik impas, yang dinyatakan dalam 

rupiah atau persentase penjualan.   

Batas keamanan merupakan jumlah penjualan yang dapat menurun 

sebelum kerugian mulai terjadi. Makin tinggi batas keamanan, makin 

rendah risiko untuk tidak mencapai titik impas (Garrison dkk, 2013: 225). 

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:  

MOS (Rp) = Total penjualan yang dianggarkan – Penjualan Titik Impas 

MOS (%) = 
Total penjualan yang dianggarkan−Penjualan BEP

Total penjualan yang dianggarkan
x100% 

d. Operating Leverage (leverage operasi)  

Leverage operasi adalah suatu ukuran tentang sensitivitas laba neto 

operasi terhadap perubahaan presentase dalam nilai penjualan. Leverage 

operasi yang tinggi menyebabkan peningkatan presentase yang kecil 

dalam penjualan dapat menghasilkan peningkatan laba neto dalam 

presentase yang jauh lebih besar. Operating leverage menggambarkan 

hubungan antara margin kontribusi dengan laba bersih. Laba bersih 

dipengaruhi oleh biaya tetap. Makin besar biaya tetap makin sensitif 

operating leveragenya. Operating leverage dapat membuat perusahaan 

mengetahui berapa kali perubahan laba akibat perubahan penjualan 

(Machfoedz, 1994:313).  
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Menurrut Garrison, dkk (2013:228) leverage operasi adalah suatu 

ukuran tentang sensitivitas laba netto operasi terhadap perubahan 

persentase dalam menilai penjualan. Leverage operasi bertindak sebagai 

pengganda (multiplier) jika leverage operasi tinggi, maka peningkatan 

presentase yang kecil dalam penjualan dapat menghasilkan peningkatan 

laba netto dalam pesentase yang jauh lebih besar. Tingkat leverage operasi 

(degree of operating leverage) pada berbagai tingkat penjualan dihitung 

dengan rumus sebagai berikut : 

Tingkat leverage operasi =
Margin Kontribusi

Laba neto
 

e. Titik Penutupan Usaha (Shut Down Point) 

Menurut Mulyadi (2001: 256) apabila ditinjau dari sudut biaya, 

pengambilan keputusan untuk menutup usaha dilakukan dengan 

mempertimbangkan pendapatan penjualan dengan biaya tunai (cash cost 

atau  out of pocket cost atau biaya keluar dari saku). Biaya tunai adalah 

biaya-biaya yang memerlukan pembayaran segera dengan uang kas. Biaya 

variabel biasanya merupakan biaya tunai tetapi biaya tetap biasanya juga 

termasuk sebagai biaya tunai seperti : gaji pengawas dan biaya 

pemeliharaan. Dalam pengambilan keputusan untuk menutup usaha harus 

diadakan pembedaan antara biaya keluar dari saku (out of pocket cost) 

dengan biaya terbenam (atau  sunk cost, yaitu pengeluaran yang dilakukan 

pada masa yang lalu yang manfaatnya masih dinikmati sampai sekarang). 

Contoh biaya terbenam adalah biaya depresiasi, biaya amortisasi, dan 

biaya deplesi. 
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Suatu usaha harus dihentikan apabila pendapatan yang diperoleh tidak 

dapat menutupi biaya tunainya. Untuk mengetahui pada tingkat penjualan 

berapa suatu  usaha harus dihentikan dapat dilakukan dengan 

menggunakan rumus berikut : 

Titik penutupan usaha =
Biaya tetap tunai

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜
 

7. Perencanaan Laba 

Menurut Garison, dkk (2013, 222) perencanaan laba atau target laba 

adalah salah satu penggunaan pokok dalam analisis Cost Volume Profit. 

Dalam perencanaan laba, diestimasikan volume penjualan yang diperlukan 

untuk mencapai laba tertentu. Terdapat dua metode dalam menentukan target 

laba, yaitu : 

a. Metode Persamaan 

Metode persaman dapat menggunakan persamaan laba dasar guna 

mengetahui volume penjualan yang dibutuhkan untuk memperoleh target 

laba. 

Laba = Margin Kontribusi Per Unit x Q – Beban tetap 

b. Metode Rumus 

Metode rumus merupakan versi pintas dari metode persamaan. Secara 

umum, dalam situasi produk tunggal, dapat menghitung volume 

penjualann menggunakan rumus berikut. 

Unit penjualan untuk mencapai target laba  = 
Target Laba+Beben Tetap

Margin Kontribusi Per Unit
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Nilai penjualan dalam Rp untuk 

mencapai target laba 

= 
Target Laba+Beben Tetap

Rasio Margin Kontribusi 
 

Persamaan ini di peroleh dari : 

Laba             = Margin Kontribusi per unit x Q – Beban tetap 

Target Laba            = Margin kontribusi per unit x Q – Beban tetap 

Margin kontribusi per unit = Target laba + Beban tetap 

Q                                         = (Target laba + Beban tetap) : Margin kontribusi 

per unit 

Menurut Rudianto (2009:130) laba merupakan tujuan umum keberadaan 

setiap perusahaan, maka laba usaha adalah elemen penting yang 

menggerakkan seluruh aktivitas produktif di dalam suatu perusahaan. 

Kebutuhan untuk menghasilkan laba usaha tersebut menjadi faktor penggerak 

utama seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan setiap perusahaan. Mulai 

dari menentukan produk yang akan dihasilkan perusahaan, mencari dan 

mengumpulkan sumber daya yang diperlukan hingga menggerakkan dan 

mengarahkan setiap sumber daya yang dimiliki tersebut untuk mencapai 

tujuan umum perusahaan. Jadi laba usaha yang menjadi alasan keberadaan 

sebuah perusahaan.  
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C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan kerangka hubungan konsep-konsep yang 

ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Adapun 

kerangka pikir penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Kerangka Pikir 

Berdasar pada kerangka pikir penelitian diatas untuk dapat mengetahui 

perancanaan laba maka langkah pertama adalah melakukan pengklasifikasian 

biaya. Pengklasifikasian biaya dilakukan untuk menggolongkan biaya yang 

dikeluarkan perusahaan kedalam biaya tetap, biaya variabel maupun biaya semi 

variabel. Biaya semivariabel yang merupakan biaya campuran dari biaya tetap 

dan biaya variabel harus dipisah menggunakan metode kuadrat terkecil. Analisis 

target laba adalah salah satu penggunaan pokok dalam analisis CVP, dalam 

analisis CVP diestimasikan volume penjualan yang diperlukan terlebih dahulu 

Perusahaan Agung Mitra Collection 

Kalsifikasi Biaya  

(Biaya tetap, biaya variabel, biaya semivariabel) 

Pemisahan biaya semivariabel 

Analisis Cost Volume Profit (CVP) 

Perencanaan Laba 

Biaya Variabel Biaya Tetap 
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untuk mencapai laba tertentu. Analisis CVP didalamnya menggunakan beberapa 

perhitungan diantaranya adalah : Margin Kontribusi, BEP, Margin of Savety, 

Operating Leverage, dan Shut Down Point. Hasil dari perhitungan tersebut 

dijadikan perencanaan laba dan dapat diketahui laba total penjualan yang akan 

diperoleh, biaya yang akan dikeluarkan, dan nilai penjualan yang harus diperoleh 

untuk dapat mencapai target laba yang diinginkan. 

 


