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ANALISIS BIAYA, VOLUME PENJUALAN, DAN LABA SEBAGAI ALAT BANTU
PERENCANAAAN LABA PADA “UD. WAHYU LESTARI KABUPATEN KEDIRI

Oleh: Hestin Sri Widiawati
Dosen Prodi PEA FKIP UNP Kediri

Abstrak
Dari hasil observasi yang dilakukan terhadap data “UD. Wahyu Lestari” pada tahun

ketahun selalu mengalami peningkatan pada laba  yang diperolehnya.Berdasarkan analisis
biaya yang telah dilakukan pada “UD. Wahyu Lestari Kediri” dapat disimpulkan bahwa
pada setiap tahun biaya yang dikeluarkan berubah lumayan besar hal ini disebabkan karena
kurangnya pasokan dari perusahaan sehingga untuk memenuhi permintaan pasar harus
membeli tambahan produk.“UD. Wahyu Lestari” pada tahun 2010 anggaran pendapatannya
sebesar Rp 657.131.867, (MOS) Margin Of Safety sebesar R 786.588.558 atau sebesar
54,96%, BEP (Break Even Point) berdasarkan rupiah adalah sebesar Rp 644.659.542,
pendapatan yang terjadi sebesar Rp   1.431.248.100 dengan tingkat laba sebesar Rp
120.426.655. Pada tahun 2011 anggaran pendapatan sebesar Rp 1.145.404.258, MOS
(Margin Of  Safety) Rp 3.167.902.250  yang apabila di prosentase adalah sebesar 83,21%,
BEP (Break Even Point) berdasarkan rupiah adalah sebesar Rp 639.024.750, pendapatan
yang terjadi sebesar Rp   3.806.927.000 dengan tingkat laba sebesar Rp
285.765.850.Diketahui apabila manajemen menaikkan atau menurunkan harga jual, biaya
tetap dan biaya variable maka perubahan akan berpengaruh terhadap Break Even
Point.Analisis yang telah dilakukan pada “UD. Wahyu Lestari” dapat diketahui bahwa
perusahaan mampu untuk melaksanakan kegiatakan operasionalnya dengan baik dan
tingkat keamanan labanya terjamin dalam periode tersrbut.

Kata Kunci: Biaya, Volume penjualan, dan Laba

PENDAHULUAN
Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa tujuan setiap perusahaan sejak awal berdirinya

adalah untuk mencari keuntungan, dan untuk memperoleh laba tersebut perusahaan harus
memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi laba. Diantaranya adalah biaya, volume
penjualan dan pendapatan. Dalam hal ini biaya sangat berperan penting. Dimana besar
kecilnya biaya akan berpengaruh terdapat pendapatan yang diperoleh. Oleh sebab itu
perencanaan laba sangat penting untuk dilakukan oleh perusahaan. Tujuan dari suatu
perusahaan adalah untuk mendapatkan  laba yang maksinal agar kelangsungan hidup
perusahaan dapat terjaga dan terus berjalan dari waktu kewaktu. Besar kecilnya laba
menjadi ukuran sukses atau tidaknya manajeman dalam mengelola perusahaan. Sebangakan
faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat laba adalah harga jual, biaya, dan volume
penjualan. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan, dan memegang peranan yang sangat
penting dalam mengambil keputusan dan perumusan kebijakan perusahaan di masa yang
akan datang. Pengaruh perubahan salah satu faktor tersebut terhadap laba yang akan dicapai
tidak tampak dalam budget, karena budget biayasanya hanya merencanakan laba untuk
suatu kapasitas kegiatan tertentu. Biaya yang ada dalam sebuah perusahaan yang tidak
terkendali maka akan dapat menghambat lajunya perusahaan karena akan sangat
berpengaruh terhadap tingkat laba pada periode tertentu. Oleh sebab itu sebuah manajemen
yang baik adalah sebuah managemen yang mampu meminimalisasikan biaya operasi dari
perusahaan sehingga perusahaan akan mendapatkan laba semaksimal mungkin.



Hestin Sri Widiawati 16

EFEKTOR No.22, APRIL,Tahun 2013

Untuk dapat mendatangkan keuntungan yang maksimal selain dengan menekan biaya
pihak managemen juga bisa dengan mengoptimalkan volume penjualan dari perusahaan,
untuk hal tersebut maka perusahaan juga harus bisa memahami kondisi pasar saat ini
sehingga perusahaan tidak akan mengalami kegoncanagan ekonomi dalam perusahaan atau
kerugian akibat kurang maksimalnya pengalokasian biaya dan pengelolaan volume
penjualan.

Dalam mengelola perusahaan sehari-hari perusahaan dihadapkan pada berbagai
masalah pengambilan keputusan. Semua bentuk pengambilan keputusan untuk
merencanakan operasinya dengan baik atau bahkan tidak meneruskan usahanya. Salah satu
faktor yang penting yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan tersubut
adalah faktor biaya tetap yaitu biaya yang selama satu periode kerja adalah tetap
jumlahnya, dan tidak mengalami perubahan. Biaya variabel merupakan biaya yang
dipengaruhi oleh perubahan volume produksi atau penjualan. Biaya yang dipertimbangkan
dalam pengambilan keputusan oleh manajemen disebut sebagai biaya relevan (relevant
cost) adalah biaya yang terjadi dimasa yang akan datang dan berbeda diantara alternatif
yang sedang dipertimbangkan didalam suatu keputusan.

Permasalahan penelitian ini adalah (1) Apakah “UD Wahyu Lestari”sudah memenuhi
titik break even point? (2) berapa besar volume penjualan krecek kerupuk bawang pada
“UD. Wahyu Lestari” agar perusahaan mencapai tingkat break even point? (3) Seberapa
besar margin of safety bagi “UD Wahyu Lestari ” agar tidak mengalami kerugian?

KAJIAN TEORI
1. Biaya
Menurut Mulyadi (2005:8), biaya dalam arti luas adalah pengorbanan sumber ekonomis
yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi, sedang terjadi atau yang kemungkinan
akan terjadi untuk tujuan tertentu. Pada umumnya pola perilaku biaya diartikan sebagai
hubungan antara total biaya dengan perubahan volume kegiatan.
Menurut Kamaruddin Ahmad (2007:87) dalam akuntansi manajeman, biaya perlu
diklasifikasikan untuk menentukan metode yang tepat dalam menghimpun dan
mengalokasian biaya.
2. Volume Penjualan
Volume penjualan menurut Mulyadi (2001 : 49) adalah jumlah produksi yang dihasilkan
perusahaan dimana penghasilan penjualan perusahaan akan memperoleh keuntungan yang
lebih besar dengan mengetahui seberapa peningkatan hasil dari penjualan, yang kemudian
bisa menutupi biaya total dan dapat juga terhindar dari kerugian.
3. Laba
Gunawan Adisaputro berpendapat bahwa laba adalah selisih antara pendapatan yang
diperoleh dari hasil penjualan dengan biaya-biaya pengadaan dan pemasaran.
Usaha-usaha untuk menghasilkan laba menurut S. Munawir (2000: 184) adalah sebagai
berikut :
1) Menekan biaya produksi maupun biaya operasi serendah mungkin dengan

mempertahankan tingkat harga jual dan volume penjualan yang ada.
2) Menentukan harga jual sedemikian rupa sesuai dengan laba yang dikehendaki.
3) Meningkatkan volume penjualan sebesar mungkin.
a. Perencanaan laba

Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh laba yang semaksimal mungkin, dengan
pengeluaran sekecil mungkin. Untuk mencapia laba yang direncanakan, perusahaan perlu
merencanakan berapa tingkat laba yang akan dicapai oleh penjualan produknya. Hal ini
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perlu dilakukan untuk mengetahui agar perusahaan bias mengambil keputusan tentang
perencanaan laba. Untuk mengambil keputusan tentang perencanaan laba maka rumus yang
dapat digunakan adalah :

= + 1 −
b. Tingkat keamanan (Margin Of Safety)

Dalam mengevaluasi risiko dalam pengoperasian suatu usaha, para manajer dapat
memakai beberapa indikator. Salah satu indikator yang paling penting adalah margin
pengamanan penjualan. Margin pengamanan penjualan adalah kelebihan penjualan yang
dianggarkan atas volume penjualan impas. Dengan ini maka perusahaan dapat menentukan
seberapa banyak penjualan boleh diturunkan agar perusahaan tidak menderita kerugian.

Rumus yang digunakan adalah :
Margin pengaman penjualan  = total penjualan - penjualan impas

Dimana :
Total penjualan : jumlah penjualan yang telah didapat oleh perusahaan dalam

periodetertentu.
Penjualan impas : jumlah penjualan yang harus tercapai dimanadalam kondisi ini

perusahaan tidak mengalami untung maupun rugi.

4. Break Even Point
Break even point atau titik impas sampai saat ini belum biasa diterjemahkan kedalam

bahasa Indonesia secara pasti. Hal ini dikarenakan belum adanya kesepakatan tentang
pengertian Break Even Point oleh pakar. Masih adanya perbedaan-perbedaan tentang
pengertian break even ini. Berikut ini beberapa definisi break even menurut pakar-pakar
ekonomi dalam literaturnya.

Menurut Charles T. Horngren, Srikant M Datar, dan Gorge Foster (2003:75)
mendefinisikan break even dalam buku terjemahan “Akuntansi Biaya : Penekanan
Manajerial” sebagai berikut : “Titik impas (break even point) adalah volume penjualan
dimana pendapatan dan jumlah bebannya sama , tidak terdapat laba maupun rugi bersih”.
Menurut Hansen dan Mowen (2005:274) dalam buku terjemahan “Management
Accounting” break even point adalah:  “Break even point adalah titik dimana total
pendapatan sama dengan total biaya, titik dimana laba sama dengan nol”.

Dari beberapa uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa analisis break even point
adalah suatu cara atau alat atau teknik yang digunakan untuk mengetahui volume kegiatan
produksi (usaha) dimana dari volume produksi tersebut perusahaan tidak memperoleh laba
dan juga tidak menderita rugi.
a. Dengan mengetahui titik impasnya (Break Even Point), manajer suatu perusahaan dapat

mengindikasikan tingkat penjualan yang disyaratkan agar terhindar dari kerugian, dan
dih Beberapa hal penting agar titik impas dapat ditentukan dengan tepat, yaitu :
1) Tingkat keuntungan (laba) yang ingin dicapai dalam suatu periode.
2) Besarnya kapasitas produksi yang tersedia atau yang mungkin dapat ditingkatkan.
3) Jumlah biaya yang harus dikeluarkan, baik biaya tetap, maupun biaya variabel.

b. Tujuan analisis titik impas
1) Mendesain spesifikasi produk.
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2) Menentukan harga jual per unit
3) Menentukan jumlah produksi atau pemjualan minimal agar tidak mengalami

kerugian.
4) Memaksimalkan jumlah produksi.
5) Merencanakan laba yang diiginkan dan
6) Tujuan lainnya.

c. Asumsi-asumsi dalam Analisis Break Even
Ada beberapa asumsi dalam analisis break even yang tercermin dalam anggaran
perusahaan masa yang akan datang. Menurut Henry Simamora (1999:160) dalam
bukunya “Akuntansi Manajemen” asumsi-asumsi penting tersebut diantaranya adalah
sebagai berikut:
1) Seluruh jenis biaya dapat diklasifikasikan menjadi biaya tetap atau biaya variabel.

Apabila ada biaya campuran, maka biaya tersebut harus dipisahkan menjadi biaya
tetap dan biaya variabel.

2) Fungsi biaya total terbentuk garis lurus. Sudah pasti asumsi ini menganggap
hanya benar apabila perusahaan berproduksi dalam kisar relevan (relevant range).

3) Fungsi pendapatan total juga berbentuk garis lurus. Garis ini diharapkan bahwa
harga jual per unit adalah konstan untuk seluruh volume penjualan yang mungkin.

4) Analisis terbatas pada satu jenis produk. Apabila perusahaan menjual lebih dari
satu produk maka dianggap bahwa kombinasi penjualan adalah konstan.

5) Persediaan awal sama dengan persediaan akhir. Asumsi ini berarti bahwa seluruh
pengeluaran ditahun tertentu untuk memperoleh atau memproduksi barang
dilaporkan sebagai biaya yang ditandingkan dengan pendapatan di laporan rugi-
laba tahun tersebut.

d. Cara Menghitung Tingkat Break Even
Analisis break even point adalah analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat
keseimbanagan antara biaya, volume dan penjualan agar perusahaan tidak mengalami
keuntungan maupun kerugian.
Alat analisis yang dapat digunakan dalam mencari tingkat break even point adalah :

mathematical aprroacch
Perhitungan break even atas dasar unit dapat dilakukan dengan mengunakan rumus
sebagai berikut : ( ) = −
Dimana:
BEP (Q) = Break even point atas dasar unit
FC = Biaya Tetap
P = Harga jual per unit
V = Biaya variabel per unit

e. Beberapa hal penting agar titik impas dapat ditentukan dengan tepat, yaitu :
1. Tingkat keuntungan (laba) yang ingin dicapai dalam suatu periode.
2. Besarnya kapasitas produksi yang tersedia atau yang mungkin dapat
ditingkatkan.
3. Jumlah biaya yang harus dikeluarkan, baik biaya tetap, maupun biaya variabel.

f. Tujuan analisis titik impas
1. Mendesain spesifikasi produk.
2. Menentukan harga jual per unit
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3. Menentukan jumlah produksi atau pemjualan minimal agar tidak mengalami
kerugian.

4. Memaksimalkan jumlah produksi.
5. Merencanakan laba yang diiginkan dan
6. Tujuan lainnya.

Kerangka pemikiran
Untuk meningkatkan laba yang optimal perlu adanya penganalisaan terhadap hubungan

antara biaya, volume penjualan, harga jual dan laba. Kerana dalam Volume penjualan,
harga jual dan biaya  mempunyai hubungan yang sangat erat dan ketiganya saling
berpengaruh antara yang satu dengan yang lainnya. Dimana biaya menentukan harga jual
untuk mencapai tingkat laba yang dikehendaki. Harga jual mempengaruhi laba, volume
produksi mempengaruhi biaya.

METODE PENELITIAN
1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel bebas berupa elemen biaya,
volume penjualan, dan laba. Sedangkan untuk variable terikatnay berupa perencanaan laba
pada perusahaan. Teknik penelitian yang digunakan adalah teknik expost facto, yaitu suatu
teknik untuk mencari data berhadapan langsung dengan data yang telah ada atau fakta yang
telah terjadi sebelum dilaksanakan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian
adalah pendekatan deskriptif kuantitatif yaitu suatu pendekatan penelitian dengan cara
mendeskripsikan dan mengelola data akuntansi yang berhubungan dengan angka-angka
yang selanjuutnya akan dianalisa. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian
adalah perusahaan krecek kerupuk bawang  UD Wahyu Lestari Kediri yang terletak di
Dusun. Bolorejo RT. 35 RW. 07 Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri
2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Perusahaan krecek kerupuk
bawang UD Wahyu Lestari tahun 2002-2011, dan Sampel yang dipilih peneliti adalah pada
laporan Laba rugi, Lap. Biaya pada UD Wahyu Lestari Kediri tahun 2010-2011.
3. Instrumen Penelitian

a. Interview (wawancara)
Sugiyono (2011:233) wawancara adalah Tanya jawab secara langsung dengan
pihak-pihak terkait di perusahaan atau pejabat perusahaan dan karyawan
perusahaan yang berwenang memberikan penjelasan mengenai data yang .

LabaVolume
penjualan

Perencanaan
laba

Biaya
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diperlukan. Wawancara lesan, dimana penulis memberikan pertanyaan secara
langsung kepada pimpinan perusahaan dan karyawan.

b. Dokumentasi
Sugiyono (2011:240) mengemukakan dokumentasi merupakan catatan peristiwa
yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berupa tulisan misalnya catatan harian,
sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijaksanaan. Dalam penelitian
kuantitatif dokumean merupakan data utama, karena pembuktian hipotesisnya
dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori-teori, atau hukum-
hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak atau mendukung
hipotesa.

4. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik :
a. Studi Pustaka

Adalah penelitian yang bersifat kepustakaan dengan mempelajari teori-teori yang
ada pada literature sebagai dasar teoritis.

b. Data Primer
Adalah data yang didapat secara langsung dari objek yang diteliti guna
mendapatkan data-data yang relevan dan dapat dipertanggung jawabkan
kebenarannya. Data primer ini dilakukan dengan cara:

1) Wawancara
Sugiyono (2011:233) wawancara adalah Tanya jawab secara langsung dengan
pihak-pihak terkait di perusahaan atau pejabat perusahaan dan karyawan
perusahaan yang berwenang memberikan penjelasan mengenai data yang
diperlukan. Wawancara lesan, dimana penulis memberikan pertanyaan secara
langsung kepada pimpinan perusahaan dan karyawan.
Langkah-langkah wawancara:
a) Pengunaan gaya bahasa yang baik dan sopan.
b) Perlu memperhatikan tahapan wawancara yaitu: perkenalan, penjelasan

mengenai tujuan wawancara mulai dengan pertanyaan ringan dan umum
diakhiri dengan baik disertai dengan ucapan terima kasih.

c) Hindari situasi tegang dan kurang menyenangkan.
d) Perhatikan situasi, waktu dan tempat wawancara terutama kehadiran orang

lain yang mungkin mempengaruhi jawaban responden.
e) Urutan pertanyaan harus sistematis.
f) Lakukan pencatatan dengan baik.
2) Dokumentasi
Sugiyono (2011:233) dokumentasi adalah cara memperoleh data yang dapat
dilalui melalui catatan-catatan, arsip, laporan-laporan, dokumentasi perusahaan
tersebut.
Langkah-langkah dokumentasi
a) Menyiapkan terlebih dahulu alat atau instrumen dokumen.
b) Mencatat dengan cermat catatan resmi dari pencatatan secara obyektif.
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DISKRIPSI DAN ANALISIS DATA
Berdasarkan hasil analisis data diatas penulis dapat memperoleh data bahwa pada

tahun 2010 perusahaan memperoleh laba sebesar Rp 120.426.655, dengan tingkat break
even atas dasar rupiah  perusahaan dapat diperoleh sebesar Rp 644.659.542, sedangkan
perencanaan laba yang dapat diperoleh secara maksimal oleh perusahaan sebesar

657.131.867, berdasarkan perhitungan margin of safety dalam tahun 2010 adalah
sejumlah Rp786.588.558 yang apabila di prosentase adalah sebesar 54.96%

Sedangkan pada hasil pada tahun 2011 menunjukan hasil, laba yang diperoleh
perusahaan sebesar Rp 285.765.850, dengan tingkat break even atas dasar
rupiahperusahaan dapat diperoleh sebesar Rp 639.024.750, sedangkan berdasarkan
perhitungan perencanaan laba maksimal yang dapat diperoleh perusahaan adalah sebesar
Rp 1.145.404.258, berdasarkan perhitungan margin of safety dalam tahun 2011  adalah
sejumlah Rp 3.167.902.250  yang apabila di prosentase adalah sebesar 83,21 %.

Interprestasi Data
Keterangan 2010 2011 Kesimpulan

Laba Rp 120.426.655 Rp 285.765.850 Naik
Perencanaan penjualan Rp 657.131.867 Rp 1.145.404.258 Naik

Realisasi penjualan Rp 1.431.248.100 Rp 3.806.927.000 Naik
BEP Rp 644.659.542 Rp 639.024.750 Turun

Margin of safety Rp786.588.558 Rp 3.167.902.250 Naik
% 51,96% 83,21% Naik

Artinya adalah perusahaan setiap tahun selalu mengalami peningkatan laba, antara
perenacanaan penjualan dengan realisasi penjualan yang terjadi pada perusahaan semakin
meningkat. Tingkat break even point dari perusahaan yang turun dari tahun 2010 sebesar
Rp 644.659.542 menjadi Rp 639.024.750 itu mempunyai arti bahwa perusahaan mengalami
kejamuan karena semakin dekat dengan titik impas dari perusahaan. Sedangkan tingkat
margin of safety yang semakin meningkat itu berarti bahwa perusahaan tersebut
mempunyai tingkat pengamanan atau resiko untuk mengalami kerugian semakin sedikit.

KESIMPULAN
Dari hasil observasi yang dilakukan terhadap data “UD. Wahyu Lestari” pada tahun

ketahun selalu mengalami peningkatan pada laba  yang diperolehnya.Berdasarkan analisis
biaya yang telah dilakukan pada “UD. Wahyu Lestari Kediri” dapat disimpulkan bahwa
pada setiap tahun biaya yang dikeluarkan berubah lumayan besar hal ini disebabkan karena
kurangnya pasokan dari perusahaan sehingga untuk memenuhi permintaan pasar harus
membeli tambahan produk.“UD. Wahyu Lestari” pada tahun 2010 anggaran pendapatannya
sebesar Rp 657.131.867, (MOS) Margin Of Safety sebesar R 786.588.558 atau sebesar
54,96%, BEP (Break Even Point) berdasarkan rupiah adalah sebesar Rp 644.659.542,
pendapatan yang terjadi sebesar Rp   1.431.248.100 dengan tingkat laba sebesar Rp
120.426.655. Pada tahun 2011 anggaran pendapatan sebesar Rp 1.145.404.258, MOS
(Margin Of  Safety) Rp 3.167.902.250  yang apabila di prosentase adalah sebesar 83,21%,
BEP (Break Even Point) berdasarkan rupiah adalah sebesar Rp 639.024.750, pendapatan
yang terjadi sebesar Rp   3.806.927.000 dengan tingkat laba sebesar Rp
285.765.850.Diketahui apabila manajemen menaikkan atau menurunkan harga jual, biaya
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tetap dan biaya variable maka perubahan akan berpengaruh terhadap Break Even
Point.Analisis yang telah dilakukan pada “UD. Wahyu Lestari” dapat diketahui bahwa
perusahaan mampu untuk melaksanakan kegiatakan operasionalnya dengan baik dan
tingkat keamanan labanya terjamin dalam periode tersrbut.

Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini, disarankan : (1) “UD. Wahyu Lestari”
dalam perencanaan labanya sebaiknya menggunakan perhitungan biaya tetap dan variabel
untuk mengetahui berapa tingkat break even point, margin of safety, pendapatan yang
terjadi dan laba yang terjadi. (2) Dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan, pihak
manajemen sebaiknya menggunakan total cost untuk memisahkan biaya tetap dan biaya
variabel yang secara teoritis paling real, karena memperhitungkan seluruh faktor dan
meniadakan unsur subyektif.
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