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ABSTRAK 

PERENCANAAN LABA PERUSAHAAN DALAM USAHA 
MENINGKATKAN VOLUME PENJUALAN 

PADA PT TRAKINDO UT AMA 

Oleh: 
Muhammad Aldi Rukmana 

Perusahaan akan selalu dituntut untuk menekan harga pokok poduksi agar harga 
jual selalu rendah. Akibatnya perusahaan perlu melakukan perencanaan laba, agar 
dilakukan penetapan biaya produksi dan harga jual untuk memperoleh laba seoptimal 
mungkin. Kemudian pihak manajemen juga perlu melakukan aktivitas pengendalian agar 
perencanaan (anggaran) dapat tercapai. Namun kenyataannya terdapat problem utama 
yang dihadapi perusahaan, yaitu bahwa selama ini anggaran yang dibuat memiliki margin 
laba yang kecil. Hal ini mendorong pihak manajemen untuk selalu melakukan perbaikan, 
misalnya dengan cara melakukan sebuah perencanaan laba secara tepat, mengalokasikan 
biaya secara tepat, memperbaiki kelemahan yang ada dalam perusahaan, memperluas 
pasar, dan sebagainya. 

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode deskriptif, Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari PT Trakindo 
Utama Lampung yakni data proyeksi untuk produksi, biaya tetap clan penjualan pada 
tahun 2012. Analisis yang digunakan adalah analisis break-even, analisis Cost-Volume 
Profit. 

Hasil penelitian ini adalah perencanaan laba mutlak dilakukan oleh perusahaan 
sebagai bagian satu sistem infonnasi. Di mana dengan penggunaan analisis Cost-Volume 
Profit, akan membantu sistem infonnasi yang digunakan perusahaan untuk menyajikan 
informasi yang lebih efisien, efektif, dan ekonomis yang dibutuhkan oleh pihak 
manajemen. Dengan kata lain penggunaan analisis ini sangat membantu perusahaan 
dalam menyiapkan rencana/proyeksi produksi dan penjualannya untuk periode 
mendatang, sekaligus membantu perusahaan untuk menetapkan target 
pencapaian/peningkatan perolehan labanya untuk periode tertentu berikutnya. Walaupun 
demikian, analisis CVP justru lebih tepat digunakan untuk melakukan evaluasi, 
dibandingkan dengan bila digunakan untuk melakukan perencanaan. 

Kata Kunci : break-even, cost-volume profit 
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ABSTRACT 

COMPANY PROFIT PLANNING IN THE EFFORT 
TO INCREASE SALES VOLUME 

AT PT TRAKINDO UT AMA 

Compiled by: 
Muhammad Aldi Rukrnana 

The Company will always be required to reduce the cost of production in 
order to maintaining low price. Therefore, companies must necessarily plan their 
profit, in which made the determination of production cost and selling price to gain 
profit as optimal as possible. The management will also necessary to perform control 
activity in order to be able to achieve budget that has been planned but the fact there 
is a major problem facing the company, which is that the cu"ent budget generate a 
small profit margin. This encourages the management to make improvements 
continuously, for example by carrying out a profit planning appropriately, properly 
allocate costs, improve weaknesses that exist within the company, expanding market 
share, and so forth 

Research methods that will be used is descriptive method, The data used in 
this study is the secondary data obtained from the PT Trakindo Utama taken from the 
projection data/or the production and sales in 2012. analysis that been used is the 
break-even analysis and Cost-Volume Profit analysis. 

The results of this study is profit planning is necessary to be conducted by the 
company as part of an information system. In which the use of cost-analysis Volume 
Profit, will help companies use information systems to present information that is 
more efficient, effective, and economical required by management. In other words the 
use of this analysis is helpful companies in preparing plans I projections for 
production and sales future periods, as well as helping companies to set targets 
achievement I acquisition increased earnings for the next period However, it is more 
appropriate CVP analysis is used to perform evaluation, compared to when used for 
planning. 

Keywords: break-even, cost-volume profit 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalab 

Tenninologi sebuah sistem infonnasi akuntansi (accounting information 

system) digunakan untuk menegaskan bahwa sistem informasi akuntansi sering 

digunakan menjadi sumber utama infonnasi pada sebuah perusabaan. Padahal 

dalam kenyataannya ditemukan bahwa sistem infonnasi akuntansi bukanlah satu

satunya sumber infonnasi yang digunakan dalam perusahaan. Untuk beberapa 

tujuan tertentu, sebuah informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem informasi 

akuntansi adalah tidak selalu memiliki kegunaan yang signifikan. 

Menurut Horngren et al. (2006) bahwa secara umum tujuan dari sebuah 

sistem infonnasi akuntansi, dalam tulisan ini disebut sebagai sistem informasi 

akuntansi biaya (cost accounJing information system). Tujuannya adalah untuk 

menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan, baik pihak internal maupun pihak ekstemal. 

Menurut Homgren et al. (2006), informasi keuangan yang disajikan dapat 

dibagi dalam empat kategori yaitu : 

1. Laporan keuangan untuk pihak internal perusahaan (planning and 

controlling activities or processes) yaitu pihak manajemen, yang akan 

digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan. Pengambilan ini bisa 

berkaitan dengan aktivitas perencanaan, pengendalian, maupun aktivitas 

1 
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produksi dalam perusahaan itu sendiri, di mana aktivitas-aktivitas tersebut 

merupakan aktivitas rutin perusahaan. 

2. Laporan keuangan dan untuk pihak internal perusahaan (short term 

strategic decisions) yaitu pihak manajemen, yang akan digunakan untuk 

melakukan pengambilan keputusan jangka pendek. 

3. Laporan keuangan dan untuk pihak internal perusahaan (long term 

strategic decisions) yaitu pihak manajemen, yang akan digunakan untuk 

melakukan pengambilan keputusan jangka panjang. Selain itu juga, 

laporan digunakan untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

aktivitas non rutin. Aktivitas ini yang berkaitan dengan investasi, 

menetapkan harga produk, memilih produk yang dijadikan andalan, dan 

memformulasikan kebijakan perusahaan secara keseluruhan. 

4. Laporan keuangan untuk pihak eksternal perusahaan (external financial 

statements) antara lain kreditor, investor, dan pemerintah, yang akan 

dijadikan sebagai pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini bisa 

yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap 

perusahaan tersebut. 

Hubungan antara akuntansi manajemen (management accounting) dengan 

sistem informasi akuntansi bahwa kedua sistem ini digunakan dan dikembangkan 

oleh pihak internal perusahaan untuk kepentingan pihak internal. Dengan kata 

lain, sistem informasi manajemen (management information system) merupakan 

sebuah proses untuk mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menganalisis, 

mempersiapkan, mengintepretasikan, dan mengkomunikasikan informasi. 
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lnfonnasi ini nantinya sangat dibutuhkan oleh pihak manajemen dalam rangka 

pengambilan keputusan untuk melakukan aktivitas operasional perusahaan demi 

mencapai tujuan organisasi. 

Hubungan antara akuntansi keuangan (financial accounting) dengan 

sistem informasi akuntansi adalah keduanya digunakan dan dikembangkan oleh 

pihak internal perusahaan untuk kepentingan pihak eksternal. Kepentingan 

tersebut dalam rangka pengambilan keputusan yang berkaitan pengembangan 

perusahaan. Dalam tulisan ini hanya akan dibahas tiga fungsi teratas yang 

berkaitan dengan penggunaan informasi keuangan oleh pihak internal perusahaan 

dalam pengambilan keputusan. 

Proses manajemen (management processing) itu sendiri adalah 

· serangkaian aktivitas dalam suatu siklus perencanaan dan pengendalian, 

sedangkan pengambilan keputusan adalah intisari dari proses manajemen tersebut 

(Horngren et al., 2006). 

PT Trakindo Utama adalah perusahaan authorized dealer (penyalur resmi) 

·di Indonesia untuk produk caterpillar (traktor/alat berat), manufaturer terbesar di 

dunia untuk mining (pertambangan),forestry (kehutanan). Selain itu juga tersedia 

alat berat untuk agriculture and construction equipment (pertanian dan peralatan 

konstruksi), diesel and natural gas engines (mesin disel dan gas alam), dan 

industrial engines and generator sets (generator dan mesin industri). Perusahaan 

dituntut untuk selalu menekan harga pokok poduksi sehingga harga jual produk 

selalu rendah. Akibatnya adalah bahwa perusahaan perlu melakukan perencanaan 

laba, yang bertujuan agar dilakukan suatu penetapan biaya produksi dan harga jual 
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terhadap produk sehingga akhimya akan diperoleh profit seoptimal mungkin. 

Setelah itu pihak manajemen akan melakukan sebuah perencanaan dan aktivitas 

pengendalian (controlling planning and activity) agar perencanaan (anggaran) 

yang telah ditetapkan semula/di awal dapat tercapai. 

Kenyataannya terdapat problem utama yang dihadapi oleh perusahaan, 

yaitu bahwa selama ini anggaran yang telah dibuat oleh perusahaan memiliki 

margin laba yang terlalu kecil. Harga jual produk yang ditetapkan oleh 

perusahaan, temyata hanya berselisih sedikit dengan total biaya yang dikeluarkan 

untuk menghasilkan produk tersebut. Hal ini dapat saja disebabkan oleh faktor

faktor seperti volume produksi yang terlalu kecil, harga jual yang terlalu rendah, 

atau biaya yang dikeluarkan terlalu besar akibat pengalokasian biaya yang tidak 

tepat terhadap produk. 

Dapat disimpulkan bahwa adanya konsep pengenalan secara menyeluruh 

terhadap perusahaan, akan memberikan kontribusi yang sangat penting terhadap 

konsep dasar akuntansi manajemen dalam perusahaan itu sendiri. Hal itu akan 

mendorong pihak manajemen untuk selalu melakukan perbaikan, misalnya dengan 

cara melakukan sebuah perencanaan laba secara tepat, mengalokasikan biaya ke 

dalam produk secara tepat. Selain itu juga dalam upaya memperbaiki kelemahan 

yang terdapat pada salah satu atau beberapa divisi dalam perusahaan, memperluas 

market share, dan sebagainya. Bagaimana pihak pada level top manajemen dapat 

memahami dan mencapai seluruh target dengan meggunakan data dan informasi 

yang tepat adalah kunci dari sebuah kesuksesan. 
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Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis ingin melakukan 

penelitian dengan mengambil judul "Pereocaoaan Laba Perusahaan Dalam 

Usaha Meoingkatkan Volume Peojualan pada PT Trakindo Utama. 

Diharapkan bahwa perusahaan akan lebih mudah dan tepat dalam mengambil 

keputusan strategis baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, di mana 

perusahaan di sini adalah memproduksi dan menjual produk lebih dari satu jenis. 

1.2 Rumusan Masalab 

Seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penelitian 

ini membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut : 

I. Bagaimana metode perencanaan laba perusahaan pada saat ini? 

2. Berapa penjualan minimal barang atau jasa yang dapat digambarkan 

melalui break-even poinl baik dalam nominal mata uang maupun dalam 

jumlah unit yang diproduksi? 

3. Seberapa baik penerapan CVP bila dihubungkan dengan situasi yang 

terjadi pada periode berjalan seperti perencanaan keuntungan, penetapan 

harga produk, dan pengendalian biaya yang dapat diperoleh? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitiao 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

perencanaan laba perusahaan dengan menggunakan Cost-Volume-Profit Analysis. 

Manfaat dari penelitian (penulisan skripsi) ini adalah : 
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I. Bagi penulis : 

Sebagai penerapan teori yang telah diperoleh pada bangku kuliah selama 

masa studi di Universitas Sriwijaya. 

2. Bagi perusahaan : 

Agar dapat membuat sebuah perencanaan (anggaran) secara lebih efektif, 

efisien, dan ekonomis. 

3. Bagi khalayak umum/civitas akademik.a : 

Untuk menambah khaz.anah dunia ilmu pengetahuan dan sebagai studi 

komparatifbagi peneliti yang mendalami masalah ini. 

1.4 Kajian Pustaka 

Pengertian analisis Cost-Volume-Profit (CVP) menurut Atkinson yaitu : 

"teknik untuk menggabungkan, mengkoordinasikan, dan menafsirkan data 

produksi dan distribusi untuk membantu manajemen dalam rangka pengambilan 

keputusan" (Atkinson, 2007). Analisis ini menitikberatkan bahwa terdapat 

pengaruh dari perubahan yang terjadi pada biaya, volume, dan harga jual terhadap 

laba yang diperoleh perusahaan. 

Sementara itu menurut Horngren et al. (2006), analisis Cost-Volume-Profit 

(CVP) adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui effect dari output volume 

terhadap revenue (sales), expenses (costs), dan net income (net profit). Analisis ini 

biasanya dilakukan oleh pihak manajemen dari profit-oriented organization. Akan 

tetapi pihak manajemen dari nonprofit-oriented organization juga dapat 

memperoleh benefit bila melakukan analisis CVP. Hal ini dimungkinkan terjadi 
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karena tidak ada organisasi yang tidak terbatas resources-nya. Sehingga dengan 

melakukan analisis CVP, maka pihak manajemen, baik profit-<>riented 

organization maupun nonprofit-oriented organization, dapat mengetahui 

bagaimana costs berfluktuasi (mengalami perubahan jumlah), sehingga pada 

akhimya akan dapat dipahami bagaimana cara untuk mengontrol costs itu sendiri 

Dalam analisis CVP, Cost digolongkan menjadi fixed cost, variable cost, 

dan semivariable cost. Fixed cost merupakan elemen biaya yang jumlah totalnya 

tidak mengalami perubahan, meskipun terjadi perubahan pada volume aktivitas 

(produksi maupun penjualan). Dalam kisaran volume aktivitas tertentu, biaya ini 

jumlahnya akan selalu tetap walaupun terjadi perubahan pada volume aktivitas, 

dengan catatan perubahan aktivitas yang terjadi adalah tidak signifikan. 

Perubahan yang terjadi pada fzxed cost per satuan adalah berbanding terbalik 

dengan perubahan yang terjadi pada volume aktivitas. Artinya adalah bila volume 

aktivitas mengalami peningkatan, makafzxed cost per satuan justru akan menurun, 

demikian pula sebaliknya. 

Variable cost merupakan elemen biaya yang jumlah totalnya akan 

mengalami perubahan yang berbanding lurus dengan perubahan yang terjadi pada 

volume aktivitas. Semakin tinggi volume aktivitas yang dilakukan, maka akan 

semakin tinggi pula total variable cost yang terjadi, begitu juga sebaliknya. 

Perubahan variable cost per unit tidak dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi 

pada volume aktivitas, sehingga variable cost per unit adalah konstan. 

Semivariable cost merupakan elemen biaya yang jumlah totalnya akan 

mengalami perubahan yang besarnya sesuai dengan perubahan yang terjadi pada 
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volume aktivitas. Akan tetapi sifat perubahannya tidak sebanding dengan 

perubahan yang terjadi pada volume aktivitas, di mana perubahan yang terjadi 

pada semivariable cost per unit berbanding terbalik dengan perubahan yang 

terjadi pada volume aktivitas. Artinya adalah bila volume aktivitas mengalami 

peningkatan, maka semivariable cost per unit justru akan mengalami penurunan, 

demikian pula sebaliknya. Dalam analisis Cost-Volume-Profit, biaya harus dapat 

diklasifikasikan secara tepat ke dalam fued cost dan variable cost, sehingga 

semivariable cost juga harus dipisahkan secara tepat menjadi fixed cost atau 

variable cost. 

Pengertian Volume dalam analisis Cost-Volume-Profit adalah volume 

penjualan yang diperkirakan akan terjadi pada sebuah periode akuntansi. 

Sedangkan yang dimaksud dengan Profit dalam analisis Cost-Volume-Profit 

adalah selisih penjualan yang terjadi dengan seluruh biaya yang dikeluarkan pada 

sebuah periode akuntansi. 

Analisis yang akan digunakan adalah : 

a. Analisis break-even 

Analisis break-even adalah sebuah tingkatan operasional di mana 

penerimaan (revenues) sama dengan pengeluaran (costs), sehingga 

pendapatan bersih akan menjadi sama dengan nol (Reeve & Warren, 2006). 

Dengan kata lain Break Even Point merupakan sebuah titik di mana 

perusahaan berada dalam kondisi tidak rugi dan tidak untung. 

b. Cost-Volume-Profit Analysis 
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Analisis Cost-Volume-Profit (CVP) adalah analisis yang dilakukan untuk 

mengetahui effect dari output volume terhadap revenue (sales), expenses 

(costs), dan net income (net profit). Analisis ini memudahkan perusahaan 

untuk mengetahui produk yang lebih memiliki nilai jual ketika perusahaan 

memasarkan beberapa jenis produk ke pasar. 

c. Profit Planning Analysis (Profit Target) 

Analisis profit planning adalah suatu analisis untuk mengetahui berapa 

jumlah unit yang harus diproduksi (dijual) atau jurnlah nominal uang yang 

harus diperoleh untuk mendapatkan tingkat keuntungan yang disyaratkan. 

Menurut Atkinson (2007), terdapat asumsi-asumsi yang digunakan dalam 

analisis Cost-Volume-Profit yang antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Harga jual produk per unit (satuan) yang dianggarkan adalah konstan pada 

berbagai tingkatan volume penjualan dalam periode yang bersangkutan. 

Apabila anggapan ini tidak terpenuhi, maka penghasilan (pendapatan) 

tidak akan dapat digambarkan sebagai sebuah garis lurus. 

2. Seluruh biaya yang dianggarkan dapat dikelompokk.an ke dalarn elemen 

fixed cost dan variable cost, yang terkait tingkat variabilitas terhadap 

produk yang diproduksi dan dijual, bukan terhadap bentuk aktivitas lain. 

Total biaya variabel sangat tergantung secara langsung dengan perubahan 

level/volume aktivitas. Sementara itu total biaya tetap tidak dipengaruhi 

oleh perubahan level/volume aktivitas. 
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3. Harga dari biaya atau input (misalnya biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja langsung) yang dianggarkan konstan diberbagai tingkatan kegiatan, 

sehingga biaya akan dapat digambarkan sebagai sebuah garis lurus. 

Apabila perusahaan menjual beberapa macam produk, maka komposisi 

produk yang dianggarkan diberbagai tingkatan penjualan tidak berubah 

(sales mix adalah konstan). Hal ini dikarenakan adanya perubahan pada 

komposisi produk akan mempengaruhi persentase batas kontribusi. Sales 

mix adalah proporsi atau kombinasi relatif dari jumlah produk yang dijual. 

Perilaku dari revenue (pendapatan) dan expense (biaya) dapat 

digambarkan (diidentifikasi) secara akurat dan tinier di atas relevant range 

(jarak yang relevan). Perbedaan mendasar antara accountant's break-even 

chart (grafik break-even akuntansi) dengan economist's break-even chart 

(grafik break-even ekonomi) adalah : (I) accountant's sales line (garis 

penjualan akuntansi) digambarkan dengan asumsi bahwa harga jual tidak 

dipengaruhi oleh perubahan level/volume aktivitas produksi atau 

penjualan. Disamping itu economist's sales line (garis penjualan ekonomi) 

digambarkan dengan asumsi bahwa pengurangan harga jual secara normal 

akan diasosiasikan dengan peningkatan pada volume penjualan; dan (2) 

dalam accountant's break-even chart diasumsikan bahwa biaya variabel 

per unit konstan, sementara itu dalam economist's break-even chart 

4. Perbedaan dalam inventory level (jumlah persediaan) pada saat beginning 

(persediaan awal) dan pada saat the end (persediaan akhir) pada sebuah 

periode akuntansi perusahaan adalah tidak signifikan. 
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Jika asumsi-asumsi tersebut di atas tidak dapat dipenuhi karena adanya 

faktor-faktor yang mengalami perubahan bila dibandingkan dengan prediksi 

semula. Jadinya, ketika melakukan analisis CVP perlu dilakukan sebuah 

penyesuaian untuk mengakomodir perubahan-perubahan tersebut. 

1.5 Metodologi Penelitiao 

1.5.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode deskriptif, yaitu 

metode yang bertujuan untuk membuat suatu gambaran clari sebuah situasi atau 

keadaan yang telah diamati secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai faktor

faktor serta hubungan antara variabel dari situasi atau keadaan tersebut. 

1.5.2 Jenis dan Somber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari PT Trakindo Utama Lampung yakni data proyeksi untuk produksi 

dan penjualan pada tahun 2012. Adapun variabel-variabel yang digunakan yaitu 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, biaya 

overhead divisi, dan biaya overhead perusahaan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BABI 

BAB II 

PENDAHULUAN 

Menguraikan latar belakang masalah, rurnusan masalah, tujuan dan 

manfaat penetitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

KAJIAN PUST AKA & TINJAUAN OBYEK PENELITIAN 

Berisi landasan teori yang digunakan untuk membahas masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini, yakni teori yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Menguraikan metode penelitian yang digunakan, yang mencakup 

pembahasan mengenai infonnasi tentang perusahaan, serta ruang 

lingkup dan batasan penetitian. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Menjelaskan tentang analisis data serta pembahasan hasilnya. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan sebagai hasil dari analisis dan pembahasan data 

pada bab-bab sebelumnya sesuai dengan rumusan masalah yang telah 

ditentukan pada Bab I; serta saran berdasarkan kesimpulan tersebut 

kepada pihak manajemen (intern perusahaan), pihak-pihak yang 

berhubungan dengan perusahaan, dan untuk penelitian-penelitian 

berikutnya. 
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