
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang. 

Setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, perdagangan 

dan industri bertujuan untuk menjaga kontinyuitas, pertumbuhan dan 

perkembangan usahanya. Sasaran tersebut dapat dicapai apabila 

perusahaan mampu menjaga peningkatan kinerja perusahaan dari setiap 

periode operasi yang dijalani dengan berorientasi pada efektifitas, 

efisiensi dan produktifitas usaha, sehingga perusahaan mempunyai daya 

saing yang kuat. 

Salah satu indikator keberhasilan pengelolaan usaha adalah 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. lnformasi perolehan 

laba ini dapat digunakan untuk rnenganalisis berbagai persoalan 

keuangan antara lain untuk menganalisis Return on Investment, Return on 

Equities dan analisis lainnya yang dapat digunakan untuk melihat 

performance I kinerja perusahaan. 

Untuk memberikan arah pada perusahaan dalam menggunakan 

aktiva nya maka perusahaan perlu membuat perencanaan, salah satu 

dari perencanaan tersebut adalah perencanaan laba. Perencanaan laba 

ini dapat dibuat berdasarkan metode Break even point (titik impas). 

Break even point analysis atau analisis titik impas adalah alat untuk 

mengetahui pada tingkat penjualan berapakah suatu perusahaan tidak 
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menderita rugi atau laba, dari hasil tersebut dapat diproyeksikan 

jumlahlomset penjualan yang harus dicapai dengan menetapkan berapa 

laba yang diinginkan pada periode tertentu. Analisis ini dapat pula 

digunakan untuk mengetahui berapa tingkat penurunan penjualan yang 

dapat ditolerir agar perusahaan tetap dalam kondisi aman (tidak 

mengalami kerugian). 

Sebagai suatu perusahaan industri PT.Sari Husda mengolah bahan 

baku susu menjadi berbagai jenis produk juga perlu mengetahui pada 

tingkat penjualan berapakah perusahaan dapat mempertahankan tingkat 

laba yang diinginkan dan mengetahui berapakah kontribusi laba dari 

masing - masing produk yang dihasilkan. 

PT.Sari Husada sebagai produsen makanan dan minuman bergizi 

bagi bayi, anak-anak dan orang dewasa, saat ini memproduksi berrnacam- 

macam jenis susu antara lain susu formula awal (SGM dan Vitalac), susu 

lanjutan (SGM 2, Vitalac 2) , Susu pertumbuhan (SGM Junior), susu untuk 

bayi lactose intolerance (LLM), Susu untuk ibu hamil dan menyusui 

(Lactamil, Vitanova), dan Susu untuk bahan baku industri. Disamping itu 

perusahaan juga memproduksi produk - produk yang merupakan lisensi 

dari berbagai perusahaan lain seperti : Morinaga dan Nutricia. 

Oleh karena perusahaan bertujuan untuk memaksimumkan laba, 

menjaga kontinyuitas usaha serta berupaya untuk mengembangkan 
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usaha, maka perusahaan perlu mengetahui produk manakah yang dapat 

menghasilkan laba, dan yang tidak dapat menghasilkan laba. Sedangkan 

untuk rnerencanakan laba perusahaan perlu mengetahui berapa jumlah 

biaya dan harga jual dari masing-masing produk. 

Dalam menghasilkan produk, perusahaan menggunakan bahan 

baku, tenaga kerja langsung dan proses yang sarna, sehingga biaya yang 

dikeluarkanpun haws dibebankan bersarna pada masing-masing produk. 

Dalam akuntansi biaya, kondisi ini dapat digolongkan kedalam produk 

bersarna yang menanggung biaya bersama (Mulyadi, 1993). Karena 

produk perusahaan merupakan produk bersama, dan tergolong sebagai 

biaya bersama maka perusahaan perlu melakukan pengalokasian biaya 

secara proporsional kepada masing-masing produk. 

Sisi lain dalam analisis biaya - volume- profit (BEP Analysis) perlu 

pula dilakukan klasifikasi dari masing-masing biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan baik berupa biaya produksi maupun biaya non produksi. 

Dalam klasifikasi biaya ini dapat dilihat dari tingkah laku biaya terhadap 

perubahan aktivitas dimana biaya tersebut dikeluarkan. 

Klasifikasi biaya menurut tingkah laku biaya ini dapat digolongkan 

menjadi dua jenis biaya yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Namun, 

tidak semua biaya dapat diklasifikasikan dengan mudah kedalam kedua 

jenis biaya tersebut karena mengandung unsur biaya tetap dan variabel. 
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Untuk mengantisipasi ha1 ini, perusahaan perlu melakukan pemisahan 

biaya campuran (mixed cost) tersebut kedalam biaya tetap dan variabel 

dengan menggunakan metode tertentu. 

Apabila perusahaan telah mengklasifikasikan biaya kedalarn biaya 

tetap dan variabel serta mengalokasikan biaya bersama kedalam masing- 

masing produk, maka perusahaan dapat mengetahui berapa biaya tetap 

total dan biaya variabel yang harus dibebankan kepada masing - masing 

produk. Selanjutnya, dapat ditetapkan berapa harga jual dari masing- 

masing produk dengan terlebih dahulu menetapkan perencanaan laba 

yang akan diperoleh secara total dalam satu periode tertentu. 

Dari uraian diatas maka dalam penulisan proposal geladikarya ini, 

dipilih judul " Analisis Perencanaan Laba Dengan Pendekatan Break 

even Poinf pada PT.Sari Husada di Yogyakarta ". 

6. Perumusan masalah. 

Atas dasar latar belakang masalah tersebut, bahwa analisis cost- 

volume-profit merupakan analisis hubungan antara biaya, baik biaya 

variabel, biaya tetap, volume penjualan dengan laba yang diperoleh 

perusahaan, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Berapa besarnya biaya bersama yang haws dialokasikan kedalam 

masing-masing produk yang dihasilkan. 
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2. Berapa jumlah biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan 

perusahaan untuk menghasilkan produksi/penjualan dalam periode 

tahun 1996 

3. Berapa jumlah penjualan produk PT. Sari Husada yang menghasilkan 

titik impas dan laba pada tahun 1996. 

4. Berapa anggaran penjualan yang harus dicapai agar perusahaaan 

dapat menghasilkan laba tertentu dan berapa besarnya batas aman 

penurunan penjualan (margin of safety) agar perusahaan tidak 

mengalami kerugian. 

C. Tujuan Geladikatya. 

Geladikarya dilaksanakan dengan tujuan untuk: 

1. Mengetahui komposisi biaya tetap dan biaya variabel baik secara total 

maupun per-produk yang dikeluarkan oleh perusahaan selama periode 

tahun 1996. 

2. Mengetahui alokasi biaya bersama terhadap masing-masing produk 

yang dihasilkan PT. Sari Husada 

3. Mengetahui pada tingkat penjualan berapakah perusahaan dalam 

kondisi break even point. 

4. Mengetahui berapa besarnya kontribusi laba dari masing - masing 

produk yang dihasilkan oleh PT. Sari Husada. 
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5. Mengetahui produk manakah yang perlu ditingkatkan penjualannya dan 

produk mana yang perlu diefisienkan. 

6. Mengetahui berapakah tingkat penjualan yang harus dicapai jika 

perusahaan ingin mentargetkan laba tertentu. 

D. Ruang Lingkup Dan Batasan Penelitian. 

Untuk mengembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai 

obyek yang diteliti dengan tetap mempertahankan keutuhan dari obyek 

penelitian, sehingga data yang dikumpulkan dapat dipelajari sebagai 

suatu keseluruhan yang terintegrasi maka ruang lingkup penelitian dititik 

beratkan pada produksi jadi (konsumsi) dan laporan keuangan tahun 

terakhir atau laporan keuangan tahun buku 1996. Karena banyaknya 

jumlah produk yang dihasilkan, maka dalam penelitian ini difokuskan 

untuk produk susu yang diklasifikasikan sebagai produk sendiri PT.Sari 

Husada. 

E. Kegunaan Geladikarya. 

1. Hasil Geladikarya ini dapat menjadi bahan perbandingan dan 

pertimbangan bagi fihak manajemen dalam melakukan analisa break 

even point, baik secara total maupun per-produk dalam kaitannya untuk 

mengetahui pada tingkat penjualan berapakah yang harus dicapai agar 
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perusahaan tidak rnenderita kerugian atau rnenghasilkan laba yang 

diinginkan. 

2. Bagi peneliti rnerupakan wahana penerapan teori-teori didalarn 

kegiatan dunia usaha sesungguhnya dan berguna untuk rnenarnbah 

pengalaman, khususnya dibidang agribisnis. 

3. Untuk mernenuhi persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada 

Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Manajemen Agribisnis 

di lnstitut Pertanian Bogor. 
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