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Potensi sumberdaya kelautan Indonesia yang sangat tinggi sesungguhnya 
merupakan keunggulan komparatif  bangsa Indonesia yang semestinya menjadi 
modal utama bangsa untuk meningkatkan taraf hidup rakyat umumnya dan 
khususnya para pelaku bisnis di sektor kelautan dan perikanan.  Potensi yang luar 
biasa tersebut ternyata hanya berhasil diekploitasi dan memberikan kontribusi 
sebesar 2% terhadap sektor ekonomi secara keseluruhan.  Menindaklanjuti fakta 
tersebut serta mengantisipasi dan menjawab isu-isu yang berkembang seperti 
globalisasi dan perdagangan bebas, pelestarian sumber daya alam dan responsible 
fisheries, pemerintah Indonesia menetapkan sepuluh komoditas unggulan untuk 
menarik investor dalam dan luar negeri.  Ikan Tuna merupakan salah satu 
komoditas prospektif tersebut, disamping udang, kerapu, rumput laut, mutiara, 
kodok lembu, nila gift, ikan hias dan labi-labi.   

Pemerintah dan sektor swasta saat ini telah mulai mengarahkan perhatian 
pada sektor penangkapan ikan-ikan komersial termasuk tuna/cakalang, sehingga 
kesempatan investasi bagi pengusaha di bidang ini juga terbuka lebar.  Tentu saja 
peluang dan kesempatan tersebut diikuti dengan munculnya tantangan.  Tantangan 
yang jelas adalah dengan meningkatnya daya tarik industri penangkapan 
tuna/cakalang sehingga perusahaan pelaku penangkapan tuna/cakalang makin 
banyak yang pada gilirannya meningkatkan persaingan diantara perusahaan-
perusahaan  penangkapan ikan baik untuk mendapatkan pasar terutama pasar 
ekspor, maupun untuk memperoleh profit yang memadai.  Disamping itu juga 
akan terjadi peningkatan suplai yang selanjutnya dapat berpengaruh pada harga 
komoditi tersebut. 

Dalam situasi persaingan tersebut maka untuk tetap dapat mencapai laba 
yang diharapkan serta untuk tetap survive di bisnisnya diperlukan strategi-strategi 
yang baik di segala aspek baik teknik penangkapan, teknik pengolahan maupun 
aspek manajemen akuntansi.  Untuk menduga atau mengestimasi laba ataupun 
kemampuan perusahaan menghasilkan laba  serta pengendalian pengorbanan/ 
biaya diperlukan suatu alat analisa.  Analisa Biaya-Volume-Laba merupakan 
suatu analisis yang dapat digunakan oleh manajemen  sebagai dasar untuk 
merencanakan komposisi tingkat biaya, volume dan laba yang menguntungkan 
sekaligus digunakan untuk tujuan penentuan titik impas usaha dan tingkat 
kemampuan perusahaan dalam bersaing. 

PT. Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industry (PT.AKFI) adalah sebuah 
perusahaan yang bergerak dalam bidang penangkapan dan perdagangan ikan tuna 
dengan orientasi pasar lokal dan ekspor. Kondisi bisnis penangkapan ikan yang 
memiliki banyak faktor-faktor eksternal di luar kendali perusahaan menjadi alasan 
pentingnya memiliki perencanaan laba yang sistematis. Selama ini PT. AKFI 
merencanakan laba berdasarkan rata-rata pencapaian laba dua tahun terakhir 
dengan faktor pengali tertentu yang ditetapkan manajemen. Untuk itu perlu 



 

perhitungan dengan metode alternatif perencanaan laba secara sistematis dengan 
menggunakan analisis BVL.  

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penulisan ini adalah : 
1. Evaluasi struktur biaya agar diketahui kebijakan manajemen dalam 

pengeluaran biaya. 
2. Evaluasi  serta mengidentifikasi perilaku biaya yang terjadi 

berdasarkan respon terhadap perubahan volume kegiatan 
3. Analisis hubungan Biaya-Volume-Laba perusahaan sekaligus 

menentukan/menghitung titik impas (Break Even Point), Margin of 
Safety serta Tingkat Leverage Operasi Perusahaan. 

4. Merumuskan rekomendasi alternatif kebijakan dalam perencanaan laba 
dan implikasinya 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada kondisi intern perusahaan, 
khususnya di bidang keuangan dan akuntansi.  Kajian ini juga hanya sampai pada 
tahap memberikan gambaran kondisi perusahaan serta alternatif pemecahannya, 
sedangkan implementasinya diserahkan kepada manajemen PT. AKFI.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan 
pendekatan studi kasus pengelolaan usaha penangkapan dan perdagangan ikan 
tuna pada PT. Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industry.  Untuk mencapai 
tujuan penelitian maka data keuangan yang dikumpulkan mencakup data periode 
tahun 2001 dan 2002.  Terhadap data biaya usaha tahun 2002 dilakukan estimasi 
biaya berdasarkan  perilaku biaya terhadap perubahan volume kegiatan yang 
dikelompokkan menjadi biaya tetap, biaya variabel dan biaya campuran, dan 
terhadap biaya campuran dipilah lagi menjadi biaya tetap dan variabel dengan 
metode regresi linear.  Analisis Biaya Volume Laba dilakukan berdasarkan tingkat 
laba yang direncanakan manajemen dan peramalan penjualan tahun 2003 sebagai 
alternatif, pada tingkat harga jual yang berbeda berdasarkan skenario harga yang 
dikembangkan.  Peramalan harga jual dan penjualan tahun 2003 menggunakan 
teknik Exponential smoothing (pelicinan) yang memiliki kesalahan persentase 
absolut rata-rata (MAPE) terkecil, berdasarkan data historis penjualan bulanan 
tahun 2002.  Dari peramalan harga jual dikembangkan skenario harga yang 
meliputi harga tertinggi, harga normal dan harga terendah.  Analisa biaya-volume-
laba dilakukan dengan metode multiple product analysis, yakni analisis terhadap 
lebih dari satu produk.  Selanjutnya berdasarkan keseluruhan hasil analisis di atas, 
dibuat perencanaan laba jangka pendek perusahaan berikut  implikasinya. 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut :  

1. Seluruh biaya-biaya kegiatan usaha PT AKFI membentuk struktur biaya 
yang dapat dikelompokkan  ke dalam tiga kelompok  yaitu biaya 
operasional/produksi, biaya umum dan administrasi, serta biaya penjualan. 
Biaya operasional/produksi merupakan biaya yang paling dominan dalam 
struktur  biaya PT. AKFI. Dibanding tahun 2001 maka pada tahun 2002 
total  biaya  mengalami penurunan 9,94%.  Penurunan tersebut masih lebih 
rendah dibanding penurunan tingkat penjualan yang terjadi yaitu  menurun 
sebesar 16,10%.  

2. Berdasarkan estimasi biaya atas perilaku biaya selama tahun 2002 dengan  
2 jenis output produk yaitu  produk tuna ekspor dan produk tuna dijual 
lokal (produk lokal),   diperoleh hasil  biaya variabel tuna ekspor sebesar 



 

Rp.41.356,13 dan tuna lokal sebesar Rp.7.382,67., sedangkan biaya tetap 
sebesar Rp. 24.098.072.040,-. 

3. Analisis Biaya Volume Laba menghasilkan sebagai berikut : 
a. Untuk mencapai jumlah laba yang direncanakan oleh manajemen 

PT.AKFI  sejumlah Rp.6.455.624.139,- maka harus dicapai komposisi 
penjualan sebagai berikut: 
a.1. Pada kondisi harga tertinggi (best cases) harus dicapai komposisi 

penjualan produk ekspor sebanyak 391.037 kg atau Rp. 
20.292.091.601,- dan produk tuna lokal sebanyak 2.875.575 kg 
atau senilai Rp. 4.244.588.560,-.   

a.2. Pada kondisi harga normal harus dicapai penjualan ekspor 
sebanyak 721.960 kg atau senilai Rp.33.711.905.922,- dan 
penjualan lokal sebanyak 5.309.606 kg atau Rp.65.122.313.480.   

a.3. Pada kondisi harga terendah (worst case) harus dicapai penjualan 
ekspor sebanyak 4.696.964 kg atau senilai Rp.194.905.200.103,- 
dan penjualan lokal sebanyak 34.543.515 kg atau senilai 
Rp.279.871.561.969,-.  

b. Dengan peramalan penjualan pada tahun 2003 sebanyak   6.698.736 
kg. dan komposisi (bauran) penjualan 801.817,91 kg ekspor dan 
5.896.918,09 kg penjualan lokal (sesuai bauran penjualan tahun 2002), 
jumlah laba (rugi) yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut : 
b.1. Pada kondisi harga tertinggi (best cases) laba yang dicapai adalah 

sebesar Rp.38.551.985.463,-.  
b.2. Pada kondisi harga normal, laba yang dapat dicapai adalah 

Rp.9.835.265.957,-. 
b.3. Pada kondisi harga terendah (worst case) PT.AKFI akan 

mengalami kerugian sebesar Rp.18.882.255.368,-.   
Dengan demikian kisaran laba (rugi) yang dapat diperoleh PT AKFI 
pada tahun 2003 adalah antara jumlah rugi sebesar Rp. 18.882.255.368 
s/d jumlah laba maksimal Rp 38.551.985.463 ,- .   

c. Titik impas pada  tahun 2003 adalah sebagai berikut : 
c.1. Pada kondisi harga tertinggi titik impas pada volume penjualan 

ekspor sebanyak  308.416 kg ekivalen  Rp.16.004.619.617 dan 
penjualan lokal sebanyak 2.268.224 kg ekivalen 
Rp.37.262.382.003,-atau total penjualan  Rp.53.267.001.620,-.   

c.2. Pada kondisi harga normal titik impas tercapai pada penjualan 
ekspor sebanyak 560.418 kg ekivalen Rp.26.588.990.502,- dan 
penjualan lokal sebanyak 4.187.751 kg ekivalen 
Rp.51.362.761.736,- atau total penjualan Rp.77.951.751.736,- 

c.3. Pada kondisi yang kurang menguntungkan (harga terendah), titik 
impas tercapai pada penjualan ekspor sebanyak 3.704.552 kg 
ekivalen Rp.153.724.103.478,- dan penjualan lokal sebanyak 
27.244.891 kg ekivalen Rp.220.738.107.192,- atau total nilai 
penjualan Rp.374.462.210.669,-. 

d. Margin of Safety (MOS) pada perhitungan berdasarkan Perencanaan 
Laba Manajemen adalah 21,13%, dan berdasarkan perkiraan 
penjualan, pada harga tertinggi, normal dan terendah berturut-turut 
adalah 61,53%, 28,98% dan –362,02%. 



 

e. Degree of Leverage (DOL) berdasarkan perencanaan laba adalah 4,73, 
dan berdasarkan  perkiraan penjualan pada harga tertinggi, normal dan 
terndah berturut-turut sebesar 1,63;  3,45; dan –0,28. 

4. Implikasi dari perencanaan laba ini adalah : 
a. Rasio MOS sebesar 21,13% merupakan indikator risiko atau 

sensitivitas usaha terhadap perubahan tingkat penjualan.  Penurunan 
penjualan yang masih dapat ditolerir adalah 21,13% dari target 
penjualan untuk mendapatkan laba yang direncanakan, sehingga 
manajemen atau bagian pemasaran dan produksi perlu memonitor 
tingkat pencapaian penjualan.  

b. Adanya perbedaan hasil MOS berdasarkan jumlah laba yang 
direncanakan (21,13%)  dan MOS berdasarkan perkiraan jumlah 
penjualan  (28,98% pada harga normal dan 61,53% pada harga 
tertinggi) memberikan indikasi bahwa PT. AKFI sebenarnya memiliki 
potensi untuk meraih laba lebih besar dari yang direncanakan oleh 
manajemen sampai dengan tingkat penjualan 61,53% di atas titik 
impas.   

c. Degree of Leverage (DOL) sebesar 4,73 mengandung arti bahwa setiap 
persen kenaikan penjualan akan meningkatkan laba sebesar 4,73%.   

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa hal dapat disarankan pada 
manajemen PT. AKFI adalah : 

1. Manajemen perlu lebih mengontrol fluktuasi biaya operasional/produksi 
agar senantiasa selaras dengan fluktuasi produksi/penjualan. 

2. Manajemen perlu mengembangkan produk alternatif ekspornya selain tuna 
segar, untuk menekan biaya cargo udara yang tinggi sehingga akan 
meningkatkan margin kontribusi tuna ekspor yang pada gilirannya akan 
meningkatkan daya saing. 

3. Porsi produk ekspor agar diupayakan untuk ditingkatkan karena memiliki 
margin kontribusi yang lebih besar, antara lain dengan penggunaan 
teknologi penangkapan dan pengendalian mutu hasil tangkapan yang lebih 
maju sehingga memenuhi kriteria ekspor.  

4. Manajemen perlu memikirkan bentuk-bentuk insentif yang menarik bagi 
jajaran produksi maupun pemasaran dalam upaya meningkatkan produksi 
dan penjualan, mengingat MOS sebesar 21,13% mengindikasikan relatif 
lemahnya daya saing dan tingginya resiko terjadinya kerugian bila target 
penjualan tak tercapai, dan DOL sebesar 4,73 bukan hanya berarti faktor 
pengali bagi kenaikan laba atas kenaikan penjualan tetapi juga faktor 
pengali bagi penurunan laba atas penurunan penjualan.  
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