
11. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Biaya 

Biaya menurut Mulyadi (1992), adalah sumber daya ekonornis yang 

dikorbankan baik yang telah maupun akan terjadi untuk mencapai tujuan 

tertentu dan biasanya dapat diukur dalam satuan rnata uang tertentu. 

Selanjutnya menurut Supriyono (7987), biaya adalah pengorbanan dari harga 

perolehan untuk digunakan dalarn rangka rnemperoleh penghasilan yang 

selanjutnya akan dipakai sebagai pengurang pendapatan. Winardi (7983) 

mengemukakan dimana biaya mencakup suatu sumber-sumber daya yang 

dikorbankan karena adanya aktivitas tertentu yang bertujuan untuk memperoleh 

suatu keuntungan yang dapat diukur dengan suatu nilai tertentu. 

Jadi biaya rnerupakan salah satu faktor yang penting untuk dikelola 

dengan baik dalam rangka meningkatkan perolehan keuntungan suatu usaha 

baik dibidang usaha barang maupun usaha jasa. Sesuai dengan prinsip- 

prinsip ekonorni dimana dengan pengeluaran tertentu untuk memperoleh 

keuntungan yang optimal, maka dengan pengendalian biaya akan diperoleh 

efisiensi yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan perusahaan. 

Biaya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis biaya dengan 

berbagai cara tergantung dari jenis dan kebutuhan manajemen perusahaan. 

Menurut Garrison (1982), biaya dapat diklasifikasikan berdasrakan perilaku 
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biaya dari sudut pandang perencanaan dan pengendalian manajemen. 

Perilaku biaya berarti bagaimana biaya akan bereaksi atau menanggapi 

perubahan tingkat aktivitas usaha. Menurut Harnanto (1992) perilaku biaya 

adalah biaya yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan 

perubahan volume kegiatan yang bertujuan untuk pengendalian biaya. 

Berdasarkan pola perilaku, biaya dapat diklasifikasikan menjadi biaya tetap 

dan biaya variable serta biaya campuran (Hansen, 1992). 

Biaya tetap adalah biaya yang secara totalitas tetap kosntan tanpa 

memandang perubahan tingkat aktivitas dalam range tertentu. Bila terjadi 

perbuahan aktivitas, maka biaya tetap secara totalitas tetap kecuali kalau 

terpengaruh beberapa kekuatan ekstern seperti perubahan harga. Biaya 

variable adalah biaya yang berubah secara totalitas menurut perbandingan 

yang searah dengan perubahan tingkat aktivitas. Biaya variable per unit 

akan konstan atau tidak dipengaruhi oleh volume kegiatan. Dengan 

demikian biaya variable merupakan biaya-biaya yang totalnya selalu berubah 

secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Dari 

hasil penelitian Safnita (1995) mengenai Analisis Kapasitas Produksi dan Titik 

lmpas pada PT. Ketapang lndah Playwood menunjukkan bahwa unsur-unsur 

biaya yang paling banyak menyerap biaya adalah untuk biaya bahan baku yang 

merupakan unsur utama dalam biaya variabel produksi kayu olahan. 
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Biaya carnpuran adalah biaya yang rnengandung elernen biaya variable 

rnaupun elernen biaya tetap, biaya carnpuran disebut pula biaya semi variable 

(Mas'ud, 1990). Pada tingkat aktivitas tertentu, biaya carnpuran pada dasarnya 

dapat rnenunjukkan karakteristik yang sama seperti biaya tetap dan pada 

tingkat aktivitas lain dapat menunjukkan karakteristik yang sarna seperti biaya 

variable. Dapat dikatakan bahwa biaya semivariable adalah biaya-biaya yang 

totalnya selalu berubah tetapi tidak proporsional dengan volume kegiatan 

perusahaan. 

Menurut Mulyadi (1992), dalarn mernisahkan biaya carnpuran ada tiga 

rnetode yang dapat digunakan, yaitu : 

1.Metode titik tertinggi dan terendah (high and low method). 

2. Metode biaya berjaga (standby cost method). 

3. Metode kuadrat terkecil (least-squares method). 

Sedangkan rnenurut Garrison (1987), ada tiga rnetode untuk rnernerinci 

biaya carnpuran menjadi elernen tetap dan elernen variable, yaitu High - Low 

Method, Scattergraph Method dan Least Square Method. 

Metode high-low method, dimana biaya yang harus diarnati adalah 

biaya yang tertinggi dan biaya yang terendah dalarn range relevan, kemudian 

selisih biaya tertinggi dan terendah yang diarnati tersebut dibagi dengan per- 

ubahan volume aktivitas untuk dapat menentukan jumlah biaya variable yang 

terlibat. Kelernahan metode ini adalah seluruh titik aktivitas yang terjadi tidak 
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dapat diwakili hanya dengan dua titik biaya. Scattergraph method, suatu 

rnetode yang rnenggunakan dua surnbu yang saling berpotongan tegak lurus 

pada suatu grafik dirnana surnbu vertikal rnewakili biaya dan surnbu 

horizontal rnewakili aktivitas, kernudian seluruh titik biaya yang diarnati 

dirnasukkan dalarn analisis . Untuk rnernperoleh biaya variable dan biaya 

tetap maka dari dua titik biaya ditarik garis lurus yang rnewakili seluruh titik, 

slope atau kerniringan garis rnenunjukkan biaya variable rata-rata persatuan 

aktivitas dan perpotongan garis dengan surnbu vertikal (biaya) rnenunjukkan 

biaya tetap. 

Metode berjaga adalah rnetode yang rnenghitung biaya yang harus 

dikeluarkan apabila untuk sernentara perusahaan harus ditutup, biaya ini 

disebut biaya berjaga dan merupakan biaya tetap. Selanjutnya perbedaan 

antara biaya yang dikeluarkan selarna produksi berjalan dengan biaya tetap 

rnerupakan biaya variable. 

Metode kuadrat terkecil, adalah suatu rnetode yang dapat rnenghitung 

biaya dengan rnenggunakan persarnaan garis lurus. Garis lurus dapat dinyatakan 

kedalam bentuk persamaan sebagai berikut : 

Y = a + bX, dirnana a sebagai biaya tetap dan b sebagai biaya variable yang 

ditunjukkan oleh kerniringan garis. 

Nilai a dan b dapat dicari rnelalui perpotongan dua per-samaan berikut : 
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............. Sxy - a Sx + b Sx2 (1) 

............. Sy - n a  + bSx  (2) 

dimana : 

a - biaya tetap 

b = biaya variable 

n = jurnlah pengarnatan 

x - ukuran aktivitas (jam dan lain sebagainya) 

y = total biaya campuran yang terarnati 

B.  Titik lmpas (Break Even Point) 

Suatu usaha dikatakan irnpas jika pendapatan yang diperoleh 

jumlahnya sarna dengan jumlah biaya, atau apa-bila kelebihan pendapatan 

diatas biaya variable hanya cukup digunakan untuk menutup biaya tetap saja. 

Analisis titik irnpas adalah suatu analisa yang digunakan untuk rnenghitung 

volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak rnenderita rugi dan 

belurn rnernperoleh keuntungan atau dengan kata lain keuntungannya sarna 

dengan nol. Ada dua cara untuk menentukan titik irnpas, yaitu : pendekatan 

teknik persarnaan dan pendekatan grafis (Mulyadi, 1993). 

Sedangkan rnenurut Garrison (1987), titik irnpas dapat didefinisikan 

sebagai titik dimana jurnlah penjualan sama dengan jurnlah biaya tetap dan 

jurnlah biaya variable, atau sebagai titik dirnana contribution margin total sarna 

dengan biaya tetap total. Analisis titik irnpas dapat didekati dengan dua cara 
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yaitu apa yang disebut teknik persamaan atau dengan apa yang disebut teknik 

kontribusi satuan. 

Selanjutnya rnenurut Riyanto (7978), Sigit (7992) bahwa analisa titik 

irnpas adalah suatu teknik analisa untuk rnempelajari hubungan antara biaya 

tetap, biaya variable, keuntungan dan volume kegiatan. Oleh karena analisa 

tersebut rnern- pelajari hubungan antara biaya, keuntungan dan volume 

kegiatan, rnaka analisa tersebut sering pula disebut "Cost - Profit - Volume 

analisis". 

Dengan dernikian dapat dikatakan bahwa tujuan analisis titik irnpas 

adalah untuk rnenetapkan target penjualan minimum yang hendak dicapai 

oleh suatu usaha agar perusahaan tidak menderita kerugian. Sedangkan 

menurut Handoko (1993) kegunaan dari pada analisis titik impas adalah untuk 

rnenentukan berapa jurnlah volume produksi atau nilai produk yang harus 

dicapaildijual agar perusahaan minimal tidak rnengalarni kerugian. 

C. Kontibusi Margin 

Menurut Garrison (7987), kontribusi margin berarti sisa hasil penjualan 

setelah rnenutup biaya variable, yang disurnbangkan untuk menutup biaya 

tetap dan selanjutnya untuk keuntungan suatu periode. Apabila kontribusi 

margin tidak cukup untuk menutup biaya tetap, maka berarti terjadi 

kerugian. 
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Sedangkan menurut Mulyadi /1992), Laba kontribusi merupakan 

kelebihan penerimaan dari penjualan diatas biaya variable. lnformasi laba 

kontribusi memberikan gambaran jumlah yang tersedia untuk menutup biaya 

tetap dan menghasilkan laba. Menurut Handoko (1984), Kontribusi yaitu 

jumlah kelebihan atau selisih harga jual per unit di atas biaya variable per unit 

atau penghasilan total melebihi biaya variable total. 

Dengan demikian, metode kontribusi margin sangat berguna dalam 

pengarnbilan keputusan biaya dan laba untuk jangka pendek. Perusahaan dapat 

menghitung dengan segera kombinasi yang paling menguntungkan dari 

komposisi biaya variable, biaya tetap, harga jual dan volume penjualan. 

D. Margin o f  Safety 

Dari target atau realisasi penerimaan dari pen-jualan, manajemen 

perusahaan memerlukan informasi berapa jumlah maksimum penurunan target 

atau realisasi penerimaan dari penjualan dapat diperbolehkan, agar dengan 

terjadinya penurunan tersebut maka perusahaan tidak menderita kerugian 

(Mulyadi, 1992). Semakin besar margin of safety semakin besar kesempatan 

perusahaan untuk memperoleh laba, sebaliknya semakin kecil margin of 

safety semakin rawan perusahaan terhadap penurunan target pendapatan 

penjualan. Manajemen tidak hanya menginginkan informasi jumlah 

pendapatan penjualan minimum agar perusahaan tidak menderita kerugian 

dalam tahun anggaran yang akan datang, namun lebih dari itu manajemen 
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mernerlukan informasi pada pendapatan penjualan berapa usaha perusahaan 

secara ekonomis tidak pantas untuk dilanjutkan lagi, untuk itu diperlukan 

inforrnasi Titik Penutupan Usaha atau Shut Down Point. 

Margin of safety rnenurut Garrison (1987) didefinisikan sebagai 

kelebihan realisasi penjualan atau yang dianggarkan diatas volume atau 

nilai penjualan pada titik impas. Margin of safety menyatakan jumlah 

penjualan yang dapat diturunkan sebelum rnulai terjadi kerugian. 

Selanjutnya rnenurut Hariadi (1992) definisi dari Margin o f  safety 

adalah suatu keadaan yang rnenunjukkan seberapa besar penjualan atau 

prosentase penjualan boleh turun sehingga perusahaan tidak sampai 

rnenderita kerugian. Dengan rnetode margin of safety ini, akan berguna bagi 

perusahaan untuk menjaga agar penjualan tidak turun melampaui ratio titik 

aman. Apabila Margin of Safety dikalikan dengan Marginal Income Ratio maka 

akan diperoleh profabilitas yang rnenggarnbarkan kemampuan perusahaan 

untuk menciptakan laba (Munawir, 1988) 

E. Kerangka Pemikiran 

Sebagaimana perusahaan swasta, dirnana dalam mengoperasikan 

usahanya bertujuan rnemperolehlmeningkatkan laba untuk pengembangan 

ushanya, dernikian juga halnya dengan .Perurn Perhutani sebagai 

perusahaan BUMN juga berusaha untuk mernperolehlmeningkatkan 

keuntungan, karena laba merupakan salah satu ukuran penilaian keberhasilan 
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suatu usaha. KlPKJ sebagai unit operasi dari Perurn Perhutani setiap tahunnya 

diberikan target laba yang harus dicapai. 

Untuk rnernbantu manajemen dalarn merealisir laba yang telah 

ditargetkan diperlukan alat analisis yaitu Analisis Biaya - Volume - Laba (cost- 

volume-profit analysis). Analisis Biaya - Volume - Laba adalah suatu cara 

untuk rnenghitung laba perusahaan akibat terjadinya perubahan harga jual, 

biaya (biaya tetap dan biaya variable) dan volume penjualan, tahapan 

analisis BVL dapat dilihat pada larnpiran 9. Manajemen KlPKJ dibatasi oleh 

ketentuan harga jual yang telah ditetapkan oleh atasannya, sehingga 

praktis rnanajernen tidak dapat rnenurunkan harga jual untuk rneningkatkan 

volume penjualan dan hanya rnampu untuk mengadakan perubahan biaya 

yang dapat rnernberikan darnpak terhadap laba perusahaan. 

Secara urnurn biaya yang timbul dalarn operasi usaha di KlPKJ 

dikelornpokkan menjadi dua yaitu : 

1. Biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku langsung (kayu jati), biaya 

tenaga kerja langsung misalnya operator mesin dan biaya overhead 

pabrik rnisalnya biaya BBM dan pelurnas, biaya perbaikan, biaya 

pemeliharaan, biaya asuransi, depresiasi pabrik, pajak kekayaan pabrik dan 

biaya bahan baku tidak langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung 

lainya. Biaya produksi dapat di klasifikasikan berdasarkan perilaku biaya, 

yaitu : 
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a. Biaya variable yang terdiri dari antara lain bahan baku langsung, tenaga 

kerja langsung dan biaya variable overhead (minyak pelumas, bahan 

penolong, jasa umum dll) 

b. Biaya tetap terdiri dari biaya overhead tetap (asuransi, depresiasi dll). 

2. Biaya non produksi terdiri dari biaya pemasaran atau penjualan misalnya 

.biaya pengiriman, biaya komisi dan gaji bagian penjualanlpemasaran dan 

biaya administrasi misalnya gaji pemimpin, gaji sekretaris, biaya humas dan 

lain-lain. Biaya non produksi dianalisis untuk diklasifikasikan berdasarkan 

perlaku biaya, yaitu : 

a. Biaya variable terdiri dari biaya pengiriman, biaya kornisi penjualan dan 

lain-lain. 

b. Biaya tetap terdiri dari gaji bagian penjualanlpemasaran, gaji sekretaris 

dan lain-lain. 

Dengan telah didapat besarnya biaya tetap dan biaya variable untuk 

masing jenis produk (moulding dan veneer) dan harga jual serta volume 

penjualan, maka analisis titik impas dan margin of safety dapat dilakukan. 

Untuk lebih memperjelas alur pemisahan biaya yang merupakan variable- 

variable dalam analsisis titik impas dan margin of safety, dapat dilihat pada 

Cambar 1 Bagan Kerangka Pemikiran sebagai berikut : 
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Perusahaan 

Meningkatkan Laba 6 
I 

Target Laba 
KIPKJ 

I 
I 

Penjualan 
Biaya .o 

Biaya Produksi L1 
Klasifikasi Biaya 
Tetap, Variable, 

Semivariable 

Volume 

Biaya Non Produksi II 
Klasifikasi Biaya : 

Tetap, Variabledan 
Semivariable 

Analisa Biaya 
Camouran I 

Biaya Produksi Biaya Umum / 
Variable & Tetap Penjualan Tetap Adm Tetap dan 

Moulding &Veneer dan Variable Variable 

Analisis Titik lmpas 
dan Margin of Safety 

Garnbar 1. Kerangka 

http://www.mb.ipb.ac.id



Ill. METODOLOCI 

A. Pengumpulan Data 

Geladikarya dilaksanakan di Perurn Perhutani KIPKJ yang berlokasi di 

Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah dengan metode yang bersifat 

studi kasus. Data yang dikumpulkan dan dipergunakan dalam analisis terdiri 

dari data primer yang dilakukan dengan obsewasi langsung dilapangan atau 

pabrik, data primer yang diperlukan meliputi : 

4 Volume produksi 

4 Volume penjualan 

4 Harga jual 

4 Kapasitas produksi 

4 Kornponen biaya (tetap dan variable) 

4 Data lainnya yang relevan 

Data sekunder yang digunakan dikurnpulkan dari studi pustaka dan 

berbagai informasi dari instansi terkait seperti seperti BPSIKantor Menko 

Produksi dan Distribusi. 

B. Pengolahan Data 

Datadata yang digunakan adalah data tahun 1995 untuk diproyeksikan 

daiarn pencapaian target laba tahun 1996. Data tersebut dikumpulkan 

dengan rnengacu pada tujuan penelitian, kemudian dianalisa secara kuantitatif 
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dengan rnetode analisis biaya-volume-laba yang sering digunakan oleh para 

manager perusahaan dalarn pencapaian target laba jangka pendek. Dalarn 

rnerealisir target laba tersebut dipengaruhi oleh tingkat volume penjualan, harga 

jual produk dan kornponen biaya tetap serta biaya variable. Analisis kuantitatif 

terdiri dari : 

1. Analisis Titik lmpas 

Titik irnpas rnenunjukkan bahwa penjualan yang dicapai oleh 

perusahaan pada suatu periode tidak rnendatangkan keuntungan dan tidak 

rnengakibatkan perusahaan rnenderita kerugian. Besar kecilnya penjualan 

pada titik impas dipengaruhi oleh besar kecilnya biaya yang dikeluarkan 

baik biaya tetap maupun biaya variable dan tingkat harga jual yang 

diberlakukan. Dengan analisa titik irnpas ini perusahaan dapat 

rnernanfaatkan kapasitas produksinya secara efektif dan efisien sesuai 

dengan perencanaan laba yang telah ditetapkan. Dalarn analisis titik irnpas, 

rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

FC 
Titik lrnpas (Unit) = 

P - v 
dimana : 

FC = Fixed Cost (biaya tetap) total 

P - Harga jual perunit 

V = Variable Cost perunit 
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FC 
Titik Impas (nilai) = 

VC 

dimana : 

FC - Fixed Cost total 

VC = Variable Cost total 

S = Sales total 

atau : 

Biaya Tetap Total 
Titik lmpas - 

Kontribusi Margin Satuan 

Untuk menentukan titik impas dapat juga digunakan secara grafis 

(Hariadi, 19921, yang disajikan pada Gambar 2 sebagai berikut : 

Penjualan 
l' 

Total Biaya tetap 

1 (Unit) 
Jumlah Produksil Penjualan 

Gambar 2. Crafik Titik lrnpas 
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2. Analisis Margin of Safety 

Margin of Safety menunjukkan bahwa perusahaan dapat 

menurunkan penjualannya sebesar penjualan yang ditargetkan atau 

direalisir dikurangi dengan penjualan pada titik impas. Besar kecilnya 

margin of safety dipengaruhi oleh besar kecilnya penjualan yang 

ditargetkan atau yang telah direalisir dan besar kecilnya penjualan pada titik 

impas. Apabila margin of safety yang dicapai perusahaan rendah, maka 

merupakan isyarat bagi manajemen perusahaan bahwa penurunan 

penjualan yang sedikit saja akan memiliki pengaruh yang tinggi terhadap 

turunnya tingkat keuntungan perusahaan. Untuk mencari besarnya margin 

of safety, dapat digunakan rumus sebagai berikut : 

M / S  - Target Penjualan - Penjualan pada titik impas 

Target Penjualan - Penjualan pada TI 
M / S  Ratio = x 100% 

Target Penjualan 

3. Kontribusi Margin 

Kontribusi margin menunjukkan bahwa dengan kebijaksanaan 

mengenai faktor biaya, harga jual dan volume penjualan maka manajemen 

dapat memutuskan kombinasi dari faktor-faktor tersebut yang paling 

menguntungkan. Bagi perusahaan yang memproduksi lebih dari satu macam 
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produk rnaka dengan laba kontribusi per unit dapat rnengetahui 

kernarnpuan masing-masing produk dalarn rnenghasilkan laba bagi 

perusahaan. Forrnulasi yang dapat dipakai untuk rnenghitung besarnya 

kontribusi margin dan laba kontribusi per unit adalah sebagai berikut : 

Kontribusi Margin - Penjualan - Biaya Variable 

Kontribusi MaFgin/Unit - Harga JualIUnit . - ~ . ~ a r i a b l e / ~ n i t  

Laba Kontribusi 
Kontribusi Ma~gin Ratio - 

Penjualan 

C. Asumsi - Asumsi 

Sehubungan dengan keterbatasan dalarn analisis biaya volume laba, 

rnaka di,gunakan asurnsi-asurnsi rnenurut Hariadi (1992) sebagai berikut : 

1. Pada saat dilakukan analisa rnaka faktor-faktor lain di luar faktor variable 

yang sudah diperhitungkan adalah diasurnsikan tidak rnengalarni 

perubahan, rnisalnya seperti efisiensi produksi, tingkat harga dan rnetode 

produksi dapat mernpunyai pengaruh terhadap besarnya penghasilan 

dan biaya. Apabila rnanajemen dapat rnengantisipasi variable-variable yang 

paling rnernungkinkan terjadi perubahan, rnaka sebaiknya kernungkinan 

perubahan-perubahan tersebut perlu dirnasukkan dalarn analisa. 

2. Dalarn analisas biaya - volume -laba menganggap bahwa hanya ada satu 

barang yang diproduksi atau dijual dan jika terdapat beberapa produk yang 

dijual rnaka kornposisinya adalah konstan. Jika terdapat perubahan dari 

http://www.mb.ipb.ac.id



kornposisi yang direncanakan, maka besarnya titik irnpas dan besarnya laba 

atau rugi akan rnengalami perubahan. 

3. Analisa ini menganggap bahwa seluruh biaya tetap yang terjadi pada 

suatu periode tertentu akan diakui sebagai biaya sepenuhnya pada 

periode bersangkutan. Jadi dianggap bahwa jurnlah produk yang 

dihasilakn seluruhnya dapat laku terjual. Jika ini tidak terjadi rnaka tingkat 

persediaan akan berubah dan biaya overhead tetap yang dibebankan pada 

periode tersebut akan berbeda dengan jurnlah yang sesungguhnya terjadi. 

Menurut Horngren (1994) bahwa dalarn perencanaan dengan analisa 

biaya volume laba digunakan asurnsi-asurnsi sebagai berikut : 

1. Seluruh biaya dapat diklasifikasikan rnenjadi biaya tetap dan biaya 

variable. 

2. Perilaku total pendapatan berhubungan secara linier dengan biaya total 

dengan unit keluaran dalarn kisaran yang relevan. 

3. Total biaya, total pendapatan dan total produksi sudah pasti. 

4. Produk yang diproduksi adalah produk tunggal. 

5. Nilai waktu uang diabaikan, sedangkan penerirnaan dan biaya dapat 

ditarnbah dan dibandingkan. 
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IV. TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN 

A. U m u m. 

Perusahaan Umurn Perhutani, merupakan salah satu Badan Usaha 

Milik Negara yang dimiliki oleh Departemen Kehutanan Republik Indonesia 

yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 1986. Perurn 

Perhutani pertama kali didirikan dengan nama Perusahaan Kehutanan Negara 

(PN Perhutani) berdasarkan lnstruksi Presdien RI No.17 tahun 1967. 

Berdasarkan Peraturan Pernerintah No.15 tahun 1972 Perusahaan Kehutanan 

Negara .(PN Perhutani) berubah menjadi Perum Perhutani, wilayah kerjanya 

dibagi rnenjadi dua yaitu Unit I Jawa Tengah dan Unit II Jawa Timur. Pada 

tahun 1978 dengan Peraturan Pemerintah No.2 wilayah kerja Perurn Perhutani 

dibagi menjadi tiga unit perusahaaan yaitu Perum Perhutani Unit I Jawa 

Tengah, Perum Perhutani Unit II Jawa Tirnur dan Perum Perhutani Unit Ill 

Jawa Barat. Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1978 dicabut dan diganti dengan 

Peraturan Pernerintah No.36 tahun 1986 dirnana Perurn Perhutani mernpunyai 

tugas ganda yaitu melayani kepentingan urnum dan menciptakan keuntungan. 

Perum Perhutani menyelenggarakan usaha di bidang kehutanan khususnya di 

bidang hasil hutan, sebagai badan usaha Perurn Perhutani dalarn mengelola 

usahanya bekerja dengan prinsip-prinsip ekonorni sebagaimana badan usaha 

swasta, narnun mengingat Perurn Perhutani adalah milik negara maka selain 
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rnencari keuntungan juga memberikan pelayanan pada rnasyarakat untuk 

rnernenuhi hajat hidup orang banyak serta menunjang pelaksanaan kebijakan 

Pernerintah dibidang ekonorni dan pernbangunan. 

Kesatuan lndustri Pengolahan Kayu Jati Cepu adalah salah satu unit 

operasi yang dikelola oleh Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. KIPK] 

diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto pada tanggal 9 

Juni 1976. lnvestasi pendirian sebesar +/- 1,5 milyar yang dibiayai dari 

surnber keuangan Perurn Perhutani sendiri dan rnendapat fasilitas PMDN 

dengan izin dari BKPN No.B.79/A/SP/Ol/XI/1975 tanggal 2 November 1975. 

lndustri ini terletak di Desa Batokan, Kecamatan Kasirnan, Kabupaten 

Bojonegoro, Propinsi lawa Tirnur, 150 Km dari Surabaya dan 170 Krn dari 

Sernarang dengan rnenernpati areal seluas +/- 23 Ha. Pernilihan lokasi dengan 

pertirnbangan antara lain : 

+ Tresedianya bahan baku berupa kayu jati log yang dipasok dari Kesatuan 

Pernangkuan Hutan (KPH) terdekat seperti KPH Cepu, KPH 

Randublatung, KPH Blora, KPH Mantingan, KPH Pati, KPH Kebonharjo 

dan KPH Purwodadi. 

+ Tersedianya jaringan prasarana angkutan jalan seperti angkutan jalan raya 

(rnobil) dan angkutan kereta api yang rnemadai. 

+ Tersedianya tenaga kerja, tenaga listrik dan air yang cukup rnernadai. 
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Adapun tujuan pendirian KIPKJ Cepu antara lain : 

t Mengolah kayu jati menjadi bahan baku lanjutan dan bahan baku 

setengah jadi sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam 

menghentikan ekspor kayu log secara bertahap. 

t Mendapatkan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja. 

t Melaksanakan program Pemerintah dalam pembangunan di sektor industri. 

Sejak didirikan tahun 1976 sampai saat ini, produk yang dihasilkan oleh 

KIPKJ adalah sebagai berikut : 

t Kayu jati gergajian yang dipergunakan untuk bahan baku inudstri serta 

sebagain kecil dijual untuk memenuhi permintaan lokal. 

t Venir sayat jati dengan ketebalan 0,25 mm - 0,60 mm sebagai bahan 

baku bagi pabrik-pabrik Teak Overly Plywood, sebagian kecil di ekspor 

dan sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan pabrik-pabrik Plywood di 

dalam negeri. 

t Moluding yang berupa pintu, jendela atau kusen dan Parket merupakan 

produk akhir KIPKJ. 

B. Struktur Organesasi dan Tenaga Kerja. 

KlPKj Cepu sebagai kesatuan organesasi dipimpin oleh seorang 

Administratur yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit I Perum 

Perhutani Jawa tengah di Semarang. Administratur dalam menjalankan 

usahanya dibantu oleh Ajun Penggergajian Mesin, Ajun Logistik dan Ajun 
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Teknik serta Kepala Tata Usaha. 

1. Tugas Pokok Pejabat KIPKJ 

a. jabatan Administratur. 

Menyelenggarakan ketatalaksanaan perusahaan dibidang lndustri 

Pengolahan Kayu berdasarkan rencana operasional dan kebijakan yang 

telah ditentukan guna mencapai daya dan hasil guna yang optimal serta 

rnenyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dibidang 

kehutanan. 

b. Ajun Penggergajian Mesin. 

Membantu Administratur dalam menyelenggarakan ketatalaksanaan 

perusahaan dibidang industri penggergajian berdasarkan rencana 

operasional dan kebijakan yang telah ditentukan untuk mencapai daya 

dan hasil guna yang optimal. 

c. Ajun Teknik. 

Mernbantu Administratur didalam memnyelenggarakan ketata- 

laksanaan bidang teknik dan instalasi dalarn rangka mendukung 

kelancaran proses produksi berdasarkan encana operasional dan 

kebijakan yang telah ditentukan untuk mencapai daya dan hasil guna 

yang optimal termasuk pembinaan personilnya yang ada didalam ruang 

lingkup bidang tugasnya. 
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d. Ajun Adrninistraturllogistik. 

Mernbantu administratur rnenyelenggarakan ketatalaksanaan 

bidang logistik yang terdiri dari kegiatan TPK input, TPK output, 

pengujian hasil produksi dan gudang alat teknik, berdasarkan rencana 

operasional dan kebijakan yang telah ditentukan, untuk rnencapai daya 

dan hasil guna yang optimal. 

e. Ajun Tata Usaha. 

Membantu adrninistratur didalarn rnenyelenggarakan ketatalak- 

sanaan pekerjaan dibidang tata usaha yang meliputi urusan keuangan, 

tata usaha hasil hutan, kepegawaian dan urnum berdasarkan rencana 

operasional dan kebijakan yang telah ditentukan untuk rnencapai daya 

dan hasil guna yang optimal. 

2. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja yang ada di KIPKJ Cepu saat ini berjurnlah 1.220 tenaga 

kerja yang terdiri dari : 

+ Pegawai Negeri 78 orang 

+ Pegawai Perusahaan 211 orang 

+ Calon Pegawai 48 orang 

+ Pekerja Harian 591 orang 

+ Pekerja Borongan 292 orang 
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Seluruh tenaga kerja baik teknis rnaupun non teknis adalah putra putri 

Indonesia yang diantaranya telah rnengikuti kursus Pusat Pendidikan 

Kehutanan di Madiun, Cepu dan training di luar negeri seperti di Singapore, 

Jepang, Jerrnan dan New Zealand. 

C. Proses Produksi 

Proses produksi di KIPKJ Cepu (Lampiran Garnbar 3) di rnulai dari TPK 

(Ternpat Penirnbunan Kayu) input dan berakhir di TPK out put. TPK in put 

berkewajiban rnenyediakan kayu bulat yang berasal dari beberapa KPH di 

sekitarnya. Bahan baku yang berupa kayu bulat di proses di unit PGM 

(Penggergajian Mesin) atau unit Sawmill yang rnenghasilkan kayu gergajian 

sebagai bahan baku industri (BBI). Produk-produk yangdihasilkan dari bahan 

baku industri antara lain : 

1. Produk Venir. 

Produk ini dihasilkan dari pengolahan balok jati yang berasal dari 

unit pengge~gajian rnesin. Balok jati tersebut direbus selarna 72 jam dengan 

maksud agar rnudah diproses (disayat) dengan rnesin sayat. 

2. Moulding dan Parket. 

Bahan baku industri yang berasal dari unit penggergajian rnesin, 

sebelurn diproses rnenjadi produk akhir yang berupa Moulding dan Parket 

terlebih dahulu dikeringkan di unit pengeringan (Klin Dry). Adapun rnaksud 
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pengeringan kayu ini adalah agar terjamin stabilitas dimensi kayu, 

sehingga produk akhirnya mempunyai kualitas yang baik. 

D. Pemasaran 

Sebagian besar hasil produksi kayu olahan adalah untuk keperluan 

ekspor ke negara-negara tujuan di Asia, Amerika, Australia dan negara-negara 

Timur Tengah. Untuk pelayanan ekspor KIPKJ Cepu mengirimkan produk- 

produknya ke Kesatuan Pelaksana Ekspor ( KPE ) Semarang, karena KIPKJ 

tidak dapat melakukan ekspor secara langsung. 

Pedoman penjualan dalam negeri diatur dengan Keputusan Direksi 

Perum Perhutani No. 2982lKPTSIDIW1994 tanggal 12 Desember 1994. Jenis 

penjualan terdiri dari : 

1. Penjualan dengan Perjanjian 

a. .Penjualan dengan perjanjian dilakukan dengan : 

+ lndustri besar dan Koperasi Pengrajin 

+ Perusahaan-perusahaan yang oleh Direksi ditunjuk sebagai penyalur. 

+ Perusahaan-perusahaan pemakai khusus. 

b. Penjualan dengan perjanjian diutamakan kepada industri-industri yang 

hasilnya diperuntukkan bagi tujuan ekspor dan industri yang memerlukan 

bahan baku dengan persyaratan tertentu. 

c. Penjualan dengan perjanjian delakukan oleh Direksi dengan suatu 

perjanjian jual beli. 
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d. Direksi dapat rnelirnpahkan wewenangnya kepada Kepala Unit untuk 

rnelaksanakan penjualan dengan perjanjian dengan koperasi dalarn 

wilayah kerjanya. 

Penjualan kepada masing-masing industri dan atau koperasi dilakukan 

dengan rnernpertirnbangkan kernarnpuan produksi, kapasitas pabrik, 

bonafiditas serta rnutu barang hasil industrinya. Harga jual untuk penjualan 

dengan perjanjian didasarkan pada harga jual dasar yang ditetapkan oleh 

Direksi. 

2. Penjualan langsung. 

Penjualan langsung dilakukan oleh Direksi atau Unit atau 

Adrninistratur dengan rnenerbitkan : 

a. Surat Penetapan Alokasi Penjualan (SPAP) oleh Direksi. 

b. Surat Perintah Penjualan (SPP) oleh Kepala Unit. 

c. Surat lzin Pernbelian (SIP) oleh Adrninistratur. 

Penjualan langsung dilakukan dengan pernbeli sebagai berikut : 

t lndustri besar, industri rnenengah, industri kecil pengrajin yang 

rnernerlukan untuk diolah lebih lanjut. 

t Instansi-instansi pernerintah, koperasi dan swasta untuk keperluan 

proyek-proyek bangunan yang dikerjakan tidak atau dengan jasa 

pernborong. 

t Pernbeli-pernbeli lain yang ditetapkan secara khusus oleh Direksi. 
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Harga jual didasarkan pada harga jual dasar (HID) yang berlaku dan khusus 

untuk hasil hutan tertentu dapat ditarnbah dengan surcharge yang ditetapkan 

oleh Direksi. Untuk hasil hutan yang harganya belum ditetapkan oleh 

Direksi, Kepala Unit rnengusulkan harganya untuk kemudian ditetapkan oleh 

Direksi. 

3. Lelang Besar. 

Lelang besar diatur oleh Unit Perum Perhutani dan dilakukan oleh Kantor 

Lelang Negara setempat, sedangkan rencana waktu, tanggal dan ternpat 

lelang ditetapkan pada tiap-tiap perrnulaan tahun oleh Direksi. Frekuensi 

lelang adalah 3 sarnpai 5 kali sebulan untuk masing-masing Unit dengan 

ternpat lelang ditetapkan secara bergilir. Harga penawaran atau harga 

jual terendah didasarkan pada Harga Penawaran Lelang (HPL) yang 

ditetapkan Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap penjualan 

lelang disertai dengan perjanjian lelang yang harus dipatuhi dan dilaksana- 

kan oleh pernbeli atau pernenang lelang. 

4. Lelang Kecil. 

Lelang kecil diatur dan diselenggarakan oleh Administratur atau pegawai 

yang ditunjuk olehnya, tanpa perantara Kantor Lelang Negara. Tanggal 

dan waktu lelang ditetapkan oleh Unit Perurn Perhutani serta terbuka bagi 

sernua peminat, sedangkan harga penawaran terendah didasarkan pada 

harga penawaran lelang yang ditetapkan oleh Direksi Perum Perhutani sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 
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V. PEMBAHASAN D A N  HASlL 

Perencanaan laba merupakan langkah yang perlu dilakukan oleh setiap 

badan usaha yang mempunyai tujuan tidak semata-mata hanya menghasilkan 

keuntungan saja, melainkan untuk mengembangkan dan meningkatkan 

usahanya. Kemampuan manajemen untuk melihat peluang atau kesempatan di 

masa yang akan datang dan kemampuan untuk menghasilkan laba merupakan 

faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya manajemen perusahaan. 

Analisis biaya-volume-laba merupakan salah satu alternatif untuk 

merencanakan laba perusahaan di masa yang akan datang dan analisis ini akan 

membahas hubungan antara biaya, volume dan laba. Dengan analisis ini, 

apabila terjadi perubahan harga jual, volume penjualan maupun biaya maka 

manajemen akan dapat menghitung laba perusahaan. Dalam analisis biaya- 

volume-laba, manajemen memerlukan informasi akuntansi yang salah satunya 

bersumber dari laporan rugi laba dalam suatu periode jangka pendek seperti 

laporan rugi laba bulanan. lnformasi akuntansi yang perlu diperhatikan adalah 

masalah biaya, dirnana biaya harus dapat diklasifikasikan menjadi biaya tetap 

dan biaya variable berdasarkan perilaku biaya. 

Dalam analisis titik impas, variable-variable yang di pergunakan adalah 

jumlah biaya tetap, jumlah biaya variable atau biaya variable per unit dan harga 

jual produk per unit atau jumlah penjualan. Apabila variable-variable tersebut 
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telah dapat ditentukan, maka untuk mencapai laba yang diinginkan manajernen 

akan dapat rnenentukan berapa besar perusahaan harus beroperasi dari kapasitas 

yang tersedia diatas titik impas. Untuk menghitung berapa besarnya titik irnpas, 

maka terlebih dahulu pihak manajernen harus dapat rnenentukan biaya tetap 

dan biaya variable pada berbagai volume penjualan. 

Biaya-biaya yang timbul dalam operasi suatu perusahaan biasanya terdiri 

dari biaya produksi dan biaya non produksi. Sedangkan penggolonagn biaya di 

KlPKJ berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 

1630/Kpts/Dir/1991 tanggal 30 Nopember 1991. Dalarn pelaksanaan proses 

produksi yang rnenghasilkan beberapa jenis produk dan pengelompokan biaya 

produksinya merupakan biaya bersama dan biaya digolongkan menurut fungsi 

yang ada yaitu Biaya Produksi dan Biaya Usaha, perincian biaya-biaya tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 3. dan Tabel 4. 

A. Biaya Produksi 

Yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memproses bahan baku rnenjadi 

produk setengah jadi untuk diolah lebih lanjut atau produk jadi yang siap dijual, 

terdiri dari : 

1. Biaya Bahan Baku. 

Biaya bahan baku adalah harga bahan baku yang dicatat menurut nilai 

yang ditetapkan Direksi ditambah biaya pengangkutan dari tempat 
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pengurnpulan sarnpai ke pabrik pengolahan atau TPK input. Disarnping biaya 

pengangkutan juga ditarnbah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 

keperluan penyirnpanan, pengaturan serta biaya-biaya lain yang tirnbul dari 

kegiatan pengadaan bahan baku tersebut. 

Dalarn proses produksi untuk rnenghasilkan produk Moulding, selarna 

tahun 1995 jumlah pemakain bahan baku langsung sebesar 

Rp.7.702.912.461,- atau 83,53% dari total biaya, perinciannya tidak 

dijelaskan. Sedangkan untuk produk Veneer jurnlah biaya bahan baku 

langsung sebesar Rp.2.013.175.982,- atau +I- 83,04% 

2. Biaya Upah (Tenaga Kerja) Langsung. 

Biaya ini rneliputi seluruh biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan 

pernbayaran upah karyawanlpekerja yang kegiatannya langsung rnenangani 

proses produksi, rnisalnya pernbayaran operator pabrik, uang rnakan pegawai, 

tunjangan astek dan lain-lain (yang berkaitan dengan pembayaran pegawai 

yang sifatnya harian). Jurnlah upah tenaga kerja langsung selarna tahun 1995 

untuk produk Moulding sebesar Rp.356.513.164,- atau +I- 3,84% dan untuk 

produk Veneer sebesar Rp.59.974.052,- atau 2,49%, perinciannya tidak 

dijelaskan. 

3. Biaya Overhead Pabrik. 

Adalah biaya-biaya yang dikeluarkan selain biaya bahan baku dan 

upah langsung. Jurnlah BOP produk Moulding sebesar Rp.1.217.160.923,- 
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atau 13,12O/0 dari total biaya dan jumlah BOP Veneer sebesar 

Rp.337.063.279,- atau 13,98%, biaya ini rneliputi : 

a. Biaya Bahan Penolong. 

Adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pernakaian 

bahan-bahan yang sifatnya rnenunjang pelaksanaan proses produksi, 

misalnya biaya bahan bakar, suku cadang rnesin dan lain-lain. Biaya bahan 

penolong selama tahun 1995 sebesar Rp.214.392.541,- atau 2,3l0/0 dan 

Rp.101.116.370 atau 4,2% masing-masing untuk Moulding dan Veneer, 

perinciannya tidak dijelaskan. 

b. Upah Tak Langsung. 

Adalah sernua pernbayaranlpengeluaran untuk pegawailpekerjaan 

yang ada di pabrik tetapi tidak ikut langsung menangani pelaksanaan 

proses produksi, seperti gajilupah kepala pabrik, mandor pabrik, pekerja 

tata usaha pabrik serta tunjangan atau biaya-biaya lainnya. Upah langsung 

untuk produk Moulding dalarn tahun 1995 sebesar Rp.368.357.125,- atau 

3,97% dan produk Veneer sebesar Rp.90.775.954,- atau 3,77%, tidak ada 

perinciannya. 

c. Biaya Pemeliharaan. 

Adalah biaya perneliharaanlperbaikan rnesin, peralatan, bangunan 

pabrik serta overhoul pabrik. Sebesar Rp.15.674.769,- dan 

Rp.59.487.875,- rnerupakan biaya perneliharaan tahun 1995 masing- 

masing untuk pabrik Moulding dan pabrik Veneer. 
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d. Biaya penyusutan. 

Adalah biaya penyusutan dari aktiva yang digunakan di pabrik, 

seperti penyusutan bangunan, mesin & peralatan dan perlengkapan 

lainnya. Biaya penyusutan di pabrik moulding sebesar Rp.423.915.607,- 

atau 4,57% dan di pabrik veneer sebesar Rp.30.614.058,- atau 1,27%. 

e. Biaya Overhead pabrik lainnya. 

Adalah biaya-biaya yang dikeluarkan selain biaya overhead pabrik 

diatas, seperti biaya administrasi pabrik, biaya angkut hasil industri, biaya 

pengeringan, biaya listrik, biaya asuransi dan biaya-biaya lain yang 

mernerlukan pengeluaran tunai. Perincian BOP lainnya yang dijelaskan 

untuk Moulding adalah .biaya asuransi Rp.6.106.750,- biaya pengeringan 

Rp.62.681.123,dan biaya listrik Rp.94.823.148,- serta biaya lainnya 

sebesar Rp.21.667.502,-. Untuk produk Veneer BOP lainnya rneliputi 

biaya asuransi Rp.926.760,dan biaya listrik Rp.16.818.299,- serta biaya 

lainnya Rp.5.816.027,- 

Biaya produksi moulding dan veneer terdiri dari biaya bahan baku 

langsung, upah langsung dan biaya overhead pabrik yang dapat dilihat 

pada Tabel 3 dan Tabel 4. Bahan baku langsung moulding dan veneer 

yaitu bahan baku industri berupa kayu jati gergajian yang dihasilkan oleh 

unit penggergajian. Upah tenaga kerja langsung disini meliputi upah 

tenaga operator, tenaga pelasahan, upah tenaga sortir dan upah tenaga 

kerja langsung lainnya. 
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Tabel 3. Jenis Biaya Operasi Produk Moulding Tahun 1995 

3 : Biaya Adm & Pemasaran 

xrnurr  : rrlrrr, crpu 

Tabel 4. Jenis Biaya Operasi Produk Veneer Tahun 1995 

4,212,295 7,986,577 9,527,084 9,781,981 31,507,937 
Pernararan 
TOTAL BlAYA 15,825,168 27,613,628 28,595,465 35,779,850 107,814,111 
CAMPURAN 
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Biaya overhead pabrik terdiri dari bahan penolong, upah tak 

langsung, biaya pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi dan upah 

tak langsung lainnya. Menurut perilaku biaya rnaka biaya produksi dapat 

diklasifikasikan menjadi biaya tetap dan biaya variable, biaya produksi 

variable moulding dan veneer terdiri dari bahan baku, upah langsung dan 

biaya overhead variable, dirnana biaya overhead variable terdiri dari bahan 

penolong, gaji dan tunjangan pegawai pabrik, biaya pemeliharaan dan 

biaya pemakaian listrik. Biaya produksi tetap moulding adalah biaya 

overhead pabrik tetap yang terdiri dari dari biaya perneliharaan, biaya 

listrik, biaya penyusutan, biaya asuransi, upah pegawai dan mandor pabrik 

dan biaya overhead tetap lainnya. 

6. Biaya Usaha. 

Biaya Usaha yang termasuk dalam produksi Moulding dan Veneer terdiri 

dari : 

1. Biaya Adrninistrasi & Urnum. 

Adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan 

administrasi dan umum kantor yang rneliputi biaya pemeliharaan kantor, 

biaya penyusutan kantor dan perlengkapan serta biaya lainnya. 

2. Biaya Pernasaran. 

Biaya ini rneliputi seluruh biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan 

pemasaran produk atau penyerahan produk kepada pernbelilpernesan. 
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Terrnasuk biaya pernasaran yang ikut diperhitungkan adalah pengeluaran 

untuk luran Hasil Hutan (IHH), biaya BPPHH serta biaya rnengatur hasil 

produk di TPK (Ternpat penirnbunan kayu). 

Biaya usaha untuk produk Moulding sebesar Rp.9.542.358,- dan untuk 

produk Veneer sebesar Rp.31.507.937,- dengan perincian tidak dijelaskan. 

C. Biaya Variable. 

Biaya variable rnerupakan biaya yang secara total akan berubah secara 

proporsionil dengan perubahan produksi atau aktivitas. Biaya variable yang 

terjadi dalarn proses produksi Moulding terdiri dari upah tenaga kerja langsung, 

bahan baku, bahan penolong, upah tak langsung, biaya biaya pengeringan, 

biaya listrik, biaya perneliharaan dan biaya adrn & pernasaran. Total biaya 

variable untuk rnenghasilkan produk akhir Moulding setelah ditarnbah alokasi 

dari pernisahan biaya semi variable yaitu sebesar yaitu sebesar 

Rp.8.536.104.848,- (Tabel Larnpiran 1 dan 2). Dilihat dari struktur biaya rnaka 

biaya varaibel ini merupakan biaya yang cukup tinggi yaitu 92,02% dari total 

biaya. Biaya Variable untuk produk Veneer terdiri dari upah tenaga kerja 

langsung, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya listrik, biaya 

perneliharaan dan biaya usaha, total biaya variable adalah sebesar 

Rp.2.277.411.291,- atau +I- 94,49% dari total biaya setelah adanya alokasi dari 

biaya semi variable. 
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Besarnya biaya variable untuk kedua jenis produk tersebut disebabkan 

karena besarnya biaya bahan baku yaitu untuk Moulding sebesar 

Rp.7.702.912.461,- atau +I- 92,18% dari total biaya variable dan untuk Veneer 

sebesar Rp.2.013.175.982,- atau +/- 88,40% dari total biaya variable produk 

Veneer. 

Besar kecilnya biaya variable akan sangat mempengaruhi besar kecilnya 

kontribusi margin, sebab kontribusi margin merupakan selisih antara penjualan 

dengan biaya variable. Biaya variable yang tinggi adalah struktur biaya yang 

baik apabila terjadi fluktuasi penjualan dimasa yang akan datang dan trend 

penjualan jangka panjang yang cenderung menurun serta sikap manajer yang 

tidak berani mengambil resiko. Sebab biaya variable yang tinggi akan 

menghasilkan kontribusi margin ratio yang kecil, apabila terjadi penurunan 

penjualan maka penurunan kontribusi margin rnasih lebih kecil dibandingkan 

dengan penurunan penjualan, sebaliknya apabila penjualan meningkat maka 

peningkatan kontribusi margin lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan 

penjualan ( ha1 ini akan dibahas dalam perhitungan kontribusi margin ). 

D. Biaya Tetap 

Biaya tetap dalam pabrik Moulding maupun pabrik Veneer terdiri dari 

biaya penyusutan, biaya asuransi, upah tak langsung, biaya listrik, biaya 

pemeliharaan, biaya usaha dan biaya tetap lainnya. Perincian biaya tetap ini 

sudah termasuk biaya tetap dari alokasi biaya semi variable. 
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Pada Tabel Lampiran I dan 2 dapat dilihat biaya tetap untuk produksi 

Moulding sebesar Rp.727.139.760,- ditambah alokasi biaya tetap dari biaya 

semivariable sebesar Rp.13.341.940,- sehingga total biaya tetap sebesar 

Rp.740.481.700,- atau +I- 7,98% dari total biaya. Sedangkan total biaya tetap 

untuk produksi Veneer adalah sebesar Rp.132.802.022,- atau +I- 5,51 OIO dari 

total biaya, total biaya tetap tersebut sudah termasuk biaya tetap sebesar 

Rp.4.669.223,- hasil alokasi dari biaya semi variable. 

Struktur biaya untuk produk Moulding maupun produk Veneer adalah 

biaya variable lebih besar dibandingkan dengan biaya tetapnya. Dengan struktur 

biaya tersebut berarti kurang mengutungkan bagi KIPKJ, karena penghasilan 

bersih perusahaan dipengarhui oleh besar kecilnya biaya tetap. Perusahaan 

dengan biaya tetap yang semakin kecil maka semakin kecil pula kepekaan 

penghasilan bersih terhadap perubahan penjualan, sebaliknya semakin besar 

biaya tetap maka dengan kenaikan penjualan yang kecil akan mengakibatkan 

kenaikan prosentase laba yang tinggi (untuk ha1 ini akan dibahas lebih lanjut 

dalam perhitungan operating leverage). 

E. Biaya Semi Variable. 

Biaya yang mengandung unsur biaya varaible dan biaya tetap disebut 

biaya semi variable atau biaya campuran. Biaya semi variable untuk produk 

Moulding maupun produk Veneer terdiri dari biaya listrik, biaya pemeliharaan 

dan biaya usaha sejak Januari sampai dengan Desember 1995 disajikan pada 
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Tabel 5 dan 6. Sedangkan pada Tabel 3 dan 4 dapat dilihat jurnlah biaya semi 

variable untuk Moulding sebesar Rp.120.040.275,- atau +I- 1,29 % dari total 

biaya, terdiri dari biaya listrik sebesar Rp.94.823.148,- ditambah 

Rp.15.674.769,- biaya pemeliharaan dan ditarnbah biaya usaha sebesar 

Rp.9.542.358,-. Produk Veneer dibebani biaya semi variable yang merupakan 

penjurnlahan dari biaya listrik sebesar Rp.16.818.299,- dan sebesar 

1313.59.487.875,- biaya perneliharaan serta biaya usaha sebesar Rp.31.507.937,- 

sehingga total biaya semi variable adalah sebesar Rp.107.814.111,- atau 4,47% 

dari total biaya. 

Tabel 5. Data Produksi, Penjualan dan Biaya Produk Moulding Tahun 1995 

106.812 224,257,185 191,625,987 42,828,240 2,843,365 .................................................................................................................................................................................................................. 
30.230 75,580.81 4 74,510,358 53,029,630 1,169,576 .................................................................................................................................................................................................................. 
73.589 217,970,408 169,946,803 52,447,056 2,047,205 

173.729 411,006,364 352,837,188 83,118,409 7,169,236 

293.528 653,904,328 532,333,055 54,466,976 10,107,327 .................................................................................................................................................................................................................. 
587.260 1,625,463,991 1,238,970,045 54,843,158 16,951,622 .................................................................................................................................................................................................................. 
488.695 1,403,212,947 994,874,719 62,160,258 17,113,862 .................................................................................................................................................................................................................. 
424.351 1,507,074,760 1,203,433,841 62,196,892 16,709.1 54 ................................................................................................................................................................................................................. 
375.349 1,507,879,467 1,143,573,536 68,651,438 12,654,782 ................................................................................................................................................................................................................. 
304.128 1,047,891.61 1 900,671,152 64,638,767 12,348,275 

Nopember 

Desember 

T o t a l  

Sumber : KlPKj Cepu 

267.520 ....................................................................... 
230.376 

3355.567 

849,675,935 - 
805,031,172 .................................................................................................................................................................................... 

10,328,948,982 

................................................................................................................................................................................................................. 
790,010,904 ................................................................................................... 
836,618,921 

8,429,406,509 

64,180,022 

64,578,909 

727,139,755 

9,671,983 

11,253,888 .................... 

120,040,275 
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Tabel 6. Data Produksi, Penjualan dan Biaya Produk Veneer Tahun 1995. 

Atas dasar data dari Tabel 5 dan 6 rnaka pemisahan biaya semi variable 

menjadi biaya tetap dan biaya variable dapat dilakukan dengan menggunakan 

metode kuadrat terkecil (least square method pada program Lotus 123 

(Lampiran 1 dan 2 ), dengan hasil R Squared terkecil untuk biaya listrik produk 

Veneer sebesar 0,7915, ha1 ini berarti bahwa variasi volume penjualan dapat 

menjelaskan sebesar 79,15% dari variasi biaya listrik atau dapat di katakan 

bahwa 79,15% perubahan biaya listrik disebabkan karena hubungan linier 

dengan volume penjualan. Dengan hasil pernisahan tersebut untuk produk 

Moulding, biaya variable sebesar Rp.108.096.099,- dan sebesar Rp.11.944.176,- 

untuk biaya tetap, sedangkan untuk produk Veneer total biaya variable sebesar 

51.370 231,711,371 205,026,123 12,784,774 28,595,465 

Oktober .................... .... 
Nopember ................................................ 
Desember 

Total 

Sumber : KlPKJ Cepu 

59.809 ................................................ 
64.679 

_.__ 

71.108 ................................................................................................................. 

605.709 

293,064,737 
__._ 

316,927,835 ......................................... 
348,430,217 

2,729,025,597 

......................................................................................................................................................................................................... 
225,272,396 

259,101,389 

240,922,067 
._ 

2,174,266,403 

11,723,135 .................................................................................................................. 
15,106,680 ..................... _._ 

12,738,305 ............................................................. 

128,132,797 

10,321,401 

10,971,501 .................. ............. 
14,486,948 ............ _____.__ 

127,485,765 

http://www.mb.ipb.ac.id



Rp.103.144.887,- dan biaya tetap Rp.4.6669.224,-(perincian dapat dilihat pada 

Tabel Larnpiran 1 dan 2.  

F. Analisis Biaya-Volume-Laba. 

Dalarn jangka pendek laba perusahaan akan dipengaruhi oleh tiga faktor 

yaitu penerirnaan penjualan, biaya variable dan biaya tetap. Salah satu ukuran 

dari keberhasilan suatu perusahaan adalah laba yang telah diperoleh dari 

operasi usahanya, sehingga pengelolaan laba bagi seorang manager rnenjadi 

sangat penting dan disini akan dibahas beberapa parameter yang dapat 

digunakan untuk pengelolaan dan perencanaan laba antara lain titik impas 

(break even point), batas arnan (margin of safety) dan laba kontribusi 

(.contribution margin). 

1. Titik lmpas 

Titik irnpas akan berrnanfaat dalarn rangka untuk menganalisa 

hubungan antara biaya (biaya tetap dan biaya variable) dan penjualan (harga 

jual dan volume penjualan), sehingga akan dapat diketahui berapa jumlah 

penjualan yang harus direalsir dalarn keadaan perusahaan tidak mernperoleh 

laba dan tidak rnenderita kerugian. Analisi titik impas juga dapat digunakan 

untuk perencanaan besarnya laba yang akan diperoleh pada berbagai tingkat 

volume penjualan. 
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Produk akhir yang dihasilkan oleh KlPKJ yaitu berupa produk akhir 

Moulding dan produk akhir Veneer sehingga analisis titik impas yang 

digunakan adalah analisis titik impas produk gabungan (BEP Product Mix). 

Dengan analisis ini dapat diketahui berapa besar titik impas masing-masing 

produk baik dalam unit (m" maupun dalam satuan uang (rupiah). 

Seperti terlihat pada Lampiran 3 dimana untuk tada tahun 1995, titik 

impas produk mix yang dicapai dalam unit sebesar 1.541,271 M' dengan 

komposisi masing-masing produk Moulding 1.305,599 M q a n  Veneer 

235,672 M3 atau dalam satuan uang sebesar Rp. 5.080.653.951,- dengan 

komposisi masing-masing Muolding Rp.4.303.783.614,- dan 

Rp.776.870.337,- untuk Veneer. Perhitungan titik impas tersebut berdasarkan 

rata-rata harga jual per M3 dan biaya variable per m3 untuk kedua produk 

pada tahun 1995 yaitu harga jual per M3 Rp.3.296.406,- dan biaya variable 

per m3 Rp.2.729.806,-. 

Bagi manager dari perhitungan titik impas tersebut dapat diketahui 

bahwa perusahaan belum menghasilkan laba dan tidak pula menderita 

kerugian pada penjualan titik impas. Jadi titik impas bagi manajemen 

merupakan informasi yang dapat dipakai sebagai gambaran berapa jumlah 

penjualan minimal yang harus dicapai agar perusahaan tidak menderita 

kerugian. 
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Laba usaha bagi perusahaan rnerupakan salah satu tolok ukur 

keberhasilan suatu usaha rnaka setiap rnanajemen perusahaan bisnis selalu 

berorientasi untuk rneningkatkan laba yang optimal dimasa yang akan datang. 

Perencanaan laba tahun anggaran 1996 , manajernen KIPKJ diberikan target 

oleh Unit diatasnya sebesar Rp. 1.439.733.454,- atau 5% dari laba tahun 

1995. 

Untuk merealisir target laba bersih, manajernen KIPKJ dapat menyusun 

anggaran penjualan yang harus dicapai. Untuk menyusun atau menetapkan 

anggaran penjualan diperlukan inforrnasi akutnasi dan diperlukan alat analisis 

yang marnpu rnernberikan kontribusi yang besar bagi manajemen. Salah satu 

alat analisis yang dapat mendukung proses penetapan anggaran penjualan 

adalah Analisis Titik Impas. Dari hasil analisis pada Lampiran 4 dapat 

diketahui anggaran penjualan untuk tahun 1996 sebesar Rp. 

13.456.836.740,- atau 4.082,275 MS. Atas dasar kornposisi untuk masing- 

rnasing produk tahun 1995 yaitu 84,7l0/0 produk Moulding dan 15,29% 

produk Veneer, rnaka anggaran penjualan tahun 1996 untuk Moulding 

Rp.11.399.286.402,- atau 3.458,095 M3 dan Rp.2.057.550.338,- atau 

624,180 M3 untuk produk Veneer. Penjualan pada titik irnpas tetap sarna 

dengan tahun 1995 karena harga jual per M3 dan biaya variable per M3 atau 

rata-rata kontribusi margin tetap serta biaya tetap tidak berubah. 
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Seperti yang disajikan pada Larnpiran 5. dirnana untuk merealisir target 

laba tahun 1996 perusahaan hanya rnenghitung titik irnpas saja yaitu sebesar 

2.488,364 M3, sedangkan anggaran penjualan dan margin of safety tidak 

dilakukan perhitungan. Perhitungan titik impas tersebut berdasarkan proyeksi 

kenaikan biaya sebesar 7% dari tahun 1995 sesuai dengan rata-rata inflasi 

pertahun dengan harga jual per unit tahun 1995. 

Jadi untuk merealisir target laba tahun 1996, perusahaan hanya 

berpedoman pada analisis titik irnpas, ha1 ini akan rnengakibatkan 

rnanajemen kesulitan dalarn pengarnbilan keputusan dan langkah-langkah 

dalam pencapaian target laba tanpa mengetahui berapa anggaran penjualan 

dan margin o f  safety. Apabila perhitungan anggaran penjualan dilakukan 

maka akan diperoleh angka sebesar Rp.20.841.229.299,- atau 6.322,410 M3. 

Proyeksi kenaikan biaya berdasarkan rata-rata inflasi pertahun dan 

harga jual yang tidak terpengaruh oleh tingkat inflasi adalah kurang wajar dan 

realistis, karena ada faktor lain yang mernpengaruhi biaya dan harga jual 

seperti produktivitas surnber daya, efisiensi, jumlah dan selera konsumen, 

kualitas produk dan lain-lain. 

Dalam mernproyeksikan biaya dan harga jual disarankan kepada 

manajemen KlPKJ dalam pengambilan keputusan untuk menggunakan 

menggunakan peramalan (forecasting) dengan analisis trend dengan metode 

kuadrat terkecil program Lotus 123. Analisis ini berdasarkan inforrnasi data 
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tahun-tahun sebelurnnya dan bersifat jangka panjang. Hasil analisis trend 

dapat dilihat pada Larnpiran 7. dirnana rata-rata kenaikan biaya variable 

pertahun Rp.183.815,- dan biaya tetap Rp.35.614.695,- serta kenaikan harga 

jual tiap tahun sebesar Rp.225.191,-. 

Atas dasar Larnpiran 6. tersebut rnaka untuk rnerealisir target laba 

sebesar 5% atau Rp.1.439.733.454,- anggaran penjualan yang harus direalisir 

sebesar Rp.13.604.052.083,- atau 3.863,035 M3, titik irnpas terjadi pada saat 

penjualan rnencapai Rp.5.264.640.047,- atau 1.494,958 M3. (Larnpiran 7.). 

Dengan dernikian berdasarkan analisa trend, perusahaan akan dapat 

rnerealisir target laba hanya dengan rnenjual produknya sebesar 3.863,035 

atau Rp.13.604.052.083,-sedangkan berdasarkan analisa perusahaan rnaka 

produk yang harus terjual sebesar 6.322,410 M3 atau penjualan sebesar 

Rp.20.841.229.299,- 

2. Batas Aman (Margin of Safety). 

Kondisi laba-rugi KlPKJ tahun 1995 rnernpunyai margin of safety yaitu 

sebesar Rp. 7.977.320.627,- atau margin of safety ratio 61,09% (Larnpiran 3). 

Susuai dengan rencana kenaikan laba sebasar 5% rnaka pada Larnpiran 4. 

dapat di lihat besarnya margin of safety sebesar Rp. 8.376.190.927,- atau 

62,24O/0 M / S  rationya. Apabila dilakukan perhitungan yang disajikan pada 

Larnpiran 5.dirnana proyeksi kenaikan biaya sebesar 7% ternyata margin of 

safety adalah Rp.12.638.571.279,- atau M / S  ratio 60,64°/~. Sedangkan dengan 

http://www.mb.ipb.ac.id



analisis trend rnaka besarnya margin o f  safety adalah sebesar 8.685.378.236,- 

atau M/S ratio 62,26% (Larnpiran 7). Bila dilihat dari besarnya M/S rnaka 

kondisi yang pertarna lebih baik, ha1 ini berarti bahwa bila biaya tetap 

dinaikkan sebesar 7% rnaka bila terjadi penurunan penjualan lebih besar dari 

Rp.8.685.378.236,- perusahaan pada kondisi kedua (berdasarkan analisis 

trend) akan mengalami kerugian, sedangkan pada kondisi pertarna 

perusahaan rnasih rnernperoleh keuntungan. 

3. Kontribusi Margin. 

Kornbinasi antara biaya variable, biaya tetap dan volume penjualan 

akan rnernpengaruhi besar kecilnya kontribusi margin dan selanjutnya akan 

mempengaruhi besar kecilnya laba perusahaan. Untuk keperluan 

perencanaan laba rnanajemen tidak perlu inforrnasi laporan rugi laba secara 

lengkap narnun cukup dengan laporan rugi laba kontribusi margin. 

Sehubunagn dengan target perolehan laba bersih tahun 1996, volume 

penjualan yang harus dicapai sebesar 4.082,275 M' rnaka biaya variable akan 

naik 3% atau sebesar Rp.330.303.425,- dari tahun 1995. Anggaran penjualan 

setelah dikurangi dengan biaya variable akan rnenghasilkan kontribusi margin 

sebesar Rp.2.313.017.176,- yang berarti terjadi kenaikan sebesar 

Rp.68.558.736,- dari tahun 1995. Kenaikan kontribusi margin tersebut akan 

mernbawa darnpak kenaikan laba bersih dengan jurnlah yang sama yaitu dari 

Rp.1.371.174.718,- menjadi Rp.1.439.733.454,- (lihat Larnpiran 8). 
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Kenaikan laba bersih dapat juga dihitung dengan mengalikan antara 

kontribusi margin per. M3 (Rp.566.600) dengan kenaikan volume penjualan ( 

120.999 M3), dengan demikian pada kondisi diatas titik impas maka laba 

bersih akan naik sebesar kontribusi margin per m3 untuk setiap kenaikan satu 

M3 volume penjualan. Selain itu dengan kontirbusi margin ratio, kenaikan 

laba bersih dihitung dengan perkalian antara kontribusi margin ratio (1 7,19%) 

dengan besarnya kenaikan penjualan yang dianggarkan (Rp.398.862.161). 

Cara lain untuk menghitung kenaikan laba bersih dengan degree of 

operating laverage (DOL) adalah ukuran yang dipakai untuk menunjukkan 

dampak perubahan prosentase penjualan terhadap presentase perubahan laba 

bersih (Mulyadi,1993). Besarnya DOL untuk kasus ini 1,64 kali sedangkan 

kenaikan anggaran penjualan 3% sehingga prosentase kenaikan laba adalah 

sebesar 4,99% atau kenaikan laba bersih riil 4,99% x Rp.1.371.174.718,- 

(1995)= Rp.68.558.736,-. Jadi kenaikan laba bersih hanya sebesar 1,64 kali 

dari kenaikan penjualan, ha1 ini disebabkan karena perusahaan mempunyai 

struktur biaya tetap yang kecil dan apabila biaya tetap tinggi maka DOL akan 

semakin besar yang pada gilirannya akan menaikan laba bersih yang lebih 

besar lagi. 

C .  lmplikasi Hasil Analisa. 

lmplikasi dari hasil analisa dengan metode Biaya-Volume-Laba terhadap 

perusahaan sebagai berikut : 
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1. Terjadinya Gap. 

Untuk rnerealisir target laba sebesar 5% dari tahun 1995 atau 

Rp.1 A39.733.454,- perusahaan hanya rnenghitung besarnya penjualan pada 

titik irnpas sebagai pedornan, tentunya hanya dengan satu parameter titik 

irnpas saja belurn cukup bagi manajernen. Disarnping itu, proyeksi kenaikan 

biaya yang didasarkan pada rata-rata tingkat inflasi kurang realistis karena 

selain inflasi rnasih ada faktor lain yang mernpengaruhi rnisalnya tingkat 

produktivitas, sehingga titik impas yang dihasilkan juga tidak realistis dan 

bersifat pesirnistis. 

Untuk rnernperoleh analisa yang lebih realistis dan proyeksi yang 

wajar, rnaka kepada rnanajernen diberikan alternatif perhitungan titik irnpas, 

anggaran penjualan dan margin o f  safety berdasarkan perarnalan kenaikan 

biaya dan harga jual dengan analisi trend. Hasil perhitungan perushaan 

dibandingkan dengan perhitungan yang ditawarkan akan terjadi gap yang 

cukup besar, dimana titik impas terjadi gap lebih sebesar Rp.2.938.017.973,- 

dan gap lebih anggaran penjualan sebesar Rp.7.237.177.216,- serta margin o f  

safety terjadi gap kurang Rp.3.953.193.043,- (Larnpiran 9). 

2. Aggaran Penjualan 

Target laba sebesar Rp.1.439.733.454,- dapat dicapai apabila 

perusahaan rnarnpu rnenjual hasil produksinya sebesar minimal 

Rp.13.604.052.083,- atau volume yang terjual sebesar 3.863,035 M3 pada 
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tingkat harga jual Rp.3.521.597,- per-rn3. Apabila ternyata harga jual dasar 

yang ditetapkan oleh Direksi jauh dibawah harga tersebut rnaka rnanajernen 

harus berani rnenurunkan harga jual, narnun harus dirnbangi dengan 

kenaikan volume penjualan. 

3. Anggaran Biaya 

Maksirnal anggaran biaya yang harus direalisir sebesar 

Rp.908.896.417,- biaya tetap dan Rp.2.913.621,- per-rn3 biaya variable. 

4. Batas Arnan Penurunan Penjualan 

Perusahaan harus dapat rnenjaga batas arnan penurunan penjualan 

maksimal sebesar Rp.8.685.378.236,- atau 62,26%, apabila terjadi 

penurunan penjualan yang lebih besar rnaka perusahaan akan rnenderita 

kerugian. 

5. Titik lrnpas 

Apabila realisasi penjualan tidak dapat rnencapai Rp.5.264.640.047,- 

atau 1,494,958 rn' rnaka perusahaan akan rnenderita kerugian. Dengan 

proyeksi penjualan yang pesirnis rnaka perusahaan rnasih memperoleh 

keuntungan bila penjualan tahun 1995 dapat dicapai. 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pernbahasan dapat di sirnpulkan beberapa ha1 sebagai berikut : 

1. Dilihat dari data perkernbangan ekspor kayu olahan Indonesia tahun 

1992 sarnpai dengan tahun 1995 yang cenderung meningkat rata-rata 

4,11% dan realisasi volume produksi belurn rnencapai kapasitas, rnaka 

perusahaan rnernpunyai peluang rneningkatkan produksi dan 

pernasarannya untuk rnernenuhi perrnintaan pasar dalarn negeri rnaupun 

luar negeri. Manajernen KlPKJ dituntut untuk lebih rnarnpu rnelihat 

kemungkinan dan kesernpatan yang akan datang serta mernilih berbagai 

alternatif untuk merurnuskan kebijakan yang akan dilaksanakan. 

2. Perusahaan rnernpunyai struktur biaya dirnana prosentase biaya variable 

rnencapai 92,53% dan biaya tetap sebesar 7,47% sehingga perusahaan 

rnernpunyai kontribusi margin ratio yang relatif kecil yaitu 17,19°/0. Struktur 

biaya tersebut rnernpunyai arti bahwa apabila dirnasa yang akan datang 

penjualan cenderung rneningkat cukup tinggi rnaka perusahaan akan 

keh~langan kesernpatan untuk rnernperoleh laba yang lebih besar. 

Sedangkan biaya variable didorninasi oleh biaya bahan baku yaitu 89,85% 

karena bahan baku rnerupakan unsur yang utarna dalarn produksi. 
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3. Titik irnpas pada kondisi tahun 1995 rnencapai Rp.5.080.653.951,- 

dengan volume 1.541,271 rn3 dan batas arnan (margin o f  safety) 

Rp.7.977.320.627,- atau 61,09°/o. 

4. Berpegang pada parameter titik irnpas saja belurn cukup, karena 

manajernen tidak mendapat inforrnasi berapa penjualan yang harus 

dianggarkan sehingga rnanajernen hanya akan berusaha untuk 

rneningkatkan penjualan sebesar-besarnya. Apabila dihitung ternyata 

penjualan yang dianggarkan rneningkat rnenjadi Rp.20.841.229.299 atau 

6.322.410 rn3 produk yang harus dijual, artinya dibawah penjualan 

tersebut target laba belurn dapat tercapai. MIS ratio rnencapai 60,59% 

senilai Rp.12.638.571.279,-. Besarnya batas arnan tersebut dapat 

mernberikan inforrnasi kepada rnanajernen bahwa penjualan boleh turun 

maksirnal sebesar batas arnan dan apabila penurunan penjualan rnelebihi 

batas arnan rnaka perusahaan akan rnenderita kerugian. 

5. Kenaikan biaya atas dasar rata-rata inflasi dan harga jual yang konstan 

adalah kurang wajar dan tidak realistis, karena ada faktor lain yang 

rnernpengaruhi rnisalnya produktivitas, jurnlah dan selera konsurnen dan 

lain-lain. Agar proyeksi atau perarnalan biaya dan harga jual rnendekati 

kewajaran rnaka penulis menawarkan alternatif pernecahannya dengan 

analisis trend dengan metode kuadrat terkecil yaitu berdasarkan 

perkernbangan biaya dan harga jual beberapa tahun sebelurnnya. Atas 
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dasar peramalan tersebut, titik impas akan tercapai pada tingkat 

penjualan Rp.5.264.640.047,- dengan volume penjualan 3.863,035 m3, 

anggaran penjualan sebesar Rp.13.604.052.083,- atau 1,494,958 m3 dan 

margin of safety Rp.8.685.378.236,- atau MS ratio 62,26%. Ternyata 

disini terjadi gap yang cukup besar baik pada titik impas, anggaran 

penjualan maupun margin of safety. 

6. Untuk keperluan merealisir perencanaan laba, manajemen tidak perlu 

informasi rugi laba secara lengkap namun cukup dengan laporan rugi 

laba kontribusi margin. Kombinasi antara biaya variable, biaya tetap 

dan volume penjualan akan mempengaruhi besar kecilnya laba kontibusi 

margin. Dengan laba kontribusi margin manajemen bisa secara cepat 

mengetahui berapa kenaikan laba yang telah diperoleh, dengan 

diketahuinya kontribusi margin per-satuan atau prosentase kontribusi 

margin maka manajemen dapat mengambil langkah-langkah untuk 

meningkatkan laba perusahaan. Pada kondisi tahun 1995 besarnya 

kontribusi margin adalah Rp.566.600,- per-m3, dengan kenaikan penjualan 

sebesar 121 m3 untuk tahun 1996 maka kenaikan laba perusahaan adalah 

sebesar Rp.68.558.746,- Dengan demikian analisis dengan metode biaya- 

volume-laba, manajemen akan dapat merumuskan kebijakan "ntuk 

merealisir target laba perusahaan dimasa yang akan datang. 
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B . S a r a n  

Dari hasil analisis biaya-volume-laba untuk me- realisir target laba 

yang telah ditetapkan, rnanajernen mernperoyeksikan kenaikan biaya atas 

dasar rata-rata inflasi dan tidak diikuti dengan kenaikan harga jual maka 

penjualan yang dianggarkan dan batas aman penurunan penjualan rnenjadi 

sangat tinggi sehingga hasilnya kurang realistis. Untuk rnenghadapi 

rnasalah tersebut diatas rnaka rnanajernen perusahaan seyogyanya rnenernpuh 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Biaya dan harga jual diproyeksikan dengan salah satu rnetode kuantitatif 

yang dapat digunakan untuk perarnalan yaitu analisis time series 

berdasarkan trend. Kebijakan dalam rnerealisir target laba dapat dilakukan 

apabila telah diketahui besarnya titik irnpas, anggaran penjualan dan 

margin o f  safety, jadi tidak cukup dengan titik impas saja. Pernisahan biaya 

tetap dan biaya variable kurang tepat bila berdasarkan pendugaan, 

untuk pernisahan biaya sernivariable dapat digunakan rnetode kuadrat 

terkecil dengan program Lotus 123. 

2. Apabila ternyata harga dasar jual yang ditetapkan Direksi jauh berada 

dibawah harga jual hasil perarnalan, maka rnanajernen dapat melakukan 

analisis biaya-volume-laba lebih lanjut dengan perubahan harga jual, biaya 

dan volume penjualan sehingga target laba dapat terrealisir. Misalnya dari 

segi intern perusahaan, rneningkatkan produktivitas seluruh sumber daya 
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yang dirniliki perusahaan antara lain dengan jalan rnernberdayakan surnber 

daya rnanusia, rnengoptirnalkan pernakaian peralatan pabrik sesuai dengan 

kapasitas yang ada agar idle kapsitas bisa ditekan dan rnelaksanakan 

efisiensi serta rneningkatkan efektivitas pengeluaran biaya. Dengan 

rneningkatnya produktivitas rnaka harga pokok produksi atau harga pokok 

penjualan dapat diturunkan sehingga dapat rneningkatkan volume 

penjualan. 

3. perusahaan perlu rnelakukan analisa lebih lanjut antara lain dengan 

melakukan perubahan kornposisi penjualan antara produk Moulding dan 

Veneer sehingga akan diperoleh komposisi penjualan yang lebih 

rnenguntungkan. Selain itu perlu dilakukan analisa penggunaan bahan 

baku yang kualitasnya lebih rendah (biaya variable per-m3 turun) 

walaupun penjualan akan rnengalarni pe-nurunan, narnun apabila 

kontribusi margin per-rn3 rneningkat rnaka cukup menguntungkan 

perusahaan. 

4. Dari segi ekstern perusahaan, rnelakukan kegiatan pernasaran yang lebih 

intensif dan agresif untuk rnerebut pasar dan rnenjaga kepercayaan serta 

rnenjaga hubungan baik dengan para pelanggan yang sudah ada. 
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f i l l  

Lampiran 1. Pemisahan Biaya Semivariable Produk Moulding dengan 
Metode Kuadrat Terkecil ( Least Square Method) 

Biaya Listrik 

Regression Output: 

Constant 
Std Err of Y Est 
R Squared 
No, of Observations 
Degrees of Freedom 

Bulan 

Januari 
Pebruari 
M a r e t  
A p r i l  
M e i  
J u n i  
J u l i  
Agustus 
September 
Oktober 
Nopember 
Desember 

Total 

X CoefFicient(s) 
Std Err of Coef. 

B. Campuran 
Y 

2,000,000 
809,266 
841,647 

5,998,680 
7,841,839 

12,512,814 
13,647,729 
13,849,573 
9,929,909 

10,104,314 
7,484,596 
9,802,781 

94,823,148 

Persamaan Biaya Listrik Semi Variable = Rp. 783,069.696 + 25,458.0855 

X2 - 
11,408.803 

913.853 
5,415.341 

30,181.765 
86,158.687 

344,874.308 
238,822.803 
180,073.771 
140,886.872 
92,493.840 
71,566.950 
53,073.101 

1,255,870.095 

Penjualan 
X 

106.812 
30.230 
73.589 

173.729 
293.528 
587.260 
488.695 
424.351 
375.349 
304.128 
267.520 
230.376 

3,355.567 

XY 

213,624,000 
24,464,111 
61,935,961 

1,042,144,678 
2,301,799,318 
7,348,275,150 
6,669,576,924 
5,877,080,152 
3,727,181,413 
3,073,004,808 
2,002,279,122 
2,258,325,476 

34,599,691 ,I 12 
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Lanjutan Lampiran 1. 

Biaya Pemeliharaan 

Regression Output: 

Bulan 

Januari 
Pebruari 
M a r e t  
A p r i l  
M e i  
J u n i 
J u l i  
Agustus 
September 
Oktober 
Nopember 
Desember 

Total 

Constant 
Std Err of Y Est 
R Squared 
No. of Observations 
Degrees of Freedom 

X Coefficient(s) 
Std Err of Coef. 

Persamaan Biaya Pemeliharaan Semi Variab Rp. 91,215.70 + 4,345.072 X 

B. Campuran 
Y 

436,630 
159,155 
892,665 
612,180 

1,534,665 
2,711,966 
2,353,480 
1,795,625 
1,670,409 
1,313,715 
1,405,224 

789,055 

15,674,769 

XY 

46,637,324 
4,811,256 

65,690,325 
106,353,419 
450,467,148 

1,592,629,153 
1,150,133,909 

761,975,264 
626,986,348 
399,537,516 
375,925,524 
181,779,335 

5,762,926,520 

Penjualan 
X 

106.812 
30.230 
73.589 

173.729 
293.528 
587.260 
488.695 
424.351 
375.349 
304.128 
267.520 
230.376 

3,355.567 

X2 - 
11,408.803 

913.853 
5,415.341 

30,181.765 
86,158.687 

344,874.308 
238,822.803 
180,073.771 
140,886.872 
92,493.840 
71,566.950 
53,073.101 

1,255,870.095 
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Lanjutan Lampiran 1. 

Biaya Adm & Pemasaran 

Regression Output: 

Bulan 

Januari 
Pebruari 
M a r e t  
A p r i l  
M e i 
J u n i  
J u l i  
Agustus 
September 
Oktober 
Nopember 
Desember 

Total 

Constant 
Std Err of Y Est 
R Squared 
No. of Observations 
Degrees of Freedom 

X Coefficient(s) 
Std Err of Coef. 

B. Campuran 
Y 

406,735 
201,155 
312,893 
558,376 
730,823 

1,726,842 
1,112,653 
1,063,956 
1,054,464 

930,246 
782,163 
662,052 

9,542,358 

Persamaan B. Adm & Pemasaran Semi Vari Rp. 121,061.55310 + 2,410.805 

Penjualan 
X 

106.812 
30.230 
73.589 

173.729 
293.528 
587.260 
488.695 
424.351 
375.349 
304.128 
267.520 
230.376 

3,355.567 

XY 

43,444,179 
6,080,916 

23,025,483 
97,006,104 

214,517,014 
1,014,105,233 

543,747,958 
451,490,793 
395,792,008 
282,913,855 
209,244,246 
152,520,892 

3,433,888,679 

X2 

11,408.803 
913.853 

5,415.341 
30,181.765 
86,158.687 

344,874.308 
238,822.803 
180,073.771 
140,886.872 
92,493.840 
71,566.950 
53,073.101 

1,255,870.095 
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Tabel Lampiran 1. Rincian Biaya Tetap dan Biaya Variable Produk Moulding Tahun 1995 

NO I Keteranqan 
I 1Biaya Variable 
1 I Upah Langsung 
2 Bahan lanosuna I 
3 ( Bahan penolong 
4 Upah tak langsung - - 1  
5 1 Biaya Pengeringa 
6 Biava Listrik I 

Biaia Pemelihara 

Total Biava Variabl 

Triw. I 

20.012.894 
387.836.507 

18,606,560 
6,202,186 
3,175,559 
1.301.703 
1,214.802 

557,597 
438,907,808 

~ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Triw. II 

125,881,199 
1.912.166.855 

44.125.779 
28,832,573 
12.584.443 
24,004,123 
4,585,163 
2,652,855 

2,154,832.990 

Sumber : KlPKJ Cepu dan hasil pengolahan data 

,-~ - -~ - .  
Penyusutan 
Asuransi 
Upah tak langsung 
Biaya tetap lain 
Biaya Listrik 
Biaya Pemeliharaa. 
Biaya Adm 8 Pem 

Total Biaya Tetap 
T o t  a l B i a v a 

Tr i i .  Ill 

134,415,563 
3,109.706.113 

55.189.550 
25,083,183 
17.158.248 
35,078.001 
5.545.866 
2,867.887 

3,385,024,411 

98.410.039 
1,526,686 

46,026.870 
2,590,773 
2,349,210 

273,648 
363,186 

151,540.412 
590,448.220 

Triw. IV 

76,203,508 
2.293.202.986 

96,470,652 
31,411,518 
29,762.873 
25,042,481 

3,234.346 
2,011.275 

2.557.339.639 

108,501,856 
1,526.688 

76,694,766 
6,254,676 
2,349,210 

273.648 
363,186 

195,964,030 
2,350,797,020 

Jumlah 

356.513.164 
7,702,912,461 

214.392.541 
91,509.460 
62,681,123 
85.426.308 
14.580.177 
8,089.614 

8,536.104.848 

% 

0.0384 
0.8304 
0.0231 
0.0099 
0.0068 
0.0092 
0.0016 
0.0009 
0.9202 

108,501,856 
1,526,688 

76,825,436 
6.504.050 
2.349.210 

273,648 
363.186 

196,344,074 
3,581,368,485 

108,501,856 
1,526,688 

77,300,593 
6,318,003 
2,349.210 

273.648 
363,186 

196.633.184 
2,753,972,823 

423,915,607 
6,106,750 

276,847,665 
21,667,502 

9,396,840 
1,094,592 
1.452.744 

740,481.700 
9,276,586,548 

0.0457 
0.0007 
0.0298 
0.0023 
0,0010 
0.0001 
0.0002 
0.0798 
1.0000 
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Lampiran 2. Pemisahan Biaya Semivariable Produk Veneer dengan 
Metode Kuadrat Terkecil ( Least Square Method) 

Biaya Listrik 

Constant 
Std Err of Y Est 
R Squared 
No. of Observations 
Degrees of Freedom 

Bulan 

Januari 
Pebruari 
M a r e t  
A p r i l  
M e i 
J u n i  
J u l i 
Agustus 
September 
Oktober 
Nopember 
Desember 

Total 

X Coefficient(s) 
Std Err of Coef. 

Regression Output: 

B. Campuran 
Y 

196,508 
1,071,624 
1,143,099 
1,754,473 
1,093,805 
1,488,907 
1,647,481 
1,149,491 
1,414,980 
1,557,657 
2,026,931 
2,273,343 

16,818,299 

Persamaan Biaya Listrik Semi Variable = Rp.42,823.94 + 26,917.90 X 

- 

X2 

28.143 
837.581 

1,969.407 
2,868.781 
3,173.407 
3,594.842 
3,313.499 
2,777.817 
2,638.877 
3,577.1 16 
4,183.373 
5,056.348 

34,019.191 

Penjualan 
X 

5.305 
28.941 
44.378 
53.561 
56.333 
59.957 
57.563 
52.705 
51.370 
59.809 
64.679 
71 .I08 

605.709 

XY 

1,042,475 
31,013,870 
50,728,447 
93,971,328 
61,617,317 
89,270,397 
94,833,949 
60,583,923 
72,687,523 
93,161,908 

131,099,870 
161,652,874 

941,663,881 
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Lanjutan Lampiran 2. 

Biaya Adrn & Pemasaran 

Regression Output: 

Bulan 

Januari 
Pebruari 
M a r e t  
A p r i l  
M e i 
J u n i  
J u l i  
Agustus 
September 
Oktober 
Nopember 
Desember 

Total 

Constant 
Std Err of Y Est 
R Squared 
No. of Observations 
Degrees of Freedom 

X Coefficient(s) 47775.41 8 
Std Err of Coef. 7214.7294 

B. Campuran 
Y 

725,945 
1,025,490 
2,460,860 
2,463,834 
2,556,575 
2,966,168 
3,299,488 
3,622,780 
2,604,816 
2,903,475 
2,957,230 
3,921,276 

31,507,937 

Persamaan B. Adm & Pernasaran Semi Vari Rp.214,161.35 + 47,775.418 X 

Penjualan 
X 

5.305 
28.941 
44.378 
53.561 
56.333 
59.957 
57.563 
52.705 
51.370 
59.809 
64.679 
71 .I08 

605.709 

XY 

3,851,138 
29,678,706 

109,208,045 
131,965,413 
144,019,539 
177,842,535 
189,928,428 
190,938,620 
133,809,398 
173,653,936 
191,270,679 
278,834,094 

1,755,000,531 

X2 

28.143 
837.581 

1,969.407 
2,868.781 
3,173.407 
3,594.842 
3,313.499 
2,777.817 
2,638.877 
3,577.116 
4,183.373 
5,056.348 

34,019.191 
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Lanjutan Lampiran 2. 

Biaya Perneliharaan 

Regression Output: 

Bulan 

Januari 
Pebruari 
M a r e t  
A p r i l  
M e i 
J u n i  
J u l i  
Agustus 
September 
Oktober 
Nopember 
Desember 

Total 

Constant 
Std Err of Y Est 
R Squared 
No. of Observations 
Degrees of Freedom 

X Coefficient(s) 
Std Err of Coef. 

Persamaan Biaya Pemeliharaan Semi Variab Rp. 132,117.43 + 95,595.53 X 

B. Carnpuran 
Y 

576,082 
3,937,296 
4,688,264 
4,031,479 
5,281,006 
5,977,381 
6,450.615 
3,501,799 
4,904,015 
5,860,269 
5,987,340 
8,292,329 

59,487,875 

XY 

3,056,115 
113,949,284 
208,055,780 
21 5,930,047 
297,494,911 
358,385,833 
371,316,751 
184,562,316 
251,919,251 
350,496,829 
387,255,164 
589,650,931 

3,332,073,210 

Penjualan 
X 

5.305 
28.941 
44.378 
53.561 
56.333 
59.957 
57.563 
52.705 
51.370 
59.809 
64.679 
71.108 

605.709 

X2 

28.143 
837.581 

1,969.407 
2,868.781 
3,173.407 
3,594.842 
3,313.499 
2,777.817 
2,638.877 
3,577.116 
4,183.373 
5,056.348 

34,019.191 
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Tabel Lampiran 2. Rincian Biaya Tetap dan Biaya Variable ProdukVeneer Tahun 1995 
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Lampiran 3. Perhitungan Titik lmpas dan Margin of Safety Tahun 1995 

Rata-rata Kontribusi Margin 

RKM = 

- 

Keterangan 

Penjualan 
Biaya Variable 
Laba Kontribusi 
Biaya Tetap 
Laba Bersih 

Vol. Penjualan 
% Penjualan 
Harga jual I M3 
Biaya Variable / M3 
Kontribusi MarginlM3 

RKM = 

Total Laba Kontribusi 

Moulding 

10,328,948,982 
8,536,104,848 
1,792,844,134 

740,481,700 
1,052,362,434 

3,355.567 
84.71 % 

3,078,153 
2,543,864 

534,289 

Total Unit di jual 

2,244,458,440 
= Rp. 566.600.- 

3,961.276 

Veneer 

2,729,025,597 
2,277,411,291 

451,614,306 
132,802,022 
318,812,284 

605.709 
15.29% 

4,505,506 
3,759,910 

745,596 

Titik lmpas Produk Mix 

Jumlah 

13,057,974.579 
10,813,516,139 
2,244,458,440 

873,283,722 
1,371,174,718 

3,961.276 
100.00% 

3,296,406 
2,729.806 

566,600 

Total Biaya Tetap 873,283,722 
Titik lmpas (Unit) = - - = 1.541.271 M 

RKM 566,600 

Titik lmpas masing-masing produk dalam unit 

Moulding - - 84.71 % X 1,541.271 = 1,305.599 m3 

Veneer - - 15.29 % X 1.541.271 = 235.672 M3 
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Lanjutan Lampiran 3. 

Titik lmpas (Rp) = 

Titik lmpas (Rp) = 

Titik lmpas (Rp) = 

Biaya Tetap 

Biaya Variable 
1 - 

Penjualan 

873,283.722 

10,813,516,139 
1 - 

13,057,974,579 

873,283,722 
= Rp. 5,080,653,951,-- 

0.171884 

Titik lmpas masing-masing produk dalam rupiah 

Moulding = 84.71 % . X 5,080,653,951 Rp. 4,303.783.614.- 

Veneer = 15.29 % X 5,080.653.951 Rp. 776,870,338.- 

Margin Of Safety ( MOS ) 

MOS (Rp.) = Penjualan - Penjualan titik impas 

MOS (Rp.) = 13,057,974.579 - 5,080,653,951 = Rp. 7,977,320,627,- 

MOS (Rp.) 7,977,320.627 
MOS (%) = -- - --- 

Penjualan 13,057,974,579 

MOS (Oh) = 61.09 % 
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Lampiran 4. Perhitungan Anggaran Penjualan Tahun 1996 akibat 
Target kenaikan Laba Bersih 5% dari Tahun 1995 

( x Ro.000.-) 

Biava tetap + Perencanaan Laba 

Keterangan 

Penjualan 
Biaya Variable 
Laba Kontribusi 
Biaya tetap 
Laba Bersih 

Harga jaul I M3 
Biaya Variable I M3 
Kontribusi Margin I M3 
Vol. Penjualan 

Anggaran Penjualan = 
(RP.) Biaya Variable 

1 - 
Penjualan 

Sernula 

13,057,974,579 
10,813,516,139 
2,244,458,440 

873,283,722 
1,371,174,718 

3,296,406 
2,729,806 

566,600 
3961.276 

Angaran penjualan masing-masing produk : 

A.P. Moulding = 84,71% x 13,456,836,740,- = Rp. 11,399,286,402,- 
A.P. Veneer = 15,29%~13,456,836,740,- =Rp. 2,057,550,338,- 

NaiWurun 

- 
- 
- 
- 

+5% 

- 
- 
- 
- 

Biava Tetao + Laba 

Anggaran 

13,456,836,740 
11,143,819,564 
2,313,017,176 

873,283,722 
1,439,733,454 

3,296,406 
2,729,806 

566,600 
4,082.275 

Anggaran Penjualan = 
(Unit) HrglM3 - BVlM3 
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Lanjutan Larnpiran 4. 

Angaran penjualan masing-masing produk : 

A.P. Moulding = 84,71% x 4,082.275 = 3,458.095 M3 

A.P. Veneer = 15,29% x 4.082.275 = 624.1 80 M3 

Total Laba Kontribusi 
- - 2.31 3.017.176 

Rata-rata KM - - = Rp. 566.600.- 
Total Unit dijual 4,082,275 

873.283.722 
Titik lmpas (Rp.) = = Rp. 5.080.653.951 .- 

0.1718841 177 

Titik lmpas (Unit) = = 1.541.271 M3 
566.600 

MIS (Rp) = Anggaran Penjualan - Penjualan pada Titik lmpas 

- - 13,456,836,740 - 5,080,643,951 = Rp. 8,376,190,927 

Anggaran Penjualan - Penjualan pada Titik lmpas 
MS Ratio = 

Anggaran Penjualan 
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Lamoiran 5. Perhitunaan Titik l m ~ a s  ~ a h u n  1996 vana dilakukan . - 
oleh ~er isahaan dingan Target kenaikan Laba Bersih 5% 
dari tahun 1995 dengan proyeksi kenaikan Biaya Variable 
per unit dan Biaya tejap j%-dari tahun 1995. - 

Perhitungan : 

Keterangan 

Biaya Variable 
Biaya tetap 
Laba Bersih 

Harga jual I M3 
B. Variable I M3 
Vol. Peniualan 

Biaya Variable per unit = 107% x 2.729.806 = Rp.2.920.893,- 
Biaya Tetap Tahun 1996 = 107% x 873.283.722 = Rp.934.413.583,- 

Biaya Tetap 934.41 3.583 
Titik lmpas 1996 (Unit) = - - 

HJlUnit - BVlUnit 3.296.406'- 2.920.893 

1995 

10,813,516,139 
873,283,722 

1,371 ,I 74,718 

3,296,406 
2,729,806 
3,961.276 

Titik lmpas 1996 {Unit) = 2.488,364 M3 
Titik lmpas 1996 (Rp) = 2,488,364 x Rp.3.296.406,- = Rp.8.202.658.020,- 

Perusahaan tidak menghitung Anggaran Penjualan dan Margin of Safety, 
namun apabila dihitung maka hasilnya sebagai berikut : 

NaiklTurun 

? 
+7% 
+5% 

0 
+7% 

? 

Biaya Tetap +Target Laba 
Anggaran Penjualan = 

(RP) BVIUnit 

Proyeksi 
1996 

? 
934,413,583 

1,439,733,454 

3,296,406 
2,920,893 
? 
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Lanjutan Lampiran 5. 
Biaya Tetap + Laba 

Anggaran Penjualan = 
(Unit) HjlUnit - BVlUnit 

MOS ( Rp ) = Anggaran Penjualan - Penjualan pada Titik lmpas 

MOS ( Rp ) = 20.841.229.299 - 8.202.658.020 = Rp.12.638.571.279,- 

Anggaran Penjualan - Penjualan pada Titik lmpas 
MOS Ratio = 

Anggaran Penjualan 

MOS Ratio = = 60,64 % 
20.841.229.299 
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Lampiran 6. Perhitungan Trend Biaya Variable,Biaya Tetap dan 
Harga Jual Mouliding dan Veneer tahun 1988 - 1995 

Hasil perhitungan regresi dengan program Lotus sebagai berikut : 

Tahun 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Regression Output: 
Constant 1320298.91 6667 
Std Err of Y Est 298250.2940243 
R Squared 0.726691 961 642 
No. of Observations 8 
Degrees of Freedom 6 

X Coefficient(s) 183814.952381 
Std Err of Coef. 46021.01 94951 
Pada saat tahun ke 0 yaitu pada tahun 1988 biaya variable = Rp.1,320,299,- 
Kenaikan Biaya Variable tiap tahun = Rp.183,815,- 

X 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Biaya Variable 
Y 

1,595,246 
1,594,164 
1,667,661 
1,229,515 
2,025,869 
2,329,380 
2,537,569 
2,729,806 
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Lanjutan Lampiran 6. 

Hasil perhitungan regresidengan program Lotus sebagai berikut : 

Regression Out Regression Output: 
Constant 577391481.42 
Std Err of Y Est 41 735936.958 
R Squared 0.8359917047 
No. of Observations 8 
Degrees of Freedom 6 

Biaya Tetap 
Y 

610,320,166 
636,476,745 
653,914,464 
61 9,039,026 
688,789,902 
723,665,340 
810,853,935 
873,283,722 

Tahun 

1988 
1989 
1990 
1991 
1902 
1993 
1994 
1995 

X Coeficient(s) 35614694.5952 
Std Err of Coef. 6439994.88643 
Pada saat t=O yaitu pada tahun 1988 biaya tetap = Rp.577,391,481,- 
Kenaikan Biaya Tetap tiap tahun = Rp.35,614,695,- 

X 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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Lanjutan Lampiran 6. 

Hasil perhitungan regresi dengan program Lotus sebagai berikut : 

Tahun 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Regression Output: 
Constant 
Std Err of Y Est 
R Squared 
No. of Observations 
Degrees of Freedom 

X Coeftlcient(s) 225191.1 30952 
Std Err of Coef. 38231.6469642 
Pada saat t=O yaitu pada tahun 1988 harga jual= Rp.1,601,148,- 
Kenikan Harga Jual tiap tahun = Rp.225,191,- 

X 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Harga Jual 
Y 

1,680,011 
2,135,951 
1,977,255 
1,892,594 
2,230,900 
2,816,298 
3,085,122 
3,296,406 
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Lampiran 7. Perhitungan Anggaran Penjualan Tahun 1996 dengan 
Target kenaikan Laba Bersih 5% dari Tahun 1995 dan 
kenaikan Biaya Tetap 4,07% dan Biaya VariablelM3 6,73% 
serta Harga Jual6,83% 

Biaya tetap + Perencanaan Laba 
Angg. Penjualan = 

Biaya Variable 

( x Rp.000,-) 

1 - 
Penjualan 

Keterangan 

Penjualan 
Biaya Variable 
Laba Kontribusi 
Biaya tetap 
Laba Bersih 

Harga jaul I M3 
Biaya Variable I M3 
Kontribusi M. I M3 
Vol. Peniualan 

908.898.417 - 1,439,733,454 
Angg. Penjualan = 

2,913,621 

1,439,733,454 
Angg. Penjualan = = Rp. 13,604,052,083,- 

0.17264212799 

Semula 

13,057,974,579 
10,813,516,139 
2,244,458,440 

873,283,722 
1,371,174,718 

3,296,406 
2,729,806 

566,600 
3961.276 

A.P. Moulding = 84,71% x 13,604,052,083,- = Rp. 11,523,992,519,- 

A.P. Veneer = 15,29% x 13,604,052,083,- = Rp. 2,080,059,563,- 

NaiWurun 

- 
- 
- 

+4,078% 
+5% 

+6,83% 
+6,73% 

- 
- 

Anggaran 

13,604,052,083 
11,255,420,212 
2,348,631,871 

908,898,417 
1,439,733,454 

3,521,597 
2,913,621 

607,976 
3,863.035 
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Lanjutan Lampiran 7 

Biava Tetar, + Laba 
Anggaran Penjualan = 

HrglM3 - BVlM3 

908,898,417 + 1,439,733,454 
Anggaran Penjualan = = 3363,035 

3,521,597 - 2,913,621 

A.P. Moulding 84,71% x 3,863.035 = 3,272.377 M3 

A.P. Veneer 15,29% x 3,863.035 = 590.658 M3 

Titik lrnpas (Rp.) = Rp.5,264,640,047,- 
0.172642081 7 

908,898,417 
Titik lmpas (Unit) = 1,494.958 M3 

3,521,550 - 2,913,621 

MIS (Rp) = Angga Anggaran Penjual - Penjualan pada Titik lrnpas 

MIS (Rp) = 13,604,052,083 - 5,264,640,047 = Rp.8,685,378,236,- 

Anggaran Penjualan - Penjualan Titik lmpas 
MS Ratio = 

Anggaran Penjualan 

13,604,052,083 5,264,640,047 
MS Ratio = x 100% 

13,604,052,083 

MS Ratio = 62,26% 
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Larnpiran 8. Pengaruh perubahan Vol. Penjualan dan Biaya Variable 
terhadap Laba Bersih 

Kontribusi Margin 

Kontribusi Margin saat ini = 566,600 X 4,082.275 = Rp.2.313.017.176 

Kontribusi Margin sernula = 566,600 X 3,961.276 = Rp.2.244.458.440,- 

Kenaikan Kontribusi Margin = -----> = Rp. 68.558.736,- 

RugilLaba saat ini : RugilLaba sernula 

Saat ini 

13,456,836,740 
11,143,819,564 
2,313,017,176 

873,283,722 
1,439,733,454 

3,296.406 
2,729,806 

566,600 
4,082.275 

Penjualan = 3,296,406 X 4,082.275 = 13,456,836,740 13,057,974,579 
Biaya Variable = 2,729,806 X 4,082.275 = 11,143,819,564 10,813,516,139 

Perubahan 

3% 
3% 
3% 
0% 
5% 

0% 
0% 
0% 
3% 

Keterangan 

Harga jual 
Biaya Variable 
Kontribusi Margin 
Biaya Tetap 
Laba Bersih 

Harga jual I M3 
Biaya Variable I M3 
Kontribusi MarginlM3 
Vol. Penjualan 

Kontrbusi Margin = 
Biaya tetap - - 

Semula 

13,057,974.579 
10,813,516,139 
2,244,458,440 

873,283,722 
1,371,174,718 

3,296,406 
2,729,806 

566,600 
3,961.276 

Laba Bersih - - 

Kenaikan Laba Bersih =Kenaikan Kontribusi Margin =Rp.68,558,736,-(Pernbulatan) 
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Lanjutan Lampiran 8. 

KM Ratio - - 

KM Ratio - - 

Kenaikan KM = 

- - 

- - 

Kenaikan Laba = 

- - 

Kontribusi Margin Ratio 

Kontribusi Margin 2.313.017.176 - - 
Penjualan 13.456.836.740 

17,19% 

KM Ratio x Kenaikan Penjualan 

17,19% x (13,456,836,740-13,057,974,579) 

Rp. 68,558,736,- 

1.439.733.454 - 1.371.174.718 = 

Rp. 68,558,736,- (Pernbulatan) 

Operating Laverage 

Kontribusi Margin - 2.244.458.440 
DOL - - - 

Laba Bersih 1.371.174.718 

- - 1.64 kali 

Kenaikan Laba = DOL x % Kenaikan penjualan 

% Kenaikan Laba = 1,64 x 3,05% 4,99 % 

Kenaikan Laba = 4,99 % x 1.371.174.718 = Rp. 68,558,736,- (Pernbulatan) 
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Lampiran Table 7. Perbandingan Hasil Proyeksi antara Metode Perusahaan 
dengan Metode yang disarankan 

Keterangan 

Penjualan 
Biaya Variable 
Laba Kontribusi 
Biaya Tetap 
Laba Bersih 

Harga JualIM3 
Biaya VariablelM3 
Kontribusi MarginlM3 
Kontribusi Margin Rati 
Volume Penjualan 

Titik lmpas (Rp) 
Titik lmpas (unit) 
MOS (RP) 
MOS Ratio 

Hasil Perusahaan 

20,841,229,299 
18,467,082,262 
2,374,147,037 

934,413,583 
1,439,733,454 

3,296,406 
2,920,893 

375,513 
1 1.39% 

6,322.41 0 

8,202,658,020 
2,488.364 

12,638,571,279 
60.64% 

Hasil disarankan 

13,604,052,083 
11,255,420,212 
2,348,631,871 

908,898,417 
1,439,733,454 

3,521,597 
2,913,621 

607,976 
17.26% 

3,863.035 

5,264,640,047 
1,494.958 

8,685,378,236 
62.26% 

Selisih +I- 

7,237,177,216 
7,211,662,050 

25,515,166 
25,515,166 

0 

(225,191: 
7,272 

(232,463: 
-5.87% 

2,459.375 

2,938,017,973 
993.406 

3,953,193,043 
-1.62% 
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Lampiran 9. Tahapan Analisa Biaya-Volume-Laba 

Tahap 1 : Biaya Operasi Produk Moulding dan Produk \ieneer 

diklasifikasikan menjadi Biaya Variable, Biaya tetap dan 

Biaya Campuran. 

Tahap 2 : Biaya Campuran dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya 

variable dengan metode least square method program 

Lotus 123. 

Tahap 3 : Penyusunan RugiILaba Kontribusi Gabungan produk 

Moulding dan produk Veneer. Kemudian dicari Harga 

JualIM3 dan Biaya VariabldM3 gabungan, selanjut-nya 

dihitung rata-rata kontribusi margin. 

Tahap 4 : Perhitungan Titik lmpas produk mix dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

Total BT 
TI Mix (unit) = 

HjlM3 - BVlM3 

Total BT 
TI Mix (Rp.) = 

BVlM3 
1 - 

HjlM3 
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Tahap 5 : Perhitungan Titik lrnpas masing-masing produk dengan 

rumus sebagai berikut : 

O h  Penjualan masing-masing produk x TI Mix 

Tahap 6 : Perhitungan Batas Arnan Penjualan (Margin of 

Safety) dengan rumus sebagai berikut : 

MOS (Rp) = Realisasi Penjualan - Penjualan pada TI 

Realisasi Penjualan - Penjialan pada TI 
MOS ('10) = 

Realisasi Penjualan 

Tahap 7 : Untuk mernprediksi biaya dan harga jual tahun 1996 

menggunakan analisa kuantitatif yaitufime series (analisa 

trend) dengan rnetode kuadrat terkecil program Lotus 

123. 

Tahap 8 : Perhitungan Titik lrnpas tahun 1996 dengan rumus seperti 

tahap 4. 
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Tahap 9 : Perhitungan Anggaran Penjualan untuk mencapai target 

laba tahun 1996 dengan rurnus sebagai berikut: 

Total BT + Target Laba 
Anggaran Penjualan = 

(Rp) BVlM3 
1 - 

Hj lM3 

Total BT + Target Laba 
Anggaran Penjualan = 

HJIM3 - BVlM3 

Tahap10 : Perhitungan Batas Aman Penjualan (Margin of 

Safety) tahun 1996 dengan rurnus sebagai berikut : 

MOS (Rp) = Anggaran Penjualan - Penjualan pada TI 

Anggaran Penjualan - Penjialan pada TI 
MOS (%) = 

Anggaran Penjualan 

http://www.mb.ipb.ac.id



Larnpiran Carnbar 3. Flow Of Production Process KlPKJ Cepu 

KPH 
SUPLIERS . 

VENEER 
PLANT 

KILN OUT - PUT 
DRY YARD 

PARQUET PLANT 
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