
 

RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

Hendra Asmara Naibaho, 2004.  Penerapan Analisis Biaya Volume Laba dalam 
Perencanaan Laba Taman Wisata Alam Situ Gunung.  Di bawah bimbingan 
DJONI TANOPRUWITO dan MA’MUN SARMA. 
 

Salah satu alternatif pengelolaan hutan melalui pemanfaatan hasil hutan 
non kayu yang sangat potensial adalah wisata alam.  Wisata alam merupakan 
salah satu bentuk pariwisata yang sekarang sedang diminati oleh masyarakat. 
Bahkan kecenderungan masyarakat, khususnya kelompok umur remaja 
mendambakan tempat rekreasi yang menyajikan nilai alami yang tinggi disertai 
tantangan dan petualangan alam yang menarik. Taman Wisata Alam (TWA) Situ 
Gunung sebagai salah satu obyek wisata alam yang dikelola oleh KPH Sukabumi,           
PT Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten merupakan salah satu daerah tujuan 
wisata alam yang cukup diminati di daerah Sukabumi dan sekitarnya.  TWA Situ 
Gunung menawarkan berbagai harmoni alam seperti sejuknya udara pegunungan, 
beningnya air situ, serta keteduhan dan kedamaian di lereng gunung Pangrango.  
Untuk memperoleh pendapatan wisata alam yang lebih tinggi diperlukan adanya 
suatu perencanaan yang matang dalam pengelolaan TWA Situ Gunung.  
Perencanaan laba  sebagai salah satu aspek perencanaan pengelolaan merupakan 
bagian penting demi kelangsungan bisnis wisata alam TWA Situ Gunung.  Target 
jumlah pengunjung, pendapatan, dan biaya pengelolaan wisata TWA Situ Gunung 
sampai saat ini belum ditentukan melalui kajian ilmiah secara mendalam.  Oleh 
karena itu menarik untuk melakukan suatu penelitian yang berkaitan dengan 
perencanaan laba TWA Situ Gunung. Analisis biaya volume laba adalah salah 
satu alat analisis yang digunakan dalam pembuatan suatu perencanaan laba.  
Analisis tersebut akan menghasilkan nilai titik impas (break even point, BEP), 
nilai degree of operating leverage (DOL), dan nilai margin of safety (MOS). 

Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini meliputi: 1) deskripsi biaya 
dan perilaku biaya, 2) jumlah minimal pengunjung dan minimal pendapatan agar 
tercapai break even point (BEP), 3) penyusunan perencanaan laba TWA Situ 
Gunung, 4) faktor pendukung dan penghambat penerapan analisis biaya volume 
laba dalam perencanaan laba TWA Situ Gunung.  Tujuan penelitian ini ada empat 
yaitu: 1) mendeskripsikan biaya dan perilaku biaya (biaya tetap dan biaya 
variabel), 2) menentukan jumlah minimal pengunjung dan minimal pendapatan 
agar tercapai titik impas, 3) menyusun perencanaan laba, 4) mengkaji faktor 
pendukung dan penghambat penerapan analisis biaya volume laba dalam 
perencanaan laba TWA Situ Gunung. 

Penelitian ini merupakan studi kasus pada perusahaan pengelola wisata 
alam.  Ada dua jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yakni data 
primer dan data sekunder.  Data primer diperoleh melalui teknik wawancara 
langsung dengan pihak yang berkaitan dengan pengelolaan TWA Situ Gunung.  
Data sekunder diperoleh dari kantor KPH Sukabumi dan TWA Situ Gunung yang 
terdiri atas: 1) gambaran umum lokasi dan kegiatan usaha, 2) data laporan 
keuangan rutin (pendapatan, biaya, dan laba/rugi), 3) data jumlah pengunjung,     
4) data tingkat hunian wisma dan camping ground.  Data dalam penelitian ini 
dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif.  Selanjutnya 
hasil analisis dideskripsikan dengan menggunakan tinjauan teoritis yang telah 



 

dipelajari.  Ada tiga analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) metode 
kuadrat terkecil, 2) analisis biaya volume laba yang terdiri atas: analisis titik 
impas, analisis DOL, analisis MOS, dan 3) analisis time series. 

Jenis sumber pendapatan TWA Situ Gunung terdiri atas: pendapatan karcis 
masuk, pendapatan wisma tamu, pendapatan camping eksekutif, pendapatan 
camping biasa, pendapatan parkir, dan pendapatan lain-lain. Biaya-biaya yang 
terjadi dapat dikelompokkan menjadi 6 kelompok biaya yakni:            1) biaya 
operasional, 2) biaya pengadaan sarana, 3) biaya upah dan gaji, 4) biaya lain-lain, 
5) biaya penyusutan, dan 6) biaya pemeliharaan wisma tamu.  Untuk 
memudahkan perhitungan, data biaya dikelompokkan menjadi enam kelompok 
biaya berdasarkan sumber pendapatannya yakni: 1) biaya karcis masuk, 2) biaya 
wisma tamu, 3) biaya camping eksekutif, 4) biaya camping biasa, 5) biaya parkir, 
dan 6) biaya pendapatan lain-lain. 
 Dalam laporan keuangan bulanan TWA Situ Gunung tahun 2003 diketahui 
ada tiga jenis biaya tetap yaitu biaya upah tenaga kerja borongan, biaya 
pemeliharaan wisma tamu, dan biaya penyusutan.  Untuk mengetahui klasifikasi 
jenis biaya lainnya menjadi biaya tetap atau biaya variabel dilakukan melalui 
pengujian dengan menetapkan suatu fungsi biaya.  Metode yang digunakan untuk 
menentukan perilaku biaya adalah metode kuadrat terkecil dengan menggunakan 
program SPSS 10.0.  Biaya tetap sumber pendapatan karcis masuk merupakan 
nilai biaya upah tekbor terkecil yakni sebesar Rp 181.406,00 per bulan  atau       
Rp 2.176.872,00 per tahun.  Keseluruhan biaya lainnya sebesar Rp 6.225.668,00 
per tahun ditetapkan menjadi biaya variabel disebabkan oleh fungsi estimasi yang 
dihasilkan melalui penggunaan metode kuadrat terkecil tidak dapat digunakan 
karena nilai konstanta dan variabel bebasnya tidak signifikan.  Biaya variabel per 
unit sumber pendapatan karcis masuk diperoleh sebesar Rp 198,00. 

 Penerapan analisis biaya volume laba pada sumber pendapatan karcis 
masuk menghasilkan nilai titik impas dalam unit sebanyak 81 orang per bulan 
atau 972 orang per tahun sedangkan perhitungan nilai titik impas dalam rupiah 
sebesar Rp 197.379,00 per bulan atau sebesar Rp 2.368.548,00 per tahun.  Nilai 
MOS dan nilai DOL rata-rata per bulan  karcis masuk TWA Situ Gunung tahun 
2003 diperoleh masing-masing sebesar 96,5826% dan 1,0360.  Nilai titik impas 
camping eksekutif dalam unit diperoleh sebanyak 37 orang per bulan atau 
sebanyak 444 orang per tahun sedangkan nilai titik impas yang dinyatakan dalam 
rupiah sebesar Rp 166.394,00 per bulan atau sebesar Rp 1.996.728,00 per tahun.  
Perhitungan nilai MOS dan DOL rata-rata per bulan untuk camping eksekutif 
tahun 2003 secara berturut-turut sebesar 38,5908% dan 1,7873.  Penerapan 
analisis biaya volume laba pada sumber pendapatan camping biasa menghasilkan 
nilai titik impas dalam unit sebanyak 90 orang per bulan atau 1.080 orang per 
tahun sedangkan nilai titik impas yang dinyatakan dalam rupiah sebesar             
Rp 315.881,00 per bulan atau Rp 3.790.572,00 per tahun.  Nilai MOS dan nilai 
DOL rata-rata per bulan tahun 2003 untuk sumber pendapatan camping biasa 
masing-masing sebesar 83,9365% dan 1,1167.  Pada sumber pendapatan parkir 
diperoleh titik impas sebanyak 23 unit per bulan atau 276 unit per tahun untuk 
kendaraan roda dua, sebanyak 29 unit per bulan atau 348 unit per tahun untuk 
kendaraan roda empat, dan sebanyak 5 unit per bulan atau 60 unit per tahun untuk 
kendaraan roda enam.  Nilai titik impas yang dinyatakan dalam rupiah untuk 
parkir sebesar Rp 135.798,00 per bulan atau sebesar Rp 1.629.576,00 per tahun.  



 

Nilai MOS dan nilai DOL rata-rata per bulan untuk parkir tahun 2003 masing-
masing diperoleh sebesar 81,9499% dan 1,1658.   

Hasil perencanaan laba TWA Situ Gunung tahun 2004 dan 2005 
memperlihatkan bahwa sumber pendapatan karcis masuk, camping biasa, dan 
parkir cukup potensial dalam menghasilkan laba sedangkan sumber pendapatan 
wisma tamu dan camping eksekutif belum mampu mencapai titik impas.  Apabila 
TWA Situ Gunung menginginkan laba dari karcis masuk sebesar laba pada tahun 
2003 maka jumlah pengunjung yang dibutuhkan sebanyak 2.862 orang per bulan 
atau 34.344 orang per tahun.  Jika target laba tersebut dinyatakan dalam rupiah 
maka dibutuhkan pendapatan sebesar Rp 7.001.294,00 per bulan atau                  
Rp 84.015.528,00 per tahun.  Jika laba yang sama seperti laba yang diperoleh 
pada tahun 2003 ditargetkan pada perencanaan laba camping biasa dibutuhkan 
jumlah pengunjung camping biasa sebanyak 959 orang per bulan atau 11.508 
orang per tahun.  Apabila TWA Situ Gunung menginginkan laba dari parkir 
seperti laba pada tahun 2003 maka jumlah kendaraan yang dibutuhkan sebanyak 
516 kendaraan per bulan atau 6.192 kendaraan per tahun dengan rincian 
kendaraan roda dua sebanyak 213 unit per bulan, kendaraaan roda empat 
sebanyak 261 unit per bulan, dan kendaraan roda enam sebanyak 42 unit per 
bulan.  Apabila penyusunan perencanaan laba TWA Situ Gunung tahun 2004 dan 
2005 menetapkan target laba sumber pendapatan karcis masuk, camping biasa, 
parkir, dan pendapatan lain-lain sebesar perolehan laba tahun 2003 untuk masing-
masing sumber pendapatan dan menggunakan data jumlah pengunjung hasil 
peramalan untuk camping eksekutif serta penggunaan data jumlah tingkat hunian 
wisma tahun 2003 (tanpa discount) untuk sumber pendapatan wisma tamu maka 
TWA Situ Gunung secara keseluruhan akan memperoleh laba sebesar                 
Rp 11.097.819,00 per tahun atau Rp 924.818,00 per bulan.  Berdasarkan analisis 
yang dilakukan terlihat bahwa sumber pendapatan wisma tamu selalu mengalami 
kerugian.  Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh penggunaan biaya 
operasional seperti penggunaan listrik dan telepon yang cukup besar serta masih 
belum sesuainya tarif yang diberlakukan.  Oleh karena itu perlu segera dilakukan 
kajian tentang penentuan tarif sewa wisma tamu dan upaya-upaya untuk 
mengefisienkan biaya.  Sumber pendapatan atau kegiatan camping biasa layak 
dijadikan prioritas pengembangan karena memiliki nilai marjin kontribusi 
tertinggi yang menunjukkan kemampuan untuk menyumbang laba lebih besar. 

Dalam penerapan analisis biaya volume laba di TWA Situ Gunung 
terdapat beberapa faktor penghambat seperti: 1) pencatatan biaya yang terjadi 
tidak dilakukan berdasarkan sumber pendapatan atau kegiatan yang ada,              
2) ketersediaan data utama yang terbatas, 3) sistem pemberian discount untuk 
wisma tamu yang sangat beraneka ragam, dan 4) penelusuran terhadap transaksi 
atas biaya-biaya yang terjadi secara spesifik tidak dapat dilakukan.  Selain faktor 
penghambat, juga ditemukan beberapa faktor pendukung seperti: 1) pencatatan 
pendapatan, biaya, dan laba-rugi yang sudah tersusun rapih dan sudah baku,        
2) penelusuran terhadap laporan pendapatan mudah dilakukan karena data yang 
tersedia cukup lengkap, dan 3) ketersediaan data pendukung yang memadai. 
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