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Keju dan yogurt pada aulalnya merupakan produk impor, namun saat ini 
sebagian dari produk tersebut dapat dipenuhi oleh produk lokal sebagai 
subslitusi impor. Produksi keju lokal, untuk pemenuhan kebutuhan lokal, 
dilakukan oleh dua perusahaan di Indonesia, yaitu PT. Kmft Ultrajaya lndonesia 
yang memproduksi processed cheese atau yang dikenal dengan cheddar dan 
PT. Yummy Food Utama yang memproduksi soi? cheese dan cream cheese. 
Sebagai satu-satunya perusahaan lokal yang memproduksi son cheese, PT 
Yummy Food Utama hanya bersaing dengan produk-produk son cheese dan 
yogurt impor. 

PT. Yummy Food Utama yang memproduksi 28 macam produk 
menetapkan kebijakan harga jual produk sebesar 20 hingga 40 persen di bavdah 
harga produk impor. Tujuan yang ingin dicapai oleh PT. Yummy Food Utama dari 
strategi ini adalah meningkatnya volume penjualan, pertumbuhan value atau 
nilai jual bersih, pencapaian profit dan peningkatan pangsa pasar. Untuk 
mencapai tujuan tujuan-tujuan tersebut, diperlukan perencanaan laba. Dalam 
perencanaan laba, PT. Yummy Food Utama memiliki kendala dalam menentukan 
titik impas, target penjualan, biaya dan laba dari masing-masing produk sebagai 
akibat dari sistem produksi perusahaan yang didasarkan kepada pesanan dari 
pelanggan. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka manajemen PT. Yummy 
Food Utama perlu menganalisis dan mengevaluasi produksi perusahaan pada 
tahun 2001. Kondisi produksi tahun 2001 terkait dengan kondisi lingkungan 
internal dan eksternai perusahaan. Oleh karena itu, untuk mengetahui kondisi 
lingkungan internal dan eksternal perusahaan perlu dilakukan evaluasi terhadap 
lingkungan perusahaan yang memperngaruhi perencanaan laba. 

Perumusan masalah dalam penulisan tesis sebagai berikut :(I) Berapa 
besar biaya tetap dan biaya variabel dalam kegiatan produksi (perilam biaya)? 
(2) Berapa besar total penerimaan, volume produksi dan biaya pada kondisi 
break even point? (3) Berapa besar toleransi penurunan produksi pada suatu 
sasaran laba, agar unit produksi tidak mengalami kerugian? (4) Bagaimana 
kondisi lingkungan perusahaan mempengaruhi kemampuan perusahaan 
memperoleh laba dengan memperhatikan hubungan aniara biaya, volume dan 
laba? 

Berdasarkan perurnusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 
untuk : (1) Menentukan model perilaku biaya untuk setiap kegiatan produksi, 
agar dapat digunakan untuk perencanaan biaya dan menentukan besarnya biaya 
tetap dari kegiatan produksi. (2) Menentukan nilai dari total penjualan pada 
pencapaian break event poit~t. (3) Menganalisis pengaruh dan toleransi 
penurunan produksi terhadap perencanaan laba. (4) Mengevaluasi kondisi 
lingkungan perusahaan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk 
memperoleh laba dengan memperhatikan hubungan antara biaya: volume dan 
laba. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah 
metode penelitia~i deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yaitu dengan 
mempelajari permasalahan pada suatu lingkup tertentu secara terperinci. Studi 
Kasus Perusahaan yang dipilih dilakukan dengan sengaja (purposive), karena 



PT. Yummy Food Utama adalah satu-satunya perusahaan yang memproduksi 
Soii Cheese. 

Analisis Data yang digunakan adalah Analisis Pemisahan Biaya Tetap 
dan Biaya Variabel, Analisis Biaya Volume dan Laba dan Analisis Lingkungan 
Internal dan Eksternal. Pemisahan biaya dilakukan denqan Least-Sauare 
Reggresion Mefhod. Analisis Biaya volume laba menghasilk& nilai BEP (break 
even point), target penjualan, Margin Of Safety (MOS), dan Degree Of Operating - .  
~evekge.  '~ementara .itu, analisis lingkungan-internal dan eksiernal .perusahaan 
dilakukan dengan Matriks SWOT. 

Dari hasil penelitian, maka pemisahan biaya menunjukkan realisasi biaya 
tetap operasi PT. Yummy Food Utama adalah sebesar Rp 1.633.853.004, 
sedangkan biaya variabel yang dikeluarkan adalah Rp 2.576.085.959. 
sedangkan evaluasi dengan analisis biaya volume laba menunjukkan hasil 
tingkat marjin kontribusi tahun 2001 adalah Rp 3.642.524.723 atau 59 persen 
dengan laba sebesar Rp 2.008.671.719 atau 32 persen dari total penjualan. 
Kegiatan operasi tersebut menghasilkan titik impas sebesar Rp 2.789.355.328 
atau 55.039 kg. Total biaya variabel pada titik impas adalah Rp 1.155.502.324 
atau 41 persen dari nilai penjualan pada titik impas Evaluasi manajemen resiko 
menunjukkan nilai marjin pengaman penjualan (MOS) adalah 55,15 persen atau 
sebesar Rp 3.429.255.354 dari penjualan tahun 2001 dan DOL (Degree of 
Operating Leverage) adalah 1,81. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Prasanto (1999), perhitungan 
matriks IE menghasilkan posisi perusahaan pada strategi perusahaan Grow and 
BuiM Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan perencanaan laba perusahaan 
dilaksanakan sesuai dengan posisi kompetitif perusahaan yang kuat di dalam 
industri. Respon atau reaksi perusahaan dalam perencanaan laba terhadap 
faktor lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi perencanaan laba 
adalah kuat ditunjukkan oleh analisis IFAS dan EFAS dengan skor bobot faktor 
internal adalah 3.94 dan skor bobot faktor eksternal adalah 3,70. Oleh karena 
itu, posisi kompetitif perusahaan di dalam indusw membuat perusahaan dengan 
mudah menentukan target laba yang ingin dicapai. 

Meialui analisis malriks SWOT, akan didapakan kegiatan-kegiatan yang 
didasarkan kepada kemampuan perusahaan memanfaatkan kekuatan dan 
memperbaiki kelemahan untuk memanfaatkan peluang dan menghindari 
ancaman yang dihadapinya. Setiap alternatif target penjualan untuk mencapai 
target laba akan membuiuhkan kegiatan-kegiatan berbeda. 

Secara keseluruhan analisis biaya volume iaba dan analisis lingkungan 
digunakan manajemen untuk mengevaluasi pelaksanaan operasi taliun 2001 
agar dapat membuat perencanaan sebagai dasar target dan pengendalian 
perusahaan. Evaluasi yang dilakukan menggunakan kedua alat analisis tersebut 
memberi manfaat bagi perusahaan untuk mampu menjawab permasalahan di 
dalam produksi antara lain target produksi, target penjualan, dan biaya yang 
akan dikeluarkan, sehingga manajemen mampu membuat perencanaan 
penjualan yang realistis untuk setiap produk yang mampu dicapai clan 
dikendalikan penggunaan dari biaya yang akan dikeluarkan untuk kegiatati- 
kegiatan perusahaan. 

PT. Yummy Food Utama memerlukan perbaikan sistem perencanaan 
laba dengan menggunakan analisis biaya volume laba dan analisis lingkungan 
.eksternal dan internal sebagai dasar target. Perencanaan tersebut akan menjadi 
dasar operasi perusahaan dan Peranall penting lainnya yang harus dapat 
dilaksanakan adalah proses pengendalian dan pengawasan. Kedua proses 



tersebut menggunakan perencanaan laba sebagai dasai-. Hal ini akan membuat 
proses pelaksanaan operasi akan sejalan dengan perencanaan perusahaan. 

Kata Kunci : Soft Cheese, Yogurt, PT. Yummy Food Utama, Akuntansi 
Manajerial, Analisis Biaya Volume Laba. Analisis Lingkungan 
Internal dan Eksternal Perusahaan, Matriks SWOT, Least Square 
Method, Marjin Kontribusi, Titik Impas, Marjin Pengaman 
Penjualan, Degree of operating leverage. 




