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Krisis ekonorni dan tingginya tingkat persaingan usaha akhir-akhir 
ini, rnembuat banyak perusahaan untuk mengubah cara operasional 
usahanya agar dapat terus bertahan. Perubahan-perubahan tersebut 
harus ditunjang dengan inforrnasi biaya yang akurat termasuk juga dalam 
ha1 informasi mengenai proses produksi dan sumber daya yang 
dikonsurnsi untuk rnenghasilkan suatu produk. Salah satu perusahaan 
yang saat ini berusaha untuk tetap bertahan dalam rnenghadapi krisis 
ekonorni dan persaingan dengan produsen sejenis adalah PT. Gemini 
Mas Mulia lndah (GEMA) yang mernbuat perlengkapan kantor dari kertas 
dan telah berdiri selama tujuh belas tahun. Persaingan dengan produsen 
sejenis terutarna dalam harga produk yang menuntut perusahaan untuk 
lebih cost effective sehingga penjualan produk yang sernakin banyak 
unitnya akan mendatangkan laba bagi perusahaan semakin besar. Untuk 
perencanaan operasional perusahaan dalarn mencapai sasaran laba yang 
ditetapkan manajernen maka manajemen GEMA dapat menerapkan 
analisis kapasitas biaya laba sebagai salah satu alternatifnya. Penerapan 
analisis kapasitas biaya laba ini bagi rnanajernen GEMA diharapkan dapat 
berguna dalam perencanaan produksi jangka pendek atau perencanaan 
operasional perusahaan untuk: rnenentukan biaya tetap dan biaya 
variabel dalarn kegiatan produksi di setiap jenis produk, target penjualan 
atau produksi yang harus dicapai sesuai dengan sasaran laba operasi 
yang ditetapkan manajernen, rnembantu dalarn membuat keputusan make 
to order atau buy in dan rnembantu dalam pembuatan anggaran tahunan 
yang sesuai dengan aktivitas tersebut. 

Dalam ha1 ini maka penulis merumuskan perrnasalahan dalam 
penelitian sebagai berikut :(I). Bagaimana perilaku biaya dari setiap pos 
pengeluaran biaya di setiap jenis produk sehingga dapat digunakan 
sebagai perencanaan biaya ? (2). Bagaimana rnenentukan jumlah 
penjualan yang dibutuhkan untuk mencapai laba sasaran yang ditetapkan 
manajemen? (3). Bagairnana perubahan dalarn laba, jumlah penjualan, 
biaya variabel dan biaya tetap dapat dimanfaatkan untuk perencanaan 
operasional perusahaan ? 

Dengan mengetahui perrnasalahan tersebut maka tujuan dari 
penelitian ini adalah: (1). Menentukan perilaku biaya untuk setiap jenis 
produk sehingga dapat digunakan manajemen dalam perencanaan biaya. 
(2). Menentukan biaya variabel, biaya tetap, harga jual, volume penjualan 
dan bauran penjualan pada titik impas (BEP). (3). Menentukan toleransi 
penurunan produksi terhadap pencapaian laba perusahaan. (4). 
Merumuskan alternatif kebijakan operasi perusahaan dalarn upayanya 
untuk rneningkatkan laba operasi. 



Metode penelitian yang dipilih adalah studi kasus yang bertujuan 
untuk memperoleh gambaran yang mendalam dan lengkap mengenai 
subyek yang diamati serta dapat diketahui keadaan yang sebenarnya. 
Data yang digunakan adalah, data primer dan sekunder. Total biaya 
operasi dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya variabel 
dialokasikan berdasarkan masing-masing produk. Analisis kapasitas biaya 
laba ini menggunakan pendekatan muffiple producf, yang akan membahas 
marjin kontibusi, titik impas (BEP), perubahan penjualan akibatnya 
terhadap laba dan batas aman (margin safety) penurunan penjualan. 

Dari hasil penelitian dan analisis dengan pengetompokan biaya 
berdasarkan operasi perusahaan maka untuk rnemproduksi ordner karton, 
ordner pvc, box file karton, box file pvc, hanging file, clip board dan 
computer binder memperlihatkan bahwa 63 % porsinya pada biaya bahan 
langsung sebesar Rp.5.053.594.747., 13 % pada biaya overhead pabrik 
sebesar Rp.1.055.304.989., 9 % pada biaya umum dan administrasi 
sebesar Rp.731.559.230., 8 % pada biaya tenaga keja langsung sebesar 
Rp.685.192.914., 7 O h  pada biaya penjualan atau marketing sebesar 
Rp.559.729.458. Analisis biaya dengan pendekatan perilaku biaya, maka 
kandungan biaya untuk memproduksi seluruh produk adalah: (a). biaya 
tetap: biaya produk Rp.826.168.665. dan biaya periode meliputi biaya 
umum dan administrasi Rp.660.946.908., biaya penjualan 
Rp.126.359.001. , (b). biaya variabel: biaya produk meliputi biaya bahan 
langsung Rp.5.053.594.747., biaya tenaga kerja langsung 
Rp.685.192.914., biaya overhead pabrik Rp.229.136.324., dan biaya 
periode meliputi biaya umum dan administrasi Rp.70.612.322., biaya 
penjualan Rp.433.370.457. Untuk biaya overhead bersama (common 
cosf) yang dialokasikan ke masing-masing produk adalah biaya overhead 
pabrik Rp.229.136.324.. biaya umum dan administrasi Rp.70.612.322., 
biaya penjualan Rp.433.370.457. 

Anaiisis titik impas untuk seluruh produk GEMA atas dasar data 
dan informasi tahun 2000 adalah sebesar Rp.4.961.999.677. atau 

, 1.261.416 unit. Titik impas untuk masing-masing produk adalah : ordner 
karton Rp.4.224.950.430 ; 895.135 unit, ordner pvc Rp.63.412.693 ; 7.605 
unit, hanging file Rp.401.427.247 ; 325.296 unit, box file karton 
Rp.204.675.150 ; 23.204 unit, box file pvc Rp.60.356.109 ; 8.088 unit, clip 
board Rp.4.474.269 ; 1.916 unit, computer binder Rp.2.703.779 ; 171 unit. 
Sedangkan rasio majin kontribusi masing-masing produk adalah : ordner 
karton 34 %, ordner pvc 37 %, hanging file 20 %, box file karton 37%, box 
file pvc 36 %, clip board 29 %, computer binder 38 %. 

Marjin pengaman penjualan adalah sebesar 48 % yang berarti: 
penjualan seluruh lini produk tidak boleh turun lebih dari 48 % jika 
perusahaan tidak ingin mengalami kerugian. Berdasarkan data dan 
informasi tahun 2000 didapat faktor tuasan operasi sebesar 2,072 yang 
maksudnya suatu perubahan pada penjualan seluruh lini produk akan 
mengakibatkan perubahan 2,072 kali lipat laba operasi GEMA. 

Perubahan biaya variabel akan mempengaruhi perencanaan 
produksi perusahaan dimana target penjualan atau target produksi yang 
harus dicapai perusahaan akan berubah demikian pula apabila terjadi 



perubahan dalam biaya tetap. Jika tidak ada perubahan biaya tetap dan 
rasio marjin kontribusi, dengan kenaikan laba tahunan sebesar 20 % 
maka target penjualan yang harus dicapai perusahaan adalah sebesar 
Rp.10.516.045.706 untuk seluruh lini produk. Dengan demikian 
perusahaan harus berupaya secermat mungkin untuk mengatur 
persediaan bahan, penggunaan tenaga kerja dan fasilitas produksi yang 
ada melalui perencanaan produksi agar sesuai dengan anggaran tahunan 
yang disusun berdasarkan tingkat aktivitas target penjualan di atas. Salah 
satu cara adalah dengan melakukan analisis kapasitas biaya laba untuk 
keputusan memenuhi kebutuhan komponen ordner dengan memproduksi 
sendiri atau membeli dari pernasok luar. Dengan data dan informasi tahun 
2000 tawaran dari pemasok luar untuk rnekanik ordner seharga 
Rp.1.325,18 per set masih lebih mahal sebesar Rp.29,28 per set apabila 
perusahaan memproduksi sendiri mekanik ordner tersebut. 

Strategi produksi yang dilakukan rnanajemen GEMA dengan hanya 
rnernproduksi ketujuh produk tersebut karena produk tersebut sesuai 
dengan fungsi dan kapasitas mesin-mesin pabrik yang ada dan produk 
tersebut masih mempunyai permintaan pasar atau produk tersebut 
merupakan produk yang diproduksi berdasarkan pesanan. Dengan 
dernikian rnerubah strateai peniualan GEMA denaan melakukan oeniualan - .  - 
terbanyak ke produk yang mempunyai unsur-uniur rasio marjin konkibusi 
yang paling tinggi sulit dilakukan manajemen GEMA dalam operasinya 
walaupun kapasitas produksinya mampu tapi permintaan pasar akan 
produk berunsur rasio rnarjin kontribusi tinggi tersebut kecil jumlahnya 
atau dengan perkataan lain persentase dari setiap penjualan lini produk 
terhadap total penjualan (bauran penjualan) yang dilakukan manajemen 
GEMA adalah relatif tetap dengan persentasenya yang terbesar ada pada 
bauran tetap tiga produk unggulan tersebut sedangkan produk yang lain 
diproduksi bila ada pesanan dari konsumen. 

Manajemen GEMA dalam operasinya secara periodik harus 
mernbandingkan antara peramalan perrnintaan masing-masing produk 
dengan target penjualan masing-masing produk agar produk yang 
diproduksi dapat terserap pasar tanpa adanya kelebihan persediaan tahun 
berjalan dalam jumlah banyak. Target penjualan masing-masing produk 
yang sesuai dengan sasaran yang ditetapkan manajemen GEMA dalam 
perencanaan produksi jangka pendeknya dapat diketahui melalui 
persentase penjualan masing-masing produk tahun sebelumnya dikalikan 
dengan jumlah penjualan yang harus dicapai sehubungan dengan 
sasaran kenaikan laba yang ditetapkan manajernen dalam perencanaan 
operasi perusahaan dimana ha1 ini dapat dilakukan manajemen GEMA 
melalui penerapan analisis kapasitas biaya laba. 

Melalui analisis kapasitas biaya laba, perencanaan operasional 
jangka pendek untuk mencapai sasaran pkningkatan laba sebesar 20% 
tahun mendatang dapat dianalisis dengan kondisi rasio marjin kontribusi 
tetap 33 %, biaya tetap tidak berubah dan kondisi lain ceteris paribus 
memperlihatkan bahwa biaya variabel dan penjualan masing - masing 
produk mengalami kenaikan dibandingkan dengan data penjualan masing- 
masing produk tahun 2000. Kenaikan penjualan tersebut dapat didukung 



oleh kapasitas produksi masing-masing produk yakni: ordner 6.000.000 
unit, mekanik untuk ordner 6.000.000 unit, hanging file 1.200.000 unit, box 
file 3.000.000 unit, clip board dan computer binder masing-masing 
1.000.000 unit. Tetapi kondisi tersebut menggambarkan bahwa 
penggunaan tenaga kerja dan fasilitas produksi tidak produktif karena ada 
kapasitas produksi yang hanya dipakai kurang dari 1 %. 

Dalam kasus GEMA ini, analisis kapasitas biaya laba dapat 
digunakan untuk perencanaan produksi jangka pendek yang akan 
dilakukan dalam jangka waktu satu tahun mendatang atau kurang dengan 
tujuan untuk mengatur penggunaan tenaga kerja, persediaan bahan dan 
fasilitas produksi yang dirniliki perusahaan agar sesuai dengan anggaran 
tahunan yang disusun berdasarkan aktivitas tersebut. Hasil analisis 
kapasitas biaya laba tersebut dapat digunakan manajemen GEMA untuk 
melakukan strategi operasi tahun mendatang melalui: program promosi 
yang gencar, membidik pangsa pasar khusus, meningkatkan target 
tenaga penjualan, mengurangi tenaga kerja atau menjual mesin-mesin 
pabrik yang kelebihan kapasitas produksi terlalu besar. 

Dari analisis ini maka disarankan untuk menggunakan analisis 
kapasitas biaya laba sebagai salah satu pertimbangan manajemen 
PT.Gernini Mas Mulia lndah untuk Derencanaan ooerasional ~erusahaan. 
Analisis tersebut juga dapat digunakan untuk rnenjawab permasalahan 
dalam perencanaan produksi seperti: target penjualan yang harus dicapai, 
target produksi yang harus dicapai, target tingkat sediaan, keputusan 
make to order atau buy in dan hubungan dengan proses pembuatan 
anggaran tahunan. 
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