
1. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalarn menghadapi krisis ekonomi dan tingginya tingkat persaingan 

usaha akhir-akhir ini, rnembuat banyak perusahaan untuk rnengubah 

cara pengoperasian usahanya agar dapat terus bertahan. Perubahan- 

perubahan tersebut harus ditunjang dengan inforrnasi biaya yang 

akurat termasuk juga dalam ha1 informasi rnengenai proses produksi 

dan sumber daya yang dikonsumsi untuk menghasilkan suatu produk. 

Karena perusahaan adalah sebuah organisasi yang berorientasi profit 

dengan rnernanfaatkan seluruh sumberdaya yang dimiliki rnaka dalarn 

proses pengambilan keputusan, akuntansi rnanajernen rnerupakan 

bagian dari rnanajemen strategis perusahaan yang sering kali 

dinyatakan di dalam visi dan rnisi perusahaan. Konsekuensi dari 

peningkatan profit bagi manajernen perusahaan adalah peningkatan 

efisiensi, efektivitas dan produktivitas perusahaan sehingga 

perusahaan mernpunyai daya saing yang kuat. Dalarn dunia bisnis 

perbaikan produktivitas dapat menjadikan pelayanan langganan lebih 

responsif, meningkatkan cash flow, mernperluas pengernbangan aset 

dan mernperbesar keuntungan atau laba. 

Ketika melakukan investasi dalam sebuah perusahaan, seorang 

pemilik modal tentunya berharap dapat rnencapai tingkat laba tertentu. 

Besarnya laba yang diharapkan oleh pernodal seringkali disebut laba 

sasaran. Bagi organisasi-organisasi bisnis, penentuan laba sasaran 

merupakan bagian penting dari perencanaan. Laba sasaran ditentukan 



rnelalui beberapa cara. Laba sasaran dapat ditetapkan sebagai suatu 

persentase dari laba tahun silarn, sebagai suatu persentase dari 

jurnlah aktiva pada awal periode akuntansi berjalan, atau bisa pula 

ditetapkan berdasarkan persentase penjualan. Rarnalan ekonomi 

untuk produk perusahaan dan antisipasi perubahan - perubahan 

produk, biaya, dan teknologi dipertirnbangkan pula dalam penetapan 

laba sasaran. Sebelum rnemproyeksikan rencana laba ke dalam 

anggaran, rnanajemen perusahaan perlu menggali inforrnasi 

pendahuluan mengenai kelayakan rencana laba tersebut. 

Analisis kapasitas biaya laba dapat dipakai untuk menentukan 

banyaknya unit yang harus diproduksi atau rupiah penjualan yang 

harus didapat perusahaan supaya mencapai sasaran labanya. Dengan 

rnenganalisis hubungan di antara kapasitas, biaya, dan laba, 

manajemen perusahaan dapat menentukan jurnlah penjualan yang 

sesuai dengan laba yang dikehendaki. Manajemen lantas dapat 

mengevaluasi kelaikan jumlah penjualan tersebut. Apabila rencana 

laba dianggap layak, anggaran yang lengkap dapat disusun untuk 

tingkat aktivitas tadi. Tingkat penjualan yang dikehendaki bisa saja 

tidak dapat dicapai karena kondisi pasar yang sedang suram atau 

karena jumlah penjualan yang ditentukan ternyata melebihi kapasitas 

produksi perusahaan. Dalam situasi tersebut, manajernen seharusnya 

menurunkan sasaran labanya atau mempertirnbangkan cara lainnya 

untuk mencapai sasaran laba tadi. 



PT. Gemini Mas Mulia lndah (untuk selanjutnya disebut GEMA) 

adalah perusahaan yang membuat perlengkapan kantor dari kertas 

yang telah berdiri selama tujuh belas tahun dan saat ini berusaha 

untuk tetap bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi dan 

persaingan dengan produsen sejenis. Perkembangan industri kertas 

dan barang-barang dari kertas dapat dilihat pada Tabel 1 

Tabel 1. Nilai Ekspor Indonesia 
Untuk lndustri Kertas Dan Barang-Barang Dari Kertas 

Persaingan dengan produsen sejenis terutama dalam harga produk 

yang menuntut perusahaan untuk lebih cost effective sehingga 

penjualan produk yang semakin banyak unitnya akan mendatangkan 

laba bagi perusahaan semakin besar. Analisis kapasitas biaya laba 

dapat menjadi salah satu alternatif untuk diterapkan manajemen 

GEMA untuk perencanaan operasional perusahaan dalam mencapai 

sasaran laba yang ditetapkan manajemen. Penerapan analisis 

kapasitas biaya laba ini bagi manajemen GEMA diharapkan dapat 

berguna untuk perencanaan produksi jangka pendek yaitu: penentuan 

kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu satu tahun 

mendatang atau kurang dengan tujuan untuk mengatur penggunaan 

tenaga kerja, persediaan bahan, dan fasilitas produksi yang dimiliki 

- 
Tahun 

1997 
1998 
1999 
2000 

Sumber : Kampas tanggal 9 April M02 halaman 21 

Output 
(juta dollar AS) 

938.4 
1.425.6 
1.965.6 
2.291.3 

Persentase 
Kenaikan 

- - 
51.92% 
37.88% - 
16.57% 



perusahaan. Dan penerapan analisis kapasitas biaya laba dapat 

menjawab permasalahan pada tahap perencanaan produksi ini yaitu: 

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. 

Perencanaan produksi jangka pendek lebih menekankan pada 

pengaturan operasi produksi sehingga perencanaan ini disebut juga 

perencanaan operasional. 

GEMA dalam operasinya menjual lebih dari satu lini produk pada 

bermacam-macam harga jual. Harga jual dan biaya variabel antara 

satu produk dengan produk lainnya yang masing-masing berlainan 

akan membuat lini-lini produk yang ada mempunyai marjin kontribusi 

yang berlainan pula. Oleh karena itu volume penjualan yang diperlukan 

untuk mencapai titik impas (titik impas adalah volume penjualan 

dimana jumlah rupiah penjualan dan jumlah bebannya sama) atau 

sasaran laba tertentu bagi perusahaan yang menjual lebih dari satu 

produk sangatlah bergantung pada bauran penjualan (sa;es mix). 

Manajemen GEMA akan berusaha untuk menentukan bauran yang 

terbaik yang akan menghasilkan laba operasi paling besar 

berdasarkan permintaan pasar produknya dan kapasitas produksi 

produk tersebut. Titik impas akan bergantung pada bauran dimana 

berrnacam-macam produk dijual. Melihat hal-ha1 tersebut di atas maka 

penulis rnelakukan penelitian ini dengan judul "Analisis Kapasitas 



Biaya Laba Untuk Perencanaan Operasional Di PT. Gemini Mas Mulia 

lndah - Cibinong". 

B. Rumusan Masalah 

Dengan melihat latar belakang tersebut maka rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perilaku biaya dari setiap pos pengeluaran biaya di 

setiap jenis produk sehingga dapat digunakan sebagai 

perencanaan biaya ? 

2. Bagaimana menentukan jumlah penjualan yang dibutuhkan untuk 

mencapai laba sasaran yang ditetapkan manajemen? 

3. Bagaimana perubahan dalam laba, jumlah penjualan, biaya 

variabel dan biaya tetap dapat dimanfaatkan untuk perencanaan 

operasional perusahaan ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis di GEMk acialan : 

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 perusahaan dalam upayanya 

untuk meningkatkan laba operasi. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

manajernen GEMA dalam pengambilan keputusan - keputusan 

manajerial sehubungan dengan peluang - peluang laba operasi 

dari serangkaian altematif tindakan yang dihadapi perusahaan. 

2. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menjembatani 

kesenjangan yang terjadi antara dunia bisnis dan dunia pendidikan 

sehingga penulis memiliki kemarnpuan yang handal dalam 

mengidentifikasi rnasalah dan mencari solusi yang tepat melalui 

proses analisis yang terstruktur. 

E. Ruang Lingkup 

Lingkup penelitiannya adalah produk jadi perlengkapan kantor dari 

kertas (stationary) rjan laporan keuangan tahun 2000. Produk yang 

dihasilkan merupakan produk sendiri GEMA. 




