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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang kaya dan 

potensial, baik dari perikanan laut, perairan umum maupun perikanan 

budidaya. Menurut data statistik perikanan dan kelautan tahun 2008, 

perbandingan jumlah produksi sub sektor perikanan laut pada tahun1988 dan 

tahun 2007 terlihat jelas kenaikanya mencapai lebih dari 100%, sedangkan 

jumlah produksi sub sektor perikanan budidaya kenaikanya sangat fantastis, 

yaitu mencapai 60%. Hal ini menunjukan tingginya minat para pelaku usaha 

perikanan dalam mengembangkan usahanya, terutama di sub sektor perikanan 

budaya (Nainggolan, 2010). 

Sangat disayangkan peningkatan jumlah produksi ini belum 

diimbangi dengan peningkatan mutu, ditunjukan bahwa 20% dari produksi 

perikana Indonesia bermutu tinggi, 30%-40% bermutu sedang dan 40%-60% 

bermutu rendah. Untuk pemanfaatan produksinya 50% dijual ke pasar dalam 

bentuk ikan segar, 40% diolah secara tradisional dan 10% diolah secara 

modern. Dari data ini terlihat bahwa secara nilai ekonomi, produksi perikanan 

indonesia masih sangat rendah, karena sebagian besar hanya dijual dalam 

bentuk segar sehingga perlu dilakukan diversifikasi produk yang tentu saja 

didukung dengan penerapan teknik sanitasi dan higiene yang baik, sehingga 
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diperoleh produk dengan mutu yang baik dan nilai jual tinggi (Nainggolan, 

2010). 

Pengelola perusahaan di dalamnya, manajemen menetapkan 

sasaran yang akan dicapai dimasa yang akan datang dalam proses yang disebut 

perencanaan. Pelaksanaan rencana memerlukan pengendalian agar efektif 

dalam mencapai sasaran dan tujuan dari perusahaan yang telah ditetapkan 

tersebut maka manajer diberi tugas dan tanggung jawab dalam batasan tertentu. 

Manajer bertanggunga jawab atas wewenang serta pendelegasian tugas 

manajemen puncak. Manajemen dituntut untuk mangahsilkan keputusan-

keputusan yang menunjang terhadap pencapaian tujuan perusahaan. 

Manajemen memerlukan suatu perencnaan untuk perusahaan dalam mencapai 

tujuanya tersebut (Christine, 2013). 

Ukuran yang sering dipakai untuk sukses tidaknya manajemen 

suatu perusahaan adalah dari laba yang diperoleh perusahaan. Sedangkan laba 

terutama dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu baiaya produksi, harga jual dan titik 

impas. Tiga faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu 

dalam perencanaan, hubungan antara biaya, harga, dan menetukan titik impas 

memegang peranan yang sangat penting dalam perencanaan laba. Perencanaan 

memerlukan alat bantu berupa analisis biaya produksi,harga jual dan titik 

impas. Impas sendiri di artikan keadaan suatu usaha yang tidak memperoleh 

laba dan tidak menderita rugi. Dengan kata lain suatu usaha dikatakan impas 

jika jumlah pendapatan sama dengan jumlah biaya. Dengan demikian analisis 

titik impas (break even) adalah suatu alat yang digunakan untuk mempelajari 
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hubungan anatara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan dan volume 

penjualan. Analisis break even point adalah sangat penting bagi perusahaan 

karena hal itu akan memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi tingkat-

tingkat penjualan tertentu dalam hubungan dengan tingkat keuntungan 

(Syamsudin, 2011:91). 

Perencanaan laba merupakan rencana kerja yang telah 

diperhitungkan dengan cermat di mana implikasi keuanganya dinyatakan 

dalam bentuk proyeksi perhitungan laba-rugi, neraca, kas, dan modal kerja 

untuk jangka pendek. Perencanaan laba dengan menggunakan analisis break 

even point dapat digunakan untuk memprediksi biaya yang akan terjadi untuk 

pihak manajemen perusahaan mempertimbangakan untuk manggunakan 

analisis tersebut, karena analisis break even point ini mengupas keterkaitan 

antara biaya dan harga jual sehingga perusahaan dapat merencanakan laba 

dengan lebih baik. Ketidak pastian masa depan, kemungkinan pola-pola 

perilaku biaya non linier, dan sifat dunia bisnis yang senantiasa bergejolak 

menuntut asumsi-asumsi yang membatsi aplikasiteknik analisis breaqk even 

point. Keterbatasan-keterbatasan analisis break even point sepatutnya 

dievaluasi secara cermat dalam rangka memastikan bahwa asumsi-asumsinya 

realistis untuk seperangkat kondisi operasi nyata. Jika dilihat lebih dalam lagi 

mengenai pengertian, perhitungan, dan konsep biaya yang mendasari analisis 

ini, asumsi-asumsi yang dapat ditampilkan adalah: 

1. Harga jual per unit tidak berubah-ubah dalam berbagai volume penjualan. 

2. Perusahaan berproduksi pada jarak kapasitas yang relatif konstan. 
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3. Biaya dapat dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel, dimana 

biaya tetap tidak berubah dalam jarak kapasitas tertentu sedangkan biaya 

variabel berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan 

perusahaan. 

4. Jumlah perubahan persediaan awal maupun persediaan akhir tidak berarti. 

5. Jika perusahaan menjual lebih dari satu macam produk, komposisi produk 

yang dijual dianggap tidak berubah (Halim dan Supomo, 2005:58). 

Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengolah 

bahan baku menjadi produk selesai. Biaya ini dikeluarkan oleh departemen 

produksi, yang terdiri dari: 

1. Biaya Bahan Baku, adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan 

yang menjadi bagian pokok dari produk selesai. Contoh: perusahaan mebel 

membuat meja dan kursi bahan bakunya adalah kayu, maka pengeluaran 

uang untuk membeli kayu tersebut akan menjadi biaya bahan baku. 

2. Biaya tenaga kerja langsung, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk 

membayar tenaga kerja yang langsung menangani proses produksi. 

Misalnya pada perusahaan mebel tukang kayu. 

3. Baiaya Overhead pabrik , adalah biaya yang dikeluarkan bagian produksi 

selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, seperti biaya 

bahan penolong, gaji mandor, biaya tenaga kerja tidak langsung, 

perlengkapan (supplies) pabrik, penyusutan, listrik dan air, biaya 

pemeliharaan dan suku cadang, dan lain-lain biaya di pabrik (Sutrisno, 

2001:3). 
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Harga adalah nilai barang atau jasa yang diungkapkan dalam satuan 

rupiah atau satuan uang lainya. Sedangkan harga jual adalah nilai yang 

dibebankan kepada pembeli atau pemakai barang dan jasa. Dalam hal ini harga 

jual merupakan suatu yang digunakan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi 

dari barang dan jasa serta pelayanannya. Menurut Aliminsyah dan padji 

(2003:301) harga jual adalah harga jual meliputi biaya yang dikeluarkan untuk 

memproduksi dan distribusi, ditambah dengan jumlah laba yang di inginkan. 

Ada tiga bentuk penetapan harga jual, yakni penetapan harga jual oleh pasar 

(Market pricing), penetapan harga jual oleh pemerintah (government controlled 

pricing) dan penetapan harga jual yang dapat dikontrol oleh perusahaan 

(administred or business controlled pricing) (Soemarso SR, 2003:182). 

Break event point atau titik impas sampai saat ini belum biasa 

diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia secara pasti. Hal ini dikarenakan 

belum adanya kesepakatan tentang pengertian break event point oleh pakar. 

Masih adanya perbedaan-perbedaan tentang pengertian break event menurut 

pakar-pakar ekonomi dalam literaturnya. Menurut (Charles T. Horngren, 

Srikant M. Datar dan Gorge Foster dalam Hestin S.W 2003:75) mendefinisikan 

break even dalam buku terjemahan “akuntansi biaya”: Penekanan Manajerial” 

sebagai berikut: “Tititk Impas (break even point) adalah volume penjualan 

dimana pendapatan dan jumlah bebanya sama, tidak terdapat laba maupun rugi 

bersih. Menurut Hansen dan Mowen (2005:274) dalam buku terjemahan 

“manajemen Accounting) break even point adalah titik dimana total pendapatan 

sama dengan total biaya, titik dimana laba sama dengan nol”. 
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Agar dapat membuat perencanaan yang baik maka harus mampu 

melihat kemungkinan dan kesempatan dimasa yang akan datang. Dengan 

adanya perencanaan yang baik maka akan memudahkan manajemen untuk 

menjalankan tugas yang sudah diarahkan sesuai dengan tujuan perusahaan 

yang telah direncanakan dan rencana tersebut dapat digunakan sebagai dasar 

untuk melakukan kegiatan perusahaan sehingga dapat terorganisir dengan baik. 

Tujuan utama perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang besar agar dapat 

dikatakan sukses.  

Penelitian ini ingin menganalisis tentang alat yang memepengaruhi 

perencanaan laba pada CV. Putra Leo, yaitu biaya produksi, harga jual, dan 

titik impas. CV. Putra Leo sendri terletak di Desa Bendar, Kecamatan Juwana, 

Kabupaten Pati yang merupakan mayoritas penduduknya adalah nelayan. 

Masyarakat disana terkenal dengan hasil tangkapan ikan lautnya. Banyak dari 

penduduknya yang menggantungkan hidupnya dari hasil melaut. Faktor biaya 

produksi ini masuk dalam penelitian karena perencanaan laba yang diharapkan 

akan dipengaruhi oleh segala sesuatu yang dikeluarkan seperti bahan bakar 

solar, biaya bahan baku, dan pengeluaran lainya.  

Dengan adanya biaya produksi maka usaha nelayan ini dapat 

melaut untuk menangkap ikan dan kemudian mendapatkan ikan untuk dijual. 

Dengan berjalanya waktu, seperti peraturan pemerintahan yang menetapkan 

penjualan dalam pasar naik, hal tersebut sangat mempengaruhi bahan baku, 

bahan bakar solar, serta biaya yang dibutuhkan lainya ikut naik. Dan masalah 

yang sering dialami oleh nelayan ialah harga jual yang tidak stabil. Jika para 
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usaha nelayan lainya menepi secara bersamaan maka secara otomatis harga 

hasil tangkapan ikan akan menurun. Maka dari itu untuk mengantisipasi 

masalah tersebut peneliti ingin mencari tahu bagaimana untuk 

menyeimbangkan pendapatan dengan total biaya yang dikeluarkan. Setelah 

mengetahui besar kecilnya titik impas yang dicapai dengan berbagai banyak 

faktor maka peneliti ingin mencari perencanaan laba yang diharapkan oleh 

perusahaan.  

Mengingat tujuan tersebut, untuk menentukan sebuah perencanaan 

laba dengan adanya beberapa faktor maka penulis tertarik melakukan kajian 

empiris tentang analisis biaya produksi, harga jual, dan titik impas sebagai alat 

perencanaan laba khususnya pada usaha nelayan CV. Putra Leo di desa Bendar 

kecamatan Juwana kabupaten Pati. Variabel yang di gunakan dalam penelitian 

ini adalah biaya produksi, harga jual, dan titk impas yang dipergunakan sebagai 

alat perencanaan laba. 

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini mengambil judul 

“Analisis Biaya Produksi, Harga Jual, Dan Titik Impas Sebagai Alat 

Perencanaan Laba Pada Nelayan di Desa Bendar Kecamatan Juwana 

Kabupaten Pati” 
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B. Rumusah Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perencanaan laba dengan menitik beratkan pada biaya 

produksi usaha nelayan CV. Putra Leo? 

2. Bagaimankah perencanaan laba dengan menitik beratkan pada harga jual 

usaha nelayan CV. Putra Leo? 

3. Bagaimanakah perencanaan laba dengan menitik beratkan pada titik impas 

usaha nelayan CV. Putra leo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang berhubungan dengan masalah  yang ada sebagai 

berikut: 

1. Untuk menganalisis perencanaan laba pada usaha nelayan CV. Putra Leo 

dilihat dari biaya produksinya. 

2. Untuk menganalisis perencanaan laba pada usaha nelayan CV. Putra Leo 

dilihat dari harga jual. 

3. Untuk menganalisis perencanaan laba pada CV. Putra Leo dilihat dari titik 

impas.  
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti mengetahui hubungan biaya produksi,harga jual, dan titik 

impas pada usaha nelayan CV.Putra Leo. 

2. Bagi manajemen, sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam melakukan 

analisis dalam menjelaskan variabel-variabel penentu perencanaan laba dan 

mengetahui variabel-variabel yang menitik beratkan. 

3. Bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi dan 

memperluas informasi dan pengetahuan yang lebih luas mengenai 

perencanaan laba.  

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini berisi penjelasan tentang isi yang 

terkandung dari masing-masing bab secara singkat dari keseluruhan skripsi ini. 

Skripsi ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, yang menampilkan 

landasan pemikiran secara garis besar baik dalam teori maupun 

fakta yang ada yang menjadi alasan dibuatnya penelitian ini. 

Perumusan masalah berisi mengenai pernyataan tentang keadaan, 

fenomena dan atau konsep yang memerlukan jawaban melalui 

penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian yang merupakan hal 
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yang diharapkan dapat dicapai mengacu pada latar belakang 

masalah, perumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Pada 

bagian terakhir dari bab ini yaitu sistematika penulisan, diuraikan 

mengenai ringkasan materi yang akan dibahas pada setiap bab yang 

ada dalam skripsi. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini menguraikan landasan teori, yang berisi jabaran teori-teori 

dan menjadi dasar dalam perumusan hipotesis serta membantu 

dalam analisis hasil penelitian. Penelitian terdahulu merupakan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Kerangka pemikiran adalah 

skema yang dibuat untuk menjelaskan secara singkat permasalahan 

yang akan diteliti. Hipotesis adalah pernyataan yang disimpulkan 

dari tinjauan pustaka, serta merupakan jawaban sementara atas 

masalah penelitian. 

BAB III  Metode Penelitian 

Dalam bab ini akan menguraikan populasi dan sampel penelitian. 

Penentuan sampel berisi mengenai masalah yang berkaitan dengan 

jumlah populasi, jumlah sampel yang diambil dan metode 

pengambilan sampel. Definisi operasional dan pengukuran variabel 

dimana diskripsi terhadap variabel yang digunakan dalam 

penelitian akan dibahas sekaligus melakukan pendefinisian secara 

operasional. Jenis dan sumber data adalah gambaran tentang jenis 
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data yang digunakan untuk variabel penelitian. Metode analisis 

mengungkapkan bagaimana gambaran model analisis yang 

digunakan dalam penelitian. 

 

 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bagian ini menjelaskan tentang diskripsi objek penelitian yang 

berisi penjelasan singkat objek yang digunakan dalam penelitian. 

Analisis data dan pembahasan hasil penelitian merupakan bentuk 

yang lebih sederhana yang mudah dibaca dan mudah 

diinterpretasikan meliputi diskripsi objek penelitian, analisis 

statistik deskriptif, serta analisis data dan pembahasan. Hasil 

penelitian mengungkapkan interpretasi untuk memakai implikasi 

penelitian. 

BAB  Penutup 

Merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari 

hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran penelitian. Saran 

yang diajukan berkaitan dengan penelitian dan merupakan anjuran 

yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan dalam penelitian. 
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