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BAB  I 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini sektor industri kecil mendapat perhatian yang cukup 

besar dari Pemerintah dengan pemberian proteksi dan segala fasilitas 

dengan tujuan untuk mengembangkan sektor industri dan kerajinan 

industri. 

Tujuan berdirinya perusahaan itu sendiri mendapatkan keuntungan 

atau laba dan besar kecilnya laba sering menjadi ukuran kesuksesan suatu 

manajemen. Hal tersebut didukung oleh kemampuan manajemen di dalam 

melihat kemungkinan dan kesempatan dimasa yang akan datang,. Oleh 

karena itu perlu adanya suatu perencanaan untuk mencapai hal tersebut. 

Ukuran yang sering dipakai untuk menilai sukses tidaknya 

manajemen suatu perusahaan adalah dari laba yang diperoleh perusahaan. 

Sedangkan laba terutama dipengaruhi volume produksi dan volume 

produksi mempengaruhi biaya. 

Dalam melakukan pembiayaan, penguasaha sudah menyadari akan 

segala resiko dan kesulitan yang dihadapi dan bisa terjadi sewaktu-

waktu.dalam mengatasi semua masalah tersebut, pihak manajemen harus 

memiliki kemampuan yang tinggi dalam melihat segala kemungkinan dan 

kesempatan dimasa yang akan dating yang dimulai adri sejak awal, untuk 

mendapatkan tujuan baik jangka panjang maupun jangka pendek. 
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Manajer perusahaan harus dapat membuat perencanaan secara 

terpadu atas semua aktivitas yang sedang maupun akan dilakukan dalam 

upaya mencapai laba yang diharapkan. Perencanaan merupakan fungsi 

manajemen yang paling mendasar, sebab dapat memberikan arah dan 

pedoman dalam mencapai tujuan perusahaan. Untuk itu diperlukan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berhubungan dengan tercapainya laba. 

Harga jual, laba per produk dan hasil penjualanlah yang menjadi sasaran 

pemikiran utama. Dalam hal ini laba dapat diartikan sebagai kemungkinan 

keuntungan yang diperoleh (Profit Potential) dari suatu produk tertentu 

yang telah dijual. 

Besarnya laba yang diperoleh perusahaan biasanya digunakan 

sebagai tolok ukur sukses atau tidaknya manajemen dalam mengelola 

perusahaannya. Besar kecil laba dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

harga jual produk, biaya-biaya yang dikeluarkan dan penjualan. Oleh 

sebab itu seorang manajer harus bisa memahami, mengetahui dan 

mengkombinasikan faktor- faktor tersebut agar mendapatkan laba yang 

optimal. Sedangkan didalam usaha untuk meningkatkan laba, perusahaan 

harus dapat mengendalikan biaya-biaya yang mungkin terjadi sehubungan 

dengan barang dari dibuat sampai barang jadi yang dijual.      

Perencanaan laba itu berhubungan dengan volume penjualan, hasil 

penjualan, biaya produksi serta biaya operasi perusahaan. Apabila kondisi 

perusahaan dan perekonomian mengalami perubahan maka perlu 

dilakukan analisis dalam merealisasikan laba yang telah direncanakan agar 
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tidak menyimpang dari teknik perencanaan yang digunakan .Teknik 

perencanaan yang dapat digunakan dengan analisis biaya-volume 

penjualan – laba. Dimana analisis ini memberikan informasi mengenai 

besarnya penjualan yang harus dicapai. Model analisis yang paling umum 

digunakan untuk mengetahui hubungan antara biaya – volume penjualan – 

laba  adalah Break Event Point(BEP) Analysis. 

Pada  perusahaan ini belum menggunakan analisis biaya- volume 

penjualan–laba dalam merencanakan labanya. Perusahaan ini hanya 

berpedoman pada semakin tinggi tingkat penjualan semakin banyak laba 

yang diperoleh. Dengan kata lain, hanya membandingkan jumlah yang 

dikeluarkan dan jumlah yang diterima tanpa ada suatu perencanaan laba . 

Untuk dapat merencanakan laba yang diharapkan, dapat diuraikan 

dengan bantuan analisis Break Event Point yang merupakan sarana untuk 

marencanakan laba. Hasil dari analisis ini dapat memberikan data atau 

informasi, dimana dapat membantu para pengusaha dalam merencanakan, 

merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan. Oleh karena itu analisis 

ini merupakan alat untuk merencanakan laba dengan melihat faktor-faktor 

yang mempengaruhinya.  

Perusahaan dapat dengan mudah mengetahui perubahan laba yang 

akan dicapai apabila terdapat perubahan pada biaya, volume penjualan dan 

harga jual yang terjadi.(http://digilib.unikom.ac.id/go.php?id=jiptumm-

gdl-s1-2002-ervan-5688-2002). 
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Seiring berkembangnya zaman yang semakin modern dan didukung 

teknologi canggih, maka kehidupan dunia usaha mengalami persaingan 

yang ketat. Manajemen perusahaan harus dapat merencanakan dengan 

tepat dan dapat memperkirakan secara dalam semua pengaruh perubahan 

biaya – volume penjualan dan harga jual terhadap perencanaan laba. 

Dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

pada perusahaan mebel yang merupakan usaha yang memproduksi dan 

menjual kayu dan mebel. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis 

mengambil judul. “ANALISIS BIAYA – VOLUME PENJUALAN – 

LABA SEBAGAI PERENCANAAN LABA PADA PERUSAHAAN 

MEBEL UD. MARGA JATI KLATEN. 

 

B. Pembatasan Masalah  

Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan kayu Marga Jati 

Klaten. Dalam penelitian ini hanya meneliti masalah analisis biaya-volume 

penjualan- laba sebagai alat perencanaan laba pada perusahaan kayu 

Marga Jati Klaten. Penelitian ini  hanya dibatasi pada jumlah biaya volume 

penjualan dan laba pada tahun 2003 – 2007. 

C. Perumusan Masalah 

Tingkat laba perusahaan dipengaruhi secara langsung oleh harga jual 

per unit, volume penjualan, total biaya tetap dan biaya variabel satuan. 

Perubahan salah satu atau beberapa komponen diatas dapat berpengaruh 

dalam proses penyusunan atau perencanaan laba. Untuk itu diperlakukan 
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penilaian atau evaluasi terhadap perubahan-perubahan tersebut. Digunakan 

analisis biaya-volume penjualan dan laba menyebabkan pengusaha dapat 

merencanakan tingkat labanya secara teliti dan akurat. Dari hal tersebut 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

”Apakah hasil analisis biaya, volume penjualan, laba dapat menunjukkan 

gambaran tentang perencanaan laba pada perusahaan kayu Marga Jati 

Klaten?” 

 
D. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui jumlah yang diproduksi agar berada pada 

keadaan Break Even Point 

2. Untuk mengetahui jumlah yang diproduksi agar mendapat kan laba 

yang diharapkan. 

3. Untuk mengetahui jumlah yang diproduksi agar dapat diketahui 

perencanaan laba yang akan datang. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Hasil Penelitian ini diharapakan akan memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Memberikan kontribusi bagi manjemen perusahaan dalam 

merencanakan laba dan dalam pengambilan keputusan.  

2. Sebagai bahan pengetahuan praktis dalam dunia bisnis sesungguhnya, 

sehingga dapat dipergunakan bagi pihak yang meneliti masalah yang  
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F. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan penelitian ini dikelompokkan dalam 5 bab dengan uraian 

sebagai berikut : 

BAB   I     PENDAHULUAN 

 Berisi Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan 

penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Skripsi. 

 

BAB  II     LANDASAN TEORI 

 BAB ini berisi landasan teori, yang meliputi pengertian 

perencanaan, pengertian dan ruang lingkup analisis break even 

point, pengertian biaya, penggolongan biaya, klasifikasi biaya 

berdasarkan tingkah laku, pengertian penjualan, pengertian 

harga dan pengertian  laba, Kerangka pemikiran, Hipotesis. 

 

BAB  III   METODE PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan jenis penelitian, populasi dan sampel data 

dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis 

data. 

 

BAB  IV    ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Berisi gambaran umum penelitian, penyajian data, analisis data, 

pengujian hipotesis dan Pembahasan hasil penelitian 
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 BAB  V     PENUTUP 

 Berisi kesimpulan dan saran-saran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




