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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Penelitian

Sekarang ini seluruh industri di Indonesia mengalami persaingan yang

semakin kuat dan ketat. Berbagai merek yang ada memiliki pesaing satu sama

lain. Dalam satu merek dapat memiliki lebih dari tiga pesaing baik itu pesaing

lokal maupun asing. Konsumen Indonesia yang sekarang ini merasa ekonomi

yang krisis karena melihat tingkat dolar US yang tidak stabil, membuat konsumen

berpikir untuk cermat dalam memilih barang yang akan mereka beli. Jaman

dahulu orang merasa barang yang lebih mahal adalah barang yang lebih bagus

daripada yang harganya dibawah barang mahal tersebut, tetapi sekarang ini

konsumen memilih barang yang dapat digunakan dalam jangka yang lama dengan

harga yang seminum mungkin. Kebanyakan konsumen terutama yang berada di

level menengah bawah, tidak berpikir untuk membeli barang yang konsumen rasa

masih meragukan.

Dengan adanya kondisi konsumen yang dapat memilih berbagai merek

untuk produk yang diinginkannya, membuat berbagai merek bersaing untuk

memenangkan pasar. Hal ini membuat perusahaan merek tersebut mengatur

strategi dari berbagai bidang manajemen. Strategi ini digunakan untuk tetap

bertahan hidup diantara kerasnya persaingan. Oleh sebab itu perusahaan harus

memprediksi di titik mana perusahaan dapat menutup seluruh biaya produksi dan

kantor supaya perusahaan dapat menyakini bahwa usaha tersebut dapat terus

berjalan dengan kinerja perusahaan yang stabil dan baik. Salah satu industri yang

memiliki persaingan kuat dan ketat adalah industri perkasuran atau dikenal

dengan “bedding”.

Industri perkasuran mengalami perkembangan, hal ini dapat dilihat dengan

munculnya berbagai merek kasur di Indonesia, baik merek lokal maupun luar
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negeri. Merek – merek tersebut adalah Elite, Central, comforta, King Koil, Spring

Air, Lady Americana, Airland, Serta, Therapedic, Florence, Tempur-Pedic,

Simmons, dan lain - lain. Seiring dengan muncul merek-merek tersebut, maka

persaingan kasur menjadi sangat kuat dan ketat.

Untuk memenangkan persaingan, berbagai merek memberikan kelebihan

pada produk yang dijualnya. Elite memberikan garansi kepada konsumennya

dalam pembelian spring bed dalam jangka 12 tahun dari tertanggal pembelian

produk. Merek lainnya pun yang memberikan garansi adalah Comforta, Comforta

memberikan garansi berjangka 10 tahun dari tertanggal pembelian produk. King

Koil pun salah satu yang memberikan garansi pada produknya, garansi itu

berjangka 10 tahun dari tertanggal pembelian produk. Selain garansi, berbagai

merek pun menawarkan kesehatan di dalam produknya, terutama kesehatan tulang

punggung penggunanya. Elite mengeluarkan produk yang bertipe Orthopedic

Series yang memiliki 3 jenis yaitu Chiro Posture, Healthy, dan Dr. Smart.

Comforta mengeluarkan produk yang bertipe Prefect Pedic dan Luxury Pedic.

Tempur-Pedic adalah merek yang mengkhususkan produknya di bidang kesehatan

dalam tidur.

Keberhasilan suatu perusahaan dalam menghadapi persaingan sangat

tergantung pada kemampuan manajemen dalam membuat rencana kegiatan di

masa yang akan datang dengan melihat kesempatan yang ada. Oleh karena itu

manajemen membutuhkan informasi yang tepat sebagai dasar pengambilan

keputusan. Salah satu informasi yang dapat membantu manajemen dalam

membuat keputusan dapat diperoleh melalui memprediksi menggunakan analisis

break-even. Melalui analisis break-even, manajemen dapat mengetahui berapa

produksi minimun yang harus dicapai untuk menutupi biaya yang terjadi di pabrik

sampai pasar sehingga perusahaan dapat menstabilkan kinerja keuangan

perusahaan.

Setiap perusahaan memiliki perencanaan kuota produksi yang harus

dipenuhi untuk dapat menstabilkan kinerja perusahaan. Tidak ada perusahaan
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yang tidak ingin mengetahui berapa volume produksi yang harus direncanakan

supaya kinerja perusahaan tetap stabil. Intinya setiap perusahaan memiliki kuota

masing-masing untuk dapat menutupi biaya produksi dan biaya administrasi

melalui produksi produk perusahaan. Begitu pula dengan PT ZYX yang bergerak

di bidang industri perkasuran Indonesia. PT ZYX memiliki kuota sendiri yang

dilaksanakan untuk menstabilkan kinerja perusahaannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian di PT ZYX yang bergerak di industri perkasuran sebagai gambaran

untuk memenangkan persaingan di dalam pasar. Penulis melakukan penelitian

yang berjudul “Peranan Break-even dalam menentukan Kuota Produksi

Spring Bed di PT ZYX Cimareme.”

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam pengambilan keputusan seringkali pihak manajemen mengalami

kesulitan untuk memperkirakan tingkat pendapatan, biaya-biaya, dan volume

produksi minimum agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Salah satu cara

yang paling efektif untuk membantu manajemen sehubungan dengan hal diatas

adalah dengan menggunakan analisis metode break-even. Hal-hal yang menjadi

pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan break-even dalam menentukan kuota

produksi di PT ZYX?

2. Bagaimana peranan break-even terhadap kuota produksi di PT ZYX?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui paling tidak terdapat satu perbedaan dan

persamaan break-even dalam menentukan kuota produksi di PT

ZYX.

2. Untuk mengetahui paling tidak terdapat satu peranan break-

even terhadap kuota produksi di PT ZYX.
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Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Penulis, untuk memperdalam pengetahuan tentang manajemen

keuangan khususnya mengenai metode break-even dalam

menentukan kuota perusahaan. Selain itu juga untuk

membandingkan antara teori yang telah diperoleh dari bangku

kuliah dengan penerapannya dalam bisnis yang nyata dalam

mengatasi permasalahan yang dihadapi perusahaan.

2. Perusahaan, sebagai masukan dalam menentukan kuota penjualan

dengan menerapkan analisis break-even.

3. Pihak-pihak lain yang berkepentingan dan menaruh minat terhadap

topik yang diuraikan penulis.

1.4 Kerangka pemikiran

Keberhasilan suatu perusahaan dapat diukur dari laba yang diperoleh oleh

perusahaan tersebut. Laba juga menjadi jaminan kelangsungan hidup perusahaan.

Maka dari itu pihak manajemen suatu perusahaan harus memperhatikan faktor-

faktor yang berhubungsn dengan laba dengan lebih seksama. Faktor-faktor

tersebut adalah penetapan harga jual, volume produksi, dan biaya-biaya yang

terjadi. Perusahaan dapat melakukan beberapa cara agar dapat meningkatkan laba

antara lain dengan :

1. Meningkatkan volume produksi dimana harga jual produk dan biaya

produksi yang terjadi tetap.

2. Menurunkan biaya produksi dengan tetap mempertahankan kualitas,

volume produksi, dan harga jual tetap.

3. Meningkatkan harga jual serta berusaha mempertahankan volume

produksi dan biaya produksi dalam keadaan tetap.

Kaitan antara faktor-faktor tersebut diatas adalah jika volume produksi

meningkat maka laba akan meningkat. Jika biaya yang dikeluarkan dapat

diturunkan sedangkan harga jual tetap, maka laba akan meningkat. Untuk
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meningkatkan laba, perusahaan harus mampu meningkatkan volume produksi dan

mampu menekan biaya secara bersamaan.

Untuk mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan laba,

dapat digunakan suatu alat bantu yaitu metodebreak-even. Analisis ini dapat

diartikan suatu keadaan dimana operasi perusahaan tidak memperoleh laba dan

tidak menderita kerugian.

Break-even point menurut Horngren memiliki pengertian sebagai berikut

(Horngren, Foster, Datar, 2012) :

“Break-even point is the quantity of output sold at which total revenues

equal total cost – that is, the quantity of output sold at which the operating

income is zero.”

Menurut Carter, pengertian analisis breakeven point adalah sebagi berikut

(Carter, 2005) :

“Break-even point is the point which cost and revenue are equal.”

Menurut Brealey titik impas akuntansi memiliki pengertian sebagai

berikut (Brealey, Myers, dan Marcus, 2012) :

“Titik impas (pulang pokok) akuntansi (atau accounting break-even)

adalah tingkat penjualan dimana laba adalah nol atau dengan kata lain, di

mana pendpatan total sama dengan biaya total.”

Dengan metode break-even ini dapat dilihat berapa volume produksi

minimum yang dapat menutup semua biaya perusahaan sehingga perusahaan

dapat memperkirakan jumlah laba yang dapat dicapai dengan harga jual dan biaya

yang dikeluarkan. Dengan analisis ini perusahaan juga dapat mengendalikan biaya

yang dikeluarkan dan berpeluang memperoleh laba semakin tinggi.

Perusahaan perlu mengetahui pada volume produksi berapa dapat menutup

total biaya untuk dapat menghindari terjadinya kerugian. Ini akan sangat

membantu manajemen dalam menentukan kuota produksi. Dengan melakukan
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penggolongan biaya yang tepat, perusahaan akan lebih mampu dalam

memperkirakan jumlah dan komposisi produksi yang akan dijual maupun harga

jual secara tepat. Berdasarkan uraian di atas, penulis mengajukan hipotesis bahwa

analisis break-even dapat membantu manajemen dalam menentukan kuota

produksi perusahaan.

Menurut Gitman (2007), manfaat dari analisis break-even point adalah

sebagai berikut :

“Break-even analysis is used to determine the level of operations

necessary to cover all operating costs and to evaluate the profitability

associated with various level of sales.”

Menurut Horngren, kegunaan dari analisis break-even point (Horngern,

Foster, dan Datar, 2012) adalah untuk menghindari kerugian dan analisis break-

even point memberitahu manajer berapakah tingkat penjualan yang harus dicapai

untuk menghindari kerugian.

Adapun kegunaan langsung dari analisis break-even point ini antara lain

adalah untuk :

1. Menentukan harga

2. Menentukan penjualan

3. Menentukan keuntungan atau profit.
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Gambar 1.1

Skema Kerangka Pemikiran

Sumber : Skripsi Novi “Peranan Analisis Break-even Point dalam Menentukan Kuota

Penjualan PT. MGA.”

1.5 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian dan

kerangka pemikiran yang telah dibuat, maka penulis mengeluarkan hipotesis

sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan break-even dalam menentukan kuota produksi.

2. Terdapat peranan break-even terhadap kuota produksi.
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1.6 Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian komparatif dan penelitian

kausalitas. Menurut Nazir (2009) penelitian komparatif adalah sejenis penelitian

deskriptif yang ingin mencari jawab secara mendasar tentang sebab akibat, dengan

menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu

fenomena tertentu.

Nazir (2009), mengemukakan sifat dari penelitian komparatif sebagai berikut:

“Metode penelitian komparatif adalah bersifat ex post facto. Artinya, data

dikumpulkan setelah semua kejadian yang dikumpulkan telah selesai

berlangsung. Peneliti dapat melihat akibat dari suatu fenomena dan

menguji hubungan sebab akibat dari data-data yang tersedia.”

Sedangkan menurut Ulber Silalahi (2012), penelitian kausalitas meneliti

hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian kausalitas,

ingin dijelaskan pengaruh perubahan variasi nilai dalam suatu variabel terhadap

perubahan variasi nilai dalam satu atau lebih variabel lain.

Metode ini digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai hubungan

antara pengaruh break-even terhadap menentukan kuota produksi. Data yang akan

digunakan adalah laporan keuangan perusahaan tahun 2011-2012.

1.7 Waktu dan Tempat

Objek yang diteliti adalah sebuah perusahaan yang bergerak di industri

kasur yaitu PT ZYX. Perusahaan tersebut beralamat di Jl. Raya Cimareme.

Padalarang. Waktu penelitian dilakukan pada Bulan November 2013 sampai

dengan Januari 2014.
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Tabel 1.1

Susunan Kegiatan

Uraian November Desember Januari
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Proposal
Meminta perijinan ke perusahaan
Penelitian ke perusahaan
Penyusunan Bab 1 dan penyerahan
Pencarian pustaka
Penyusunan Bab 2
Penyerahan Bab 2
Wawancara untuk profil perusahaan
Penyusunan Bab 3 dan penyerahan
Mengunjungi perusahaan
Memproses data mentah
Konsultasi kepada perusahaan
Penyusunan Bab 4
Penyerahan Bab 4
Penyusunan Bab 5 dan Penyelesaian
Skripsi
Konsultasi kepada perusahaan
Pengurusan persyaratan sidang
Penyerahan Skripsi
Pendaftaran sidang


