BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.18Pengertian Hubungan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003: 313)

“Hubungan adalah sesuatu yang berkaitan antara obyek yang
satu dengan yang lain dimana kedua obyek tersebut memiliki
tujuan yang sama”.
2.2 Pengertian Analisis
Menurut

http://zfikri.wordpress.com/2007/09/02/filsafatumumanalisis

konsep/
“Analisis adalah proses mengurai konsep ke dalam bagianbagian
yang lebih sederhana, sedemikian rupa sehingga struktur logisnya
menjadi jelas. Analisis filosofis merupakan metode untuk menguji,
menilai, dan memahami sistem pemikiran yang kompleks dengan
memecahnya ke dalam unsurunsur yang lebih sederhana sehingga
hubungan antar unsurunsur itu menjadi jelas. Metode ini
mempunyai sejarah yang panjang. Pada tahun 1930an kaum positivis
(logical positivists) mengembangkan metode analisis logis dalam
konteks antimetafisika. Setelah tahun 1945 para filosof
mengembangkan analisis untuk memahami bahasa dan pemikiran.
Mereka mengembangkan konsepsi ‘analisis linguistik’ yang lebih lues.
Perhatian utama mereka adalah analisis bahasa dan makna (Baldwin
2000: 29).
Konsep yang bisa dianalisis atau didefinisikan adalah konsep yang
kompleks, seperti kata “kuda.” Kuda disebut kompleks karena terdiri dari

beberapa unsur properties, misalnya, kepala, badan, kaki dan lainlain serta unsur
sifat, misalnya, meringkik. Kalau konsepnya sederhana, maka tidak bisa diurai ke
dalam bagianbagian atau unsurunsurnya. Tentang konsep yang dianalisis harus
kompleks supaya bisa didefinisikan.
Menurut G. E. Moore (1903/1968:67) :
“A definition does indeed often mean the expressing of one word’s
meaning in other words…Let us, then, consider this position. My point
is that ‘good’ is a simple notion, just as ‘yellow’ is a simple notion; that,
just as you cannot, by any manner of means, explain to any one who
does not already know it, what yellow is, so you cannot explain what
good is. Definitions of the kind that I was asking for, definitions which
describe the real nature of the object or notion denoted by a word, and
which do not merely tell us what the word is used to mean, are only
possible when the object or notion in question is something complex.
You can give a definition of a horse, because a horse has many different
properties and qualities, all of which you can enumerate. But when you
have enumerated them all, when you have reduced a horse to his
simplest terms, then you can no longer define these terms. They are
simply something which you think of or perceive, and to any one who
cannot think of or perceive them, you can never, by any de finition,
make their nature known.”
2.3 Pengertian dan Penggolongan Biaya
2.3.1

Pengertian Biaya Menurut Beberapa Ahli:
1. Menurut Warren, Reeve, Fees (2005:655)
“Biaya adalah pembayaran tunai atau komitmen untuk
membayar tunai di masa datang yang ditujukan untuk
menghasilkan pendapatan. ”

2. Menurut Hansen (2000: 28):

Cost is the cash or cash equivalent value sacrified for goods
and services that are expected to bring a current or future
benefit to the organization.
3. Menurut Hongren et all dalam bukunya “Cost Accounting, A
Managerial Emphasis” (2000:28) menyatakan bahwa biaya adalah :
“Cost as resources sacrificed or forgone to achieve a specific
objective.”
Berdasarkan definisidefinisi di atas, dapat disimpulkan bahwa biaya (cost)
adalah pengorbanan yang dapat diukur untuk mendapatkan barang dan jasa untuk
tujuan tertentu.

2.4 Pengertian dan Pentingnya Analisis BEP
Analisis titik impas atau analisis break even point diperlukan untuk
mengetahui hubungan antara volume produksi,volume penjualan, harga jual,
biaya produksi, biaya lainnya baik yang bersifat tetap maupun varabel dan laba
atau rugi.
Pendapat beberapa ahli pengertian break even maka diuraikan beberapa
definisi sebagai berikut:
1. Menurut Mulyadi (2001, 232)
“break even adalah keadaan suatu usaha yang tidak memperoleh laba
dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain suatu usaha
dikatakan impas jika jumlah pendapatan (revenue) sama dengan
jumlah biaya, atau apabila laba kontribusi hanya dapat digunakan
untuk menutup biaya tetap saja.”

2. Menurut Ronald W. Hilton, Michael W. Maher, Frank H. Selto
(2003,257)
“break even point is the volume of activity that produces equal revenues and costs for the organization.”

3. Menurut Ronald W. Hilton (2005,301)
“break even point is the volume of activity where the organization’s
revenues and expense are equal at this amount of sales, the organization
has not profit or loss, its break even.”
“titik impas adalah volume aktivitas dimana pendapatan suatu perusahaan
sama dengan biaya perusahaan. Pada jumlah penjualan tersebut,
perusahaan tidak untung atau rugi, ini dikatakan impas.”

2.5 Asumsi Analisis Break Even Point
Asumsi analisis break even menurut Mulyadi (2001, 260), antara lain :
1. Varibilitas biaya dianggap akn mendekati pola perilaku yang diramalkan.
Biaya tetap akan selalu konstan dalam kisar volume yang dipakai dalam
perhitungan impas sedangkan biaya variable berubah sebanding dengan
perubahan volume penjualan.
2. Harga jual produk dianggap tidak berubahubah pada berbagai tingkat
kegiatan. Jika dalam usaha menaikan volume penjualan dilakukan
penurunan harga jual atau dengan memberikan potongan harga, maka hal
ini mempengaruhi hubungan biaya volume laba.
3. Kapasitas produksi pabrik dianggap secara relatife konstan.penambahan
fasilitas produksi akan berakibat pada penambahan biaya tetap dan akan
mempengaruhi hubungan biaya volume laba.

4. Harga faktorfaktor produksi dianggap tidak berubah. Jika harga bahaan
baku dan tarif upah menyimpang terlalu jauh dibanding dengan data yang
dipakai sebagai dasar perhitungan impas maka hal ini akan mempengaruhi
hubungan biaya volume laba.
5. Efisiensi produk dianggap tidak berubah apabila terjadi penghematan
biaya karena adanya penggunaan bahan pengganti yang harganya lebih
rendah atau perubahan metode produksi maka hal ini akan mempengaruhi
biaya volume laba.
6. Perubahan jumlah persediaan awal dan persediaan akhir dianggap tidak
signifikan.
7. Komposisi produk yang akan dijual dianggap tidak berubah. Jika
perusahaan menjual lebih dari satu macam produk, maka meskipun volue
penjualan sama tetapi apabila komposisinya berbeda maka hal ini akan
mempunyai pengaruh terhadap pendapatan penjualan.
8. Bahwa volume merupakan faktor satusatunya yang mempengaruhi biaya.

2.6 Kegunaan dan Manfaat Analisis Break Even
Analisa break even merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk
menganalisa hubungan antara berbagai unsur yaitu : volume, laba dan biya yang
dapat digunakan pihak manajemen didalam memilih alternatif pengambilan
keputusan dan perumusan kebijakan perusahaan karena analisis break even dapat
memberikan informasi yang penting bagi proses perencanaan perusahaan karena
dapat dipakai sebagai dasar mengevaluasi laba, menetapkan harga jual yang
wajar, dan menetapkan penjualan minimum yang harus dilakukan perusahaan.
Sedangkan manfaat serta kegunaan dari break even tersebut antara lain :

1. Sebagai dasar atau landasan merencanakan kegiatan operasional dalam
usaha untuk mencapai laba tertentu, jadi dapat digunakan untuk
perencanaan laba atau profit planning.
2. Sebagai dasar untuk mengendalikan kegiatan operasi yang sedang
berjalan, yaitu untuk alat pencocokan antara realisasi dengan angkaangka
dalam perhitungan break even atau dalam gambar (chart) break even. Jadi
bisa dipakai sebagai alat pengendalian/controlling.
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan harga jual, yaitu setelah
diketahui hasilhasil perhitungannya menurut analisa break even dan laba
yang ditargetkan.
4. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang harus
dilakukan oleh seorang manajer.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan: analisis break even berguna untuk
menetapkan volume penjualan, komposisi produk, dan besarnya biaya yang
diperlukan untuk mencapai titik laba yang diinginkan dengan menggunakan
sumbersumber yang ada.

2.7 FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Besarnya Laba
Dalam analisis titik impas besarnya laba ditentukan berdasarkan selisih
antara nilai penjualan (total revenue/sales) dengan total biaya (biaya tetap
ditambah biaya variabel) pada tingkat volume produksi/penjualan tertentu. Perlu
diperhatikan bahwa volume penjualan yang menghasilkan laba hanyalah volume
penjualan yang berada di atas titik impas.

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi besarkecilnya
laba tersebut. Faktor faktor ini bersumber dari besaranbesaran

yang diperlukan dalam analisis/ perhitungan titik impas. Besaran
besaran tersebut adalah volume produksi/ penjualan, harga jual
per unit, biaya tetap, biaya variabel. Apabila besaranbesaran ini
berubah maka laba juga akan berubah.

1. Perubahan Volume Produksi/Penjualan
Apabila volume produksi/penjualan berubah sedang faktorfaktor yang
lain (harga jual, rasio biaya variabel, biaya tetap) tidak berubah maka
perolehan laba juga akan berubah. Dalam kasus ini titik impasnya akan tetap
atau tidak bergeser.
Gambar 2.1
BEP dalam (Rp)

Sumber: Jumingan ( 2005, hal 201)

Perubahan volume produksi/penjualan dari 0P2 menjadi 0P3 akan
memperbesar perolehan laba dari BC menjadi B1 C1

2. Perubahan Harga Jual
Apabila harga jual per unit mengalami perubahan, sedangkan volume
Penjualan biaya variabel per unit, dan biaya tetap tidak berubah, maka perolehan
laba juga akan mengalami perubahan. Dalam kasus ini titik impasnya akan
merubah pula.

Gambar 2.2
Harga Jual Per unit

Sumber: Jumingan ( 2005, hal 202)

Apabila harga jual per unit naik maka nilai penjualan akan bergeser ke atas
lari 0S menjadi 0Sr Pada volume produksi/penjualan 0P2 perolehan laba akan
jertambah dari BC menjadi BCr Titik impasnya bergeser ke kiri dari BEP menjadi
BEP1

3. Perubahan Biaya
Apabila biaya variabel per unit dan biaya tetap berubah sedangkan volume
penjualan dan harga per unit berubah, maka perolehan laba juga akan mengalami
perubahan. Dalam kasus ini titik impasnya akan bergeser.
Gambar 2.3
Biaya Variabel per unit meningkat

Sumber: Jumingan ( 2005, hal 203)

Meningkatkan biaya variabel dari 0V menjadi 0V, akan menggeser biaya
dari RT menjadi RT,. Pada volume produksi/penjualan 0P2 perolehan laba akan
mengecil dari BC menjadi B,C. Titik impasnya bergeser ke kanan dari BEP
menjadi BEP.

Gambar 2.4
Biaya tetap meningkat

Sumber: Jumingan ( 2005, hal 203)
Meningkatkan biaya tetap dari RF menjadi R1F1 akan menggeser biaya
total dari RT menjadi R1T1. Pada volume produksi/penjualan 0P2 perolehan laba
akan mengecil dari BC menjadi B1C. Titik impasnya bergeser ke kanan dari BEP
menjadi BEP1.
Untuk memberikan gambaran akan kita ambil kembali contoh 1
sebelumnya.

4. Perubahan Volume Produksi
Volume produksi yang semua 700.000 unit (laba Rp20 juta) kemudian diubah
menjadi 800.000 unit. Laba yang baru adalah
Penjualan: 800.000 x Rp500,00

=

Rp400 juta

Biaya variabel: 60% x Rp400 juta

= Rp240iuta

Pendapatan marginal

= Rp 160 juta

Biaya tetap

_____120 juta

Laba

= Rp

40 juta

Perubahan laba tersebut ditunjukkan gambar sebagai berikut :
Gambar 2.5
Volume produksi

Sumber: Jumingan ( 2005, hal 204)
5. Perubahan Harga Jual
Misalnya harga jual per unit naik dari Rp500,00 menjadi Rp550,00 atau
meningkat 10%. Perhitungan labanya adalah
Penjualan: 700.000 x Rp550,00

= Rp385juta

Biaya variabel

= Rp210juta

Pendapat marginal

= Rpl75juta

Biaya tetap
Laba

120 juta
=

Rp55juta

Dengan harga semula (Rp500,00), volume penjualan
700.000 unit labanya adalah Rp20 juta. Pertambahan laba karena
harga jual naik digambarkan sebagai berikut.
Gambar 2.6
Perubahan harga jual

Sumber: Jumingan ( 2005, hal 205)

BEP yang baru adalah
Rp l20 juta

BEP1

=

1

Rp300juta____

Rp500juta x 110%
= Rpl20 juta
45,45%
=

Rp 264 juta
(480.000 unit)

6. Perubahan Biaya Variabel
Misalnya variabel cost ratio (VCR) berubah dari 60% menjadi 62% dan unsur
lainnya tetap. Perhitungan labanya adalah
Penjualan: 700.000 x Rp500,00

= Rp350juta

Biaya variabel: 62% x Rp 350 juta

=

Pendapatan marginal

217juta

Rp 133 juta

Biaya tetap

120 juta
=

Laba

Rp 13 juta

Perubahan laba dan perubahan titik impas akibat perubahan VCR tersebut
digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.7
Biaya Variabel

Sumber: Jumingan ( 2005, hal 206)

BEP yang baru adalah

=

Rp309,3 juta (dibulatkan) atau 619.000 unit (dibulatkan)

7. Perubahan Biaya Tetap
Misalnya biaya tetap meningkat dari Rpl20 juta menjadi Rpl26 juta dan unsur
lainnya tetap. Biaya tetap naik 5%.
Perhitungan labanya adalah
Penjualan: 700.000 x Rp500,00

=

Rp350juta

Biaya variabel: 60% x Rp 350 juta

=

210 juta

Pendapatan marginal

= Rp l40 juta

Biaya tetap

=

126 juta

Laba

=

Rp 14 juta

Breakeven chartnya diperlihatkan sebagai berikut:

Gambar 2.8
Biaya Tetap

Sumber: Jumingan ( 2005, hal 207)

BEP yang baru adalah

Apabila digunakan pendekatan grafik labavolume, masing
masing perubahan unsur titik impas tersebut di muka dapat
diperiksa

pada

gambar

2.9

sampai

dengan

gambar

2.12.Perubahan volume produksi/penjualan dari 700.000 unit

(Rp350 juta) menjadi 300.000 unit (Rp400 juta). Unsur lainnya
tetap

Gambar 2.9

Perubahan volume produksi/penjualan

Sumber: Jumingan ( 2005, hal 208)

Perubahan harga jual per unit dari Rp500,00 menjadi Rp550,00. Unsur
lainnya tetap.

Gambar 2.10
Harga jual per unit

Sumber: Jumingan ( 2005, hal 208)

Perubahan biaya variabel rasio dari 60% menjadi 62%.

Gambar 2.11
Biaya variabel rasio

Sumber: Jumingan ( 2005, hal 209)

Perubahan biaya tetap dari Rp l20 juta menjadi Rp l26 juta (naik 5%).
Gambar 2.12
Biaya Tetap

Sumber: Jumingan ( 2005, hal 209)

8. Perubahan Seluruh Faktor
Apabila seluruh faktor berubah, misalnya harga jual per unit naik 10%
variable cost ratio naik 2%, biaya tetap naik 5%, dan akibat naiknya harga
volume penjualan turun 5%, maka BEP yang baru adalah

2.8 Perhitungan Break Even Point

Menurut Jumingan pendekatan yang bisa digunakan untuk
menunjukan break even yaitu :
1.pendekatan matematis
2.pendekatan grafik
3. pendekatan margin kontribusi

ad.1 Pendekatan Matematis

Data atau informasi yang diperlukan dalam menghitung
titik impas adalah:
•

hasil keseluruhan penjualan atau harga jual perunit.

•

Biaya variabel keseluruhan ataubiaya variabel perunit

•

Jumlah biaya tetap keseluruhan

Terdapat empat metode atau rumus dalam menghitung titik impas (break
even point – untuk selanjutnya digunakan singkatan BEP), yaitu

FC
1.BEP= 1 VC
S

Dimana BEP = penjualan pada titik impas dalam rupiah
FC= biaya tetap keseluruhan (fixed cost)
VC= biaya variabel keseluruhan (variabel cost)
S= hasil penjualan keseluruhan

2.BEP=

FC
MIR

Di mana MIR = marginal income rasio (rasio pendapatan marginal dengan
hasil penjualan). MIR=1VCR disebut juga profitvolumeratio (P/V)

3

BEP=FC+VC pada BEP + nol
Dimana VC pada BEP = persentase biaya variabel dari hasil penjualan titik
impas

4. BEP =

FC
PV

Dimana BEP = penjualan titik impasdalam unit
P

= harga jual per unit (sales price per unit)

V

= biaya variabel per unit (variabel cost per unit)

Contoh :

Perusahaan Indomarco beroperasi dengan biaya tetap
keseluruhan Rp 120 juta. Biaya variabelnya diketahui sebesar
60% dari penjualan. Hasil keseluruhan penjualan pada kapasitas
penuh adalah Rp500 juta. Perusahaan hanya memproduksi satu
jenis barang dan harga penjualannya adalah Rp500,00 per unit.
Karena variable cost ratio diketahui 60% ini berarti bahwa biaya
variabel per satuan adalah 60% x Rp500,00 = Rp300,00. Dari
data tersebut dapatlah kemudian diringkaskan sebagai berikut.
S

= Rp500juta

VCR = 60%
FC

= Rp 120 juta

P

= Rp 500,00

V

= Rp 300,00

MIR = 1  VCR = 1  60% = 40% (P/V)
Perhitungan titik impas dengan menggunakan rumusrumus yang terdapat
sebelumnya sebagai berikut.

Rumus

FC
BEP = 1 VC
S
Rp 120 juta
=Rp300 juta = Rp l20juta = Rp l20juta
Rp500 Juta

1  60%

40%

= Rp300 juta
Hasil bagi VC dengan S merupakan variabel cost ratio (VCR). Dalam
contoh tersebut VCR 60%, ini menunjukkan bahwa biaya variabel besarnya
adalah 60% dari hasil penjualan. Atau setiap satu rupiah penjualan, 60 sen
digunakan untuk menutup biaya variabel.
Rumus 2
BEP= FC
MIR

Rumus 3
BEP

= FC + VC pada BEP + Nol

BEP

= Rp 120 juta + 60% BEP + 0

BEP  60% BEP = Rpl20 juta
40% BEP = Rp 120 juta
BEP

= Rp300juta

Rumus 4
BEP = FC
PV

= 600.000 unit
= Rp300juta

Perusahaan Indomarco beroperasi dengan biaya tetap
keseluruhan Rp 120 juta.biaya variabelnya diketahui sebesar
60% dari penjualan.hasil keseluruhan penjualan pada kapasitas
penuh adalah Rp 500 juta. Perusahaan hanya memproduksi

Ad.2 Pendekatan Margin kontribusi
Margin kontribusi (contribution margin) adalah sisa hasil penjualan
setelah dikurangi dengan biaya variabel.
Jumlah margin kontribusi akan bisa digunakan untuk menutup biaya tetap
dan membentuk laba.
Titik impas yang dicari dengan margin kontribusi menetapkan seberapa
besar margin kontribusi cukup untuk menutup biaya tetap. Atau titik impas
dicapai ketika jumlah margin kontribusi sama besarnya dengan jumlah biaya
tetap. Dengan pendekatan ini, titik impas bisa disajikan dalam bentuk unit atau
dalam rupiah.

Pengertian margin kontribusi (margin contribution) menurut beberapa
ahli, diantaranya:
Menurut Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, William O. Stratton
(1999, 45)
"Contribution margin is the sabs price minus the variabb cost per unit"
Menurut Any Agus Kana (2000, 258)
“Margin kontribusi adalah selisih antara penghasilan penjualan dan biaya
variabel, yang merupakan jumlah untuk menutup biaya tetap dan
keuntungan”.
Titik impas dalam bentuk unit dicari dengan formula:
Biaya Tetap Total
Margin Kontribusi dalam Rupiah Per unit

Titik impas dalam rupiah dapat dicari dengan formula:
Biaya Tetap Total
Ratio Margin Kontribusi

Margin Kontribusi
* Rasio margin kontribusi =

X 100%
Penjualan

Dengan contoh yang digunakan pada pendekatan matematis maka margin
kontribusi dan rasio margin kontribusi adalah sebesar:

Margin kontribusi dalam rupiah =
Penjualan per unit

Rp 500

Biaya variabel per unit

(Rp 300)

Margin kontribusi

Rp 200

Rasio margin kontribusi = (Rp 200 : Rp 500) x 100%
= 40%
Dan titik impas bisa dikemukakan sebagai berikut;
Biaya Tetap
Titik impas dalam unit =

Margin kontribusi
Rp 15.000

=
Rp 200
= 75 unit

Biaya Tetap
Titik impas dalam rupiah =
Ratio Margin kontribusi
= Rp 15.000
40%
= Rp 37.500

Pendekatan grafik untuk mencari titik impas, merupakan pendekatan
paling tepat apabila disajikan untuk pihak  pihak yang tidak mempunyai latar
belakang akuntansi yang kuat.
Seperti pada pendekatan matematis dan pendekatan margin kontribusi,
titik impas memiliki tiga unsur penting yaitu penjualan, biaya variabel, dan biaya
tetap, untuk membuat grafik titik impas, ketiga unsur tersebut harus diketahui
terlebih dahulu gambar grafiknya. Dengan menggunakan contoh sebelumnya,
grafik ketiga unsur tersebut bisa disajikan seperti berikut:

Gambar 2.13
Grafik Penjualan dengan Harga Jual Per Unit Rp 500

Keterangan
Grafik penjualan menggambarkan hubungan antara kuantitas dengan hasg penjualan. Pada saat kuantitas yang dijual 10
unit, hasil penjualan adalah Rp5.000(Rp500x 10unit)

Gambar 2.14
Grafik Biaya Variabel dengan Biaya Per Unit Rp 300

Keterangan
Grafik biaya variabel menggambarkan hubungan antara kuantitas yang
dijual atau diproduksi dengan biaya variabel atas penjualan atau produksi yang

bersangkutan. Dengan contoh ini kuantitas dijual 10 unit dengan biaya variabel
per unit Rp 300 maka jumiahnya Rp 3.000

Gambar 2.15
Grafik Biaya Tetap dengan Jumlah Biaya Tetap Rp 15.000

Keterangan
Grafik biaya tetap menggambarkan hubungan antara kuantitas dengan totai biaya
tetap. Dalam grafik, biaya tetap digambarkan sebagai garis horizontal yang
menunjukkan bahwa jumlah kuantitas tidak mempengaruhi biaya tetap.

2.9 Titik penutupan usaha (Shut Down Point)
Dari laporan labarugi projeksian tersebut, manajemen tidak hanya
menginginkan informasi mengenai berapa jumlah pendapatan penjualan minimum
agar perusahaan tidak menderita kerugian dalam tahun anggaran yang akan
datang, namun lebih dari itu, manajemen memerlukan informasi pada pendapatan
penjualan berapa, usaha ekonomis tidak pantas untuk dilanjutkan lagi. Suatu
usaha tidak layak ekonomis untuk dilanjutkan jika pendapatan penjualannya tidaj
cukup untuk menutup biaya tunainya. Untuk menjawab pertanyaan ini,
manajemen memerlukan informasi Titik penutupan usaha (shut down point) . jika

misalnya dari data contoh 1 diketahui bahwa dari biaya tetap perusahaan sebesar
Rp 150.000.000, Rp 100.000.000 merupakan biaya tunai, maka dalam tahun
anggaran 20X2, titik penutupan usaha adalah sebesar Rp 250.000.000 (Rp
100.000.000 / 40%). Hal ini berarti bahwa dibawah pendapatan penjualan Rp
250.000.000, usaha perusahaan tersebut secara ekonomis tidak pantas untuk
dilajutkan, karena pendapatan penjualan di bawah jumlah tersebut akan
mengakibatkan perusahaan tidak mampu membayar biaya tunainya.

2.10Degree Of Operating Leverage
Ukuran ini menujukan persentase perubahan laba bersih sebagai dampak
terjadinya sekian persen perubahan pendapatan penjualan. Jika misalnya manajer
pemasaran mengajukan usulan untuk memberikan hadiah kepada para pembeli
produk perusahaan, dengan harapan terjadi kenaikan pendapatan penjualan
sebesar 10%, maka manajemen puncak ingin dengan cepat mengetahui dampak
kenaikan pendapatan penjualan tersebut terhadap laba bersih. Untuk memenuhi
kebutuhan tersebut, manajemen memerlukan informasi Degree of operating
leverage. Degree of operating leverage yang dihitung dari data dalam contoh 1
tersebut adalah 4 kali (Rp 200.000.000/ Rp 50.000.000) yang berarti setiap 1%
kenaikan pendapatan penjualan akan mengakibatkan 4% (4 * 1%) kenaikan laba
bersih. Dengan demikian jika suatu usulan kegitan diharapkan akan menaikan
pendapatan penjualan sebesar 5% maka dalam tahun anggaran tersebut laba bersih
perusahaan diharapkan akan mengalami kenaikan 20% (4 *5%).
Dalam proses penyusunan anggaran, berbagai usulan kegiatan yang
diajukan oleh manajemen menengah dihitung dampaknya terhadap pendapatan
dan biaya. Perubahan pendapatan dan biaya yang diperkirakan akan terjadi
tersebut kemudian dipertimbangkan dampaknya terhadap berbagai parameter

tersebut di atas (impas, margin of safety, shutdown point, dan Degree of
operating leverage). Berbagai parameter tersebutlah yang kemudian menjadi
dasar pertimbangan penting dalam memutuskan pemilihan usulan kegiatan.
Laporan labarugi projeksian dalam contoh tersebut diatas merupakan
bagian dari rancangan anggaran induk (master budget) perusahaan, yang biasanya
disajikan oleh departemen Anggaran dalam rapat penyusunan anggaran. Dalam
rapat penyusunan anggaran, manajemen puncak mempertimbangkan berbagai
usulan kegiatan dari manajemen menengah. Usulan kegiatan yang diajukan oleh
manajamen menengah biasanya akan berakibat terhadap perubahan pendapatan
penjualan dan biaya. Untuk mempertimbangkan apakah manajemen puncak akan
menerima usulan kegiatan yang diajukan oleh manajemen menengah tersebut,
manajemen puncak memerlukan informasi pendapatan diferensial dan informasi
biaya diferensial dalam tahun anggaran yang akan datang. pendapatan diferensial
dan informasi biaya diferensial tersebut diperlukan oleh manajemen untuk
mengeteahui dampak usulan anggaran tersebut terhadap laba yang akan diperoleh
perusahaan dalam tahun anggaran yang akan datang. Untuk memenuhi kebutuhan
informasi tersebut teknik analisis biaya –volumelaba (costprofitanalysis) dapat
memberikan bantuan bagi manajemen dalam mempertimbangkan dampak
terhadap laba bersih setiap usulan kegiatan yang diajukan. Gambar 2.16 berikut
ini melukiskan proses perencanaan laba jangka pendek dan informasi akuntansi
diferensial yang diperlukan untuk analisis biayavolumelaba.
Gambar 2.16
Proses perencanaan laba jangka pendek
Perubahan:

Usulan
kegiatan

Harga jual
Volume

Pendapatan
diferensial
Laba
Diferensi

Perubahan:
Biaya
Diferensial

2.11Laba kontribusi per unit
Laba kontribusi merupakan kelebihan pendapatan penjualan diatas biaya
variabel. Informasi laba kontribusi memberikan gambaran jumlah yang tersedia
untuk menutup biaya tetap dan untuk menghasilkan laba. Semakin besar laba
kontribusi, semakin besar kesempatan yang diperoleh perusahaan untuk menutup
biaya tetap dan untuk menghasilkan laba. Laba kontribusi per unit merupakan
laba kontribusi dibagi dengan volume penjualan. Dalam perusahaan yang
menghasilkan lebih dari satu macam produk, jika informasi laba kontribusi per
unit ini dihubungkan dengan penggunaan sumber daya yang langka (scarce
resources), manajemen akan memperoleh informasi kemampuan berbagai macam
produk untuk menghasilkan laba. Informasi ini memberikan landasan bagi
manajemen dalam pemilihan produk yang mampu menghasilkan laba tertinggi
dalam memanfaatkan sumber daya yang langka.
Misalkan kapasitas mesin merupakan sumber daya yang langka. Mesin
dapat digunakan untuk menghasilkan tiga macam produk ini: A, B, dan C. laba
kontribusi setiap produk disajikan pada Tabel 2.2
Dari informasi laba kontribusi per unit sebesar Rp2.000 meruapakan
produk yang memiliki kemampuan tertinggi untuk memberikan kontribusi dalam
menutup biaya tetap dan untuk menghasilkan laba . kemampuan produk dalam
menutup biaya tetap dan menghasilkan laba tidak diukur hanya atas dasar
infomasi laba kontribusi per unit, namun diukur dari laba kontribusi per unit yang
dihubungkan dengan pemanfaatan sumber daya yang langka. Misalnya
pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memproduksi tiap macam produk
tersebut disajikan pada Tabel 2.2 maka penafsiran informasi laba kontribusi per
satuan sumber daya yang langka dapat dilakukan sebagai berikut.

Dari Tabel 2.2 tersebut, ternyata produk A menduduki peringkat pertama
dalam kemampuan memanfaatkan sumber daya yang langka (jam mesin) untuk
menutup biaya tetap dan untuk menghasilkan laba. Setiap jam mesin yang
menutup biaya tetap dan untuk mengahasilkan laba. Setiap jam mesin yang
dimanfaatkan untuk memproduksi produk A mampu menghasilkan laba kontribusi
sebesar Rp200 per jam mesin, sedangkan untuk produk lainnya hanya mampu
menghasilkan laba kontribusi per jam mesin dibawah jumlah tersebut.
Tabel 2.1
Laba Kontribusi Setiap Produk
A

Volume penjualan
Pendapatan penjualan

Total
500
300
200
1000
Rp.700.000 Rp. 800.000 Rp. 1.000.000 Rp.2.500.000

Biaya variabel
Laba kontribusi

300.000
500.000
600.000
1.400.000
Rp. 400.000 Rp. 300.000 Rp.400.000
Rp.1.100.000

Biaya tetap
Laba bersih
Laba kontribusi per unit Rp. 800
Sumber : Mulyadi (2001, 232)

B

Rp. 1000

C

Rp. 2000

800.000
Rp.300.000
Rp. 1.100

Tabel 2.2
Laba Kontribusi per Unit Sumber Daya yang Langka
Konsumsi
jam mesin Jumlah produk
per unit yang dihasilkan
Produk
produk per jam mesin
1:(1)
(1)
A
B
C

5
10
25

Contribution
margin per unit
produk

Contribution
margin per
jam mesin
(2)x(3)

Peringkat
kemampuan
produk dalam
memanfaatkan
sumber daya
yang langka

(2)

(3)

(4)

(5)

0,20
0,10
0,04

Rp.800
1.000
2.000

160
100
80

1
2
3

Sumber: Mulyadi (2001, 233)

2.12Klasifikasi Biaya
Klasifikasi biaya menurut Jumingan (2005, 186) antara lain :
a. biaya tetap
b. biaya variable
c. biaya semivariabel

Ad a) biaya tetap

Adalah jenis biaya yang selama kisaran waktu operasi
tertentu atau tingkat kapasitas produksi tertentu selalu tetap
jumlahnya atau tidak berubah walaupun volume produksi
berubah.
Ciriciri biaya tetap menurut Jumingan :

•

Biaya tetap ini umumnya dikaitkan dengan waktu atau berdasarkan perjanjian
(dalam akuntansi biaya disebut period cost)
Contoh: biaya sewa
Bila digambarkan akan nampak sebagai berikut:
Gambar 2.17
Fixed cost
cost (Rp)

FC
Fixed cost area
Sales
(Unit)
Sumber: Henry Simamora (1999, hal 135)

ad b) biaya variabel
Adalah jenisjenis biaya yang besar kecilnya tergantung pada banyak
sedikitnya volume produksi.

Ciriciri biaya variabel:
•

Apabila volume produksi bertambah maka biaya variabel akan meningkat,
sebaliknya bila volume produksi berkurang maka biaya variabel akan
menurun.

•

Dalam analisis titik impas disyaratkan bahwa perubahan biaya variabel ini
sebanding (proposional) dengan perubahan volume produksi sehingga
biaya variabel per unit barang yang diproduksi bersifat tetap.

Secara grafis biaya variabel dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.18
Biaya variabel
Cost (Rp)
VC

VC Area

Sales
(unit)
Sumber: Henry Simamora (1999, hal 135)

Ad 3. Biaya semi variabel
Biaya semi variabel jumlahnya berubahubah dalam hubunganya dengan
perubahan kuantitas yang diproduksi tetapi perubahannya tidak proposional,
kuantitas yang diproduksi pada umumnya mempunyai sifat biaya total naik
dengan adanya kenaikan kuantitas tetapi biaya perunit turun, kenikan total dan
penurunan per unit tidak proposional.

Bila digambarkan akan nampak seperti dalam gambar berikut :
Gambar 2.19
Biaya Semivariabel

Cost (Rp)

Variable cost

Semi variable
Cost

Fixed Cost
Sumber:

Henry

Simamora (1999, hal 135)

2.13Pemisahan Biaya Semi Variabel Menjadi Unsur Biaya Tetap dan Biaya
Variabel
Untuk melakukan analisis BEP maka perlu dilakukan pemisahan biaya
semi variabel ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Metode pemisahan biaya
semi variabel yang di gunakan adalah metode kuadrat kecil (Least Square
Method), karena metode ini merupakan metode yang paling obyektif
dibandingkan denga metode pemisahan biaya lainnya.
Persamaan metode kuadrat terkecil
Y = a + bX

Dimana: a = taksiran biaya tetap
b = taksiran biaya variabel
x = variabel bebas
y = variabel tak bebas

Tabel 2.3
Volume Penjualan dan Biaya semi Variabel

no

X

y

1

640

34.000

2

620

30.000

3

620

34.000

4

590

39.000

5

500

42.000

6

530

32.000

7

500

26.000

8

500

26.000

9

530

31.000

10

550

35.000

11

580

43.000

12

680

48.000

Jumlah

6.840

420.000

Sumber : Carter & Usry (2002, hal 63)

Tabel 2.4
Metode Kuadrat Terkecil (Least Squares)

Sumber : Carter & Usry (2002:67)
b=

Σ( X − X )(Y −Y )
Σ( X − X )

2

14.505.643.500
=
165.487.100
=87,65

87,65X608,340
Rp.53.323.571,24

Cara menghitung biaya tetap
Y= a+bX
a = YbX
a = Rp 69.742.950 – Rp 53.323.571,24
a = Rp. 16.419.378,76
Biaya tetap adalah sebesar a = Rp. 16.419.378,76

Jumlah biaya tetap
= Rp. 428.373.000 + Rp. 16.419.378,76

= Rp. 444.792.378,76

Jumlah biaya variabel
= Rp. 10.691.366.250 + Rp. 53.323.571,24
= Rp. 10.744.689.821,2

2.14Margin Of Safety
Margin of safety (batas keamanan) merupakan hubungan antara volume
penjualan yang dibujetkan dengan volume penjualan pada titik impas. Apabila
volume penjualan pada titik impas telah diketahui, dan kemudian dihubungkan
dengan penjualan yang dibujetkan, akan dapat diketahui batas keamanan, yaitu
berapa besar volume penjualan boleh turun asal perusahaan tidak menderita
kerugian. Selisih antara volume penjualan yang dibujetkan atau tingkat penjualan
tertentu dengan volume penjualan pada titik impas merupakan margin of safety
(batas keamanan) bagi perusahaan yang bersangkutan.
Pada kapasitas penuh volume penjualan berada di atas titik impas, yakni
sebesar Rp500 juta. Pada tingkat ini perusahaan sudah dalam keadaan aman
artinya pasti memperoleh laba. Labanya bukan Rp200 juta melainkan Rp80 juta.
Jumlah Rp 200 juta tersebut merupakan margin of safety (batas keamanan) yaitu
selisih antara penjualan yang dibujetkan dengan penjualan pada titik impas.
Margin of safety ini. dapat dinyatakan dalam persentase atau rasio antara
penjualan yang dibujetkan dengan penjualan pada titik impas, atau dalam
persentase atau rasio dari selisih antara penjualan yang dibujetkan dan penjualan
pada titik impas dengan penj ualan yang dibuj etkan. Dinyatakan dengan rumus:

1. Penjualan yang dibujetkan x 100%
Penjualan pada titik impas

2. Penjualan yang dibujetkan  Penjualan pada titik impas x 100%
Penjualan yang dibujetkan

2.15Titik Impas Untuk Lebih Dari Satu Jenis Produk
Bagi suatu perusahaan yang memproduksi dan menjual dua jenis barang
atau lebih, dalam memperhitungkan titik impasnya, perusahaan tersebut harus
dipandang seolaholah hanya memproduksi dan menjual satu jenis barang saja.
Untuk tujuan ini jenisjenis barang yang diproduksi dan dijual, perbandingan antar
produk dalam unit (product mix) dan perbandingan nilai penjualan antarproduk
(sales mix) harus selalu tetap. Ketentuan ini berhubungan dengan persyaratan
bahwa dalam analisis titik impas perusahaan diasumsikan hanya memproduksi
dan menjual satu jenis produk saja. Titik impas bagi lebih dari satu jenis produk
tercapai pada nilai penjualan total, di mana laba rugi dan jenisjenis barang yang
disatukan tersebut sama dengan nol (secara keseluruhan tidak ada laba dan tidak
ada rugi). Ini berarti bisa terjadi masingmasing jenis barang menghasilkan laba
nol atau salah satu jenis barang menghasilkan laba, sedang jenis barang yang lain
rugi. Laba dan rugi ini saling mengimbangi sehingga jumlahnya nol.
Metode yang dipergunakan untuk menghitung titik impas bagi lebih dari
satu jenis produk pada dasarnya tidak berbeda dengan metodemetode yang telah
disebutkan sebelumnya. Metodemetode atau rumus tersebut adalah (pendekatan
matematis):

FC Total
1.

BEP Total = 1VC Total
S Total

Di mana BEP total

= Penjualan pada titik impas total — dalam rupiah

FC total

= Biaya tetap total

VC total

= Biaya variabel total

S total

= Hasil penjualan total
FC Total

2. BEP Total = MIR Total
Di mana MIR Total = Marginal income ratio total
3. BEP Total = FC Total + VC pada BEP Total + nol
Di mana VC pada BEP Total = Persentase biaya variabel dari BEP total
Catatan:

Rumus BEP dalam unit (rumus 4) hanya berlaku untuk produk
tunggal atau untuk masingmasing produk bagi perusahaan yang
memproduksi lebih dari satu jenis produk. Untuk BEP Total,
rumus tersebut tidak berlaku.
Contoh 1
Perusahaan "Caty" memproduksi dan menjual dua jenis produk, yakni produk
A dan produk B. Data kedua produk tersebut adalah
Produk A
Produksi/penjualan

2.000 unit

Biaya variabel

Rp 500.000,00

Produk B
3.000 unit
Rp 1.900.000,00

Biaya variabel

Rp 250.000,00

Rp

550.000,00

Flargajual per unit

Rp

Rp

1.000,00

Nilai penjualan

Rp 1.000.000,00

500,00

Rp 3.000.000.00

Untuk menghitung BEP Total perlu terlebih dahulu
dihitung biaya tetap total, biaya variabel total, dan hasil
penjualan total.
FC Total =

Rp250.000,00 + Rp550.000,00

FC Total =

Rp500.000,00 + Rpl.900.000,00 = Rp2.400.000,00

S Total

Rpl.000.000,00+ Rp3.000.000,00 = Rp4.000.000,00

=

= Rp800.000,00

BEP Totalnya adalah
Rumus 1

Rumus 2

Rumus 3
BEPTotal = FC Total + VC pada BEP Total + Nol
BEP Total = Rp800.000,00 +60/100 BEP Total

40/100 BEPTotal = Rp 800.000,00
BEP Total

=

2.000.000,00

BEP Total tersebut akan berbeda dengan BEP untuk masingmasing produk.
BEP Total bulan merupakan penjumlahan BEP dari masingmasing produk.
BEP masingmasing produk adalah

Untuk membuktikan bahwa pada hasil penjualan total Rp 2,000.000,00
perusahaan tidak mendapatkan laba atau menderita rugi, dilakukan perhitungan
sebagai berikut.
Besarnya hasil penjualan untuk masingmasing produk pada titik impas
tersebut didasarkan pada sales mix antara produk A dan B. Sales mix A dengan B
adalahRpl.000.000,00 dibandingRp3.000.000,00 atau 1 : 3.
Produk A= % x Rp2.000.000,00 = Rp500.000,00 (1.000 unit)
Produk B = % x Rp2.000.000,00 = Rpl .500.000,00 (1.500 unit)

Pembuktian:
Hasil penjualan produk A pada titik impas:
1.000 x RP500,00

Rp500.000,00

Biaya variabel: 50% x Rp500.000,00

Rp250.000,00

Pendapatan marginal

Rp250.000,00

Biaya tetap

Rp250.000.00

Laba/rugi

Rp0

Hasil penjualan produk B pada titik impas:
1.500 x Rpl.000,00

Rpl.500.000,00

Biaya variabel: 19/30 x Rpl. 500.000,00

Rp 950.000,00

Pendapatan marginal

Rp 550.000,00

Biaya tetap

Rp 550.000,00

Laba/rugi

Rp0__________

2.16Penentuan Penjualan Minimal
Apabila besarnya keuntungan yang diinginkan telah ditetapkan atau
besarnya risiko kerugian telah ditetapkan, maka perlulah ditentukan berapa
besarnya penjualan minimal yang harus dicapai untuk memungkinkan
diperolehnya keuntungan yang diinginkan atau kerugian tersebut.
Apabila dikehendaki keuntungan tertentu, penjualannya minimal dapat ditentukan
dengan rumus sebagai berikut.

Apabila ditetapkan risiko kerugian tertentu, penjualan minimal adalah

Untuk memberi gambaran, kita ambil kembali contoh 1
sebelumnya. Misalnya bila dikehendaki adanya keuntungan
sebesar Rp30 juta, maka penjualan minimal yang harus dicapai
adalah (yang menghasilkan keuntungan Rp30 juta):

Pembuktian
Penjualan: 750.000 x Rp 500,00

= Rp375juta

Biaya tetap

= Rp 120 juta

Biaya variabel:
60% x 375 juta
Keuntungan

22 juta

345 juta
Rp30 juta

Seandainya ditetapkan risiko kerugian sebesar Rp 10 juta,
penjualan minimal (yang menghasilkan risiko kerugian Rp 10
juta) adalah

Rp l l0 juta
40%
=

Rp 275 juta

Pembuktian:
Penjualan: 550.000 x Rp 500,00
Biaya tetap

= Rp275juta
Rp 120 juta

Biaya variabel:
60% x Rp 275 juta

165 juta
285 juta

Rugi

Rp 10 juta

2.17 Hubungan Analisis Break Even Point Dengan Perencanaan Laba

Analisis break even membantu untuk menetapkan
perencanaan laba yangharus dicapai untuk memperoleh laba
yang diharapkan.
Faktorfaktor

yang

mempengaruhi

perusahaan adalah sebagai berikut :

•

Biaya tetap

berubahnya

titik

impas

suatu

Jika biaya tetap berubah, maka titik break even akan mengalami perubahan
dengan arah yang sama dengan perubahan biaya tersebut. Misalnya, jika biaya
tetap naik, maka titik break even juga akan naik. Hal ini disebabkan oleh
karena dibutuhkan penjualan yang lebih banyak dalam jumlah unit untuk
menutup biaya tetap yang kebih tinggi.
•

Harga jual
Kalau harga jual unit berubah, maka titk break even akan berubah dengan arah
kebalikan dari arah perubahan harga jual tersebut. Jadi, kalau suatu
perusahaan dapat menaikan

(menurunkan) harga jualnya, maka akan

dibutuhkan lebih sedikit (lebih banyak) unit yang terjual untuk mencapai titik
impas.
•

Biaya variabel
Titik break even akan mengalami perubahan dalam arah yang sama dengan
perubahan biaya yang sama dengan perubahan dalam biaya variabel per unit.
Hal ini terjadi karena begitu biaya variabel per unit naik (menaik);oleh karena
itu, dibutuhkan jumlah penjualan dalam unit yang lebih untuk menutup biaya
tetapnya.

