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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Perencanaan 

2.1.1 Pengertian Perencanaan 

 Salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan atas kegiatan perusahaan 

yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan perusahaan pada periode yang akan 

datang. Pada umumnya tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang 

optimal sehingga perlu disusun suatu perencanaan laba agar kemampuan yang 

dimiliki perusahaan dapat dikerahkan secara terkoordinasi dan terkendali. Di 

dalam suatu organisasi, perencanaan merupakan salah satu fungsi 

pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sebenarnya hanya melaksanakan 

apa yang telah dibuat dalam perencanaan. Jadi perencanaan merupakan tolak ukur 

bagi manajemen atas kelancaran dan keberhasilan perusahaan dalam rangka 

mencapai tujuan . 

 Perencanaan menurut Erly Suandy (2001:2) secara umum perencanaan 

merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian 

menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-

taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. 
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 Adapun menurut Sjamsulbachri (2004:15) perencanaan merupakan proses 

dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai dan strategi apa yang akan 

digunakan dalam usaha pencapaian tersebut. 

2.1.2 Pengklasifikasian Perencanaan  

 Ditinjau dari segi jangka waktu perencanaan, pengklasifikasian 

perencanaan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: 

a. Perencanaan Jangka Pendek (Short Range) 

Jangka waktunya kurang dari 1 tahun , dilakukan oleh manajer bawah, 

bersifat operasional 

b. Perencanaan Jangka Pendek (Intermediate Planning) 

Jangka waktunya 1  ≥ 5 tahun, dilakukan oleh manajer menengah, berifat 

taktis 

c. Perencanaan Jangka Panjang (long-range planning).  

Jangka waktunya  ≥ 5 tahun, dilakukan oleh manajer puncak, bersifat 

strategis.  

Melihat dari klasifikasi perencanaan tersebut maka perencanaan laba 

termasuk pereencanaan jangka menengah bagi perusahaan. Perencanaan ini 

memusatkan perhatiannya pada usaha untuk meningkatkan atau memperoleh laba 

atas penjualan untuk periode satu tahun.  
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2.2 Pengertian Laba  

Menurut Zaky Baridwan (2004:29) Laba merupakan kenaikan modal 

(aktiva bersih) yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang 

terjadi dari badan usaha dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang 

mempengaruhi badan usaha selama satu periode kecuali yang termasuk dari 

pendapatan atau investasi oleh pemilik. 

2.3 Perencanaan Laba 

2.3.1 Pengertian Perencanaan Laba 

 Menurut Supriyono (2002:331) perencanaan laba (profit planning) adalah 

perencanaan yang digambarkan secara kuantitatif lainnya. Didalamnya juga 

ditentukan tujuan laba yang dicapai oleh perusahaan.  

 Menurut Harahap (2001:3) perencanaan laba merupakan rencana kerja 

yang telah diperhitungkan dengan cermat dimana implikasi keuangannya 

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

kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek. Perencanaan laba dapat dibuat 

dalam jangka panjang maupun jangka pendek. 

2.3.2 Manfaat Perencanaan Laba 
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 Penyusunan perencanaan laba perusahaan sangat besar manfaatnya bagi 

seorang manajemen. Menurut Supriyono (2000:41) manfaat perencanaan laba 

antara lain: 

a. .Perencanaan kegiatan organisasi atau pusat pertanggungjawaban dalam 

jangka pendek  

b. Membantu mengkoordinasikan rencana jangka pendek 

c. Alat untuk memotivasi para manajer untuk mencapai tujuan perusahaan 

d. Alat pengendalian kegiatan dan penilaian prestasi perusahaan  

e. Alat pendidikan para manajer 

2.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Laba 

 Dalam menetapkan perencanaan laba, pihak manajemen harus 

memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: 

a. Laba atau rugi yang dialami perusahaan 

b. Volume penjualan yang harus dicapai untuk menutup seluruh biaya yang 

dipakai guna menghasilkan laba yang memadai 

c. Titik impas atau break even point 

d. Volume penjualan yang dapat dihasilkan untuk kapasitas operasi pada saat 

itu 
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2.4 Analisis Break Even Point 

2.4.1 Pengertian Break Even Point 

 Break even point dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana di dalam 

operasinya perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi (S. 

Munawir:2002).  

 Menurut Harahap (2004) Break Even Point berarti suatu keadaan dimana 

perusahaan tidak mengalami laba dan juga tidak mengalami rugi artinya seluruh 

biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi ini dapat ditutupi oleh 

penghasilan penjualan. Total biaya (biaya tetap dan biaya variable) sama dengan 

total penjualan sehingga tidak ada rugi. 

2.4.2 Pengertian Analisis Break Even Point 

 Analisis Break even point  merupakan salah satu cabang dari analisis 

biaya-volume-laba. Analisis biaya-volume-laba merupakan suatu teknik analisis 

yang mempelajari hubungan antara biaya, volume produksi serta laba. Analisis ini 

sangat membantu manajemen dalam berbagai hal , misalnya dalam masalah 

dampak pengurangan biaya tetap terhadap titik impas, atau dampak peningkatan 

harga terhadap laba.  

 Di bawah ini ada beberapa pengertian break even point  dari beberapa ahli 

akuntansi , yaitu : 

 Menurut Syahrul dan Muhammad Afdi Nizar (2000:114) disebutkan 

bahwa:  
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“Break even point adalah titik yang menunjukkan tingkat dimana 

penjualan sama dengan biaya, sehingga pendapatan sebelum bunga dan 

pajak (EBIT) sama dengan nol.” 

 Sedangkan menurut Dwi Prastowo Darminto dan Ritka Juliaty (2002:140) 

disebutkan bahwa :  

“ Titik impas (break even point) adalah titik dimana total biaya sama 

dengan total penghasilan.” 

 Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis break 

even point adalah suatu cara atau teknik analisis yang dapat membantu pihak 

manajemen dalam memberikan suatu informasi yang diperlukan, khususnya 

mengenai hubungan antara biaya, keuntugan dan volume produksi sehingga dapat 

membantu pihak manajemen dalam upaya perencanaan laba dan pengendalian 

perusahaan di masa yang akan datang. 

2.4.3 Kegunaan Analisis Break Even Point 

 Analisis Break even point secara umum dapat memberikan informasi 

kepada pimpinan, bagaimana pola hubungan antara volume penjualan, cost/biaya, 

dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh pada level penjualan tertentu.  

Menurut  Susan Irawati  dalam bukunya Manajemen Keuangan 

memaparkan kegunaan break even point adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menunjukkan berapa tingkat penjualan yang harus dicapai, jika 

perusahaan ingin mendapatkan laba. 
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2. Untuk membantu menganalisis rencana untuk modernisasi atau 

otomatisasi untuk mengganti biaya variabel menjadi biaya tetap. 

3.  Untuk membantu menganalisis pengaruh-pengaruh dari ekspansi terhadap 

tingkat operasi atau kegiatan. 

4. Untuk membantu dalam keputusan mengenai produk baru dalam hal biaya 

dan hasil penjualan. 

 Mengingat betapa pentingnya analisis ini bagi perusahaan maka seorang 

manajer harus mampu menguasai dan memahami sehingga dapat dirasakan 

kegunaannya. 

2.5 Pengertian Biaya 

 Menurut Bustami dan Nurlela (2009:7) biaya atau cost adalah 

pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi 

atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya ini belum 

habis masa pakainya dan digolongkan sebagai aktiva yang dimasukan dalam 

neraca. 

 Sedangkan menurut Atkinson dkk (2009:33) biaya adalah nilai moneter 

barang dan jasa yang dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat sekarang atau masa 

depan.  

 Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa biaya adalah 

pengorbanan sumber eonomi untuk memperoleh barang dan jasa yang diukur 

dengan satuam uang yang diharapkan memberikan manfaat sekarang atau masa 

depan untuk perusahaan. 



15 
 

 
 

2.5.1 Penggolongan Biaya menurut Perilaku Biaya 

  Menurut Bustami dan Nurlela (2010:23) perilaku biaya dapat diartikan 

sebagai perubahan biaya yang terjadi akibat perubahan dari aktivitas bisnis. 

Berdasarkan perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume kegiatan, 

biaya dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu biaya tetap, biaya variable dan 

biaya semivariabel.  

2.5.1.1 Biaya Tetap 

 Menurut Carter dkk (2006:58) biaya tetap didefinisikan biaya yang secara 

total tidak berubah saat aktivitas bisnis meningkat atau menurun.  

 Sedangkan Hansen dan Mowen (2006:68) mengatakan bahwa biaya tetap 

adalah suatu biaya yang dalam jumlah total tetap dan konstan dalam rentang yang 

relevan ketika tingkat output aktivitas berubah. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka biaya tetap adalah biaya yang tidak 

terpengaruh pada saat terjadi perubahan aktivitas dan berada pada rentang yang 

relevan. Rentang relevan adalah daerah sampai pada batas tertentu mesin dapat 

berproduksi untuk menghasilkan output yang diinginkan melebihi kapasitas 

mesin, maka akan terbentuk biaya tetap baru. Contoh dari biaya tetap adalah biaya 

sewa, asuransi dan depresiasi. 

Adapun M.Fuad (2003:159) mengatakan bahwa biaya tetap adalah yang 

memiliki karakteristik sebagai berikut : 
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1. Totalitasnya tidak berubah (konstan) tanpa memandang perubahan 

tingkat aktivitas. 

2. Biaya satuannya (unit cost) akan berbanding terbalik dengan 

perubahan volume keluaran. 

2.5.1.2  Biaya Variabel 

Menurut Carter dkk (2006:59) definisi biaya variabel adalah biaya yang 

secara total meningkat secara proporsional terhadap peningkatan dalam aktivitas 

dan menurun secara proporsional terhadap penurunan dalam aktivitas. 

Sedangkan Hansen Mowen (2006:86) berpendapat bahwa biaya variabel 

adalah biaya yang dalam jumlah total, bervariasi secara proporsional terhadap 

perubahan output. 

 Berdasarkan pendapat di atas, maka biaya variabel adalah biaya yang 

berubah secara proporsional ketika adanya perubahan pada aktivitas. Contoh dari 

biaya variabel adalah biaya tenaga kerja langsung. 

Adapun M.Fuad (2003:158) mengatakan bahwa biaya variabel memiliki 

karakteristik sebagai berikut : 

1. Biaya yang berubah total menurut perbandingan yang searah dengan 

perbandingan perubahan tingkat aktivitas. 

2.  Biaya satuan tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan (biaya 

satuan konstan). 
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2.5.1.3 Biaya Semivariabel 

Menurut Carter dkk (2006:60) mengatakan bahwa biaya semivariabel 

didefinisikan sebagai biaya yang memperlihatkan baik karakteristik-karakteristik 

dari biaya tetap maupun biaya variabel. 

Sedangkan menurut Hansen dan Mowen (2006:87) biaya campuran adalah 

biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka biaya semivariabel adalah biaya yang 

mengandung unsur-unsur biaya tetap dan biaya variabel. Contoh biaya 

semivariabel adalah biaya pemeliharaan dan biaya listrik. 

Dalam analisis break even point, biaya semivariabel harus dipisahkan 

terlebih dahulu menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Menurut Bustami dan 

Nurlela (2010:28)  pemisahan biaya tetap dan biaya variabel merupakan hal yang 

penting, terutama untuk perencanaan, pengendalian biaya pada tingkat aktivitas 

yang berbeda. 

2.6 Metode Perhitungan Break Even Point 

2.6.1 Perhitungan Break Even Point dengan Pendekatan Persamaan 

Metode persamaan adalah yang paling berguna jika manajer ingin mengetahui 

laba operasi pada beberapa tingkat penjualan tertentu. Laba adalah sama dengan 

pendapatan penjualan dikurangi dengan biaya, atau dapat dinyatakan dalam 

bentuk sebagai berikut:  

y = cx – bx – a 

Keterangan : 
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y = laba 

c = harga jual per satuan 

x = jumlah produk yang dijual 

b = biaya variabel per satuan 

a = biaya tetap  

Menurut Bambang Riyanto (2011:364-365) perhitungan break even point atas 

dasar unit dapat dilakukan dengan menggunakan rumus : 

BEP (Q)=  FC/(P-V) 

Dimana : 

P    = Harga Jual per unit 

V   = Biaya Variabel per unit 

FC = biaya tetap 

Q   = jumlah unut/kuantitas produk yang dihasilkan dan dijual 

Adapun perhitungan break even point atas dasar sales (rupiah) dapat 

dilakukan dengan menggunakan Rumus : 

BEP (dalam rupiah)=  FC/(1- VC/S) 

Dimana : 

FC  = biaya tetap 

VC = Biaya variabel 

S    = Volume penjualan    

       

2.6.2 Perhitungan Break Even Point dengan Pendekatan Grafik 

Menurut Horngren, Datar, Foster (2008:74)  dalam buku Akuntansi 

Biaya metode grafik menunjukkan biaya total dan pendapatan total secara grafik.  
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grafik 2.1 

Keterangan cara pembuatan grafik impas adalah sebagai berikut : 

1 Garis biaya total, adalah jumlah biaya tetap dan biaya variabel.  

2 Garis pendapatan total, adalah garis lurus dari O ke titik A. 

 

Laba atau rugi pada setiap tingkat penjualan dapat ditentukan oleh jarak 

vertikal di antara dua garis itu pada tingkat penjualan seperti bagan 2.1.   

 

2.7 Margin of Savety (MOS)  

Dari target penjualan manajemen memerlukan informasi berapa jumlah 

maksimum penurunan target pendapatan penjualan boleh terjadi, agar penurunan 

tersebut tidak mengakibatkan perusahaan menderita kerugian. Untuk 

menyelesaikan masalah tersebut, manajemen memerlukan informasi margin of 

savety dari anggaran laba dalam tahun anggaran yang akan datang. 

Menurut Horngren, Datar, Foster (2008:74)  dalam buku Akuntansi Biaya 

aspek lain dari analisis biaya-volume-laba adalah margin of savety, yaitu jumlah 



20 
 

 
 

pendapatan yang dianggarkan yang melebihi pendapatan impas. Margin of savety 

ditampilkan dalam unit, yaitu kuantitas penjualan dikurangi kuantitas impas.  

Rumus yang digunakan dalam Margin of savety adalah: 

MoS = Pendapatan yang dianggarkan – Pendapatan Impas 

Mos (unit) = Penjualan yang dianggarkan (unit) – Penjualan Impas (unit) 

Mos (%) = Mos (rupiah)/ Pendapatan yang dianggarkan 

 

2.8 Shut –Down Point 

 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 perusahaaan secara ekonomis 

tidak pantas untuk dilanjutkan karena tidak mampu untuk menutup biaya 

tunainya.  

 Shut- down point =   

 

2.9 Analisis Break Even Point sebagai Dasar Perencanaan Penjualan untuk 

Memperoleh Laba Optimal 

Selain menentukan titik dimana perusahaan tidak mendapatkan untung dan 

tidak mendapatkan rugi, analisis break even point dapat juga berfungsi sebagai 

dasar dalam perencanaan penjualan untuk memperoleh laba optimal atau dengan 

kata lain break even point dapat juga berfungsi sebagai alat bantu manajemen 
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dalam perencanaan laba. Untuk mendapatkan laba yang diinginkan manajemen 

dapat menggunakan rumus untuk menentukan jumlah unit yang seharusnya dijual 

untuk mencapai laba yang diinginkan tersebut. Dengan rumus Kreitner (2007 

:177) sebagai berikut : 

BEP (unit) =  

Keterangan : 

FC   : Fixed Cost 

P     : Price 

VC   : Variable Cost 

BEP : Break Event Point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




