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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki wilayah yang luas. 

Menurut Wiranto (2018) Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan 

memiliki sumber daya alam yang melimpah. Selain dari keindahan alam dalam 

pariwisata juga kekayaan alam yang bisa diproduksi menjadi sumber energi 

tersendiri. Indonesia pun memiliki keragaman dalam budaya, suku, bahasa, juga 

makanan khas.  

Dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia banyak pelaku 

pelaku usaha yang memanfaatkannya dengan melakukan kegiatan ekonomi. 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam 

pembangunan ekonomi nasional. Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha 

Kecil, dan Menengah (UMKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 

64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga 

kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga 

kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian 

nasional (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh 

pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah 

pelaku usaha. 

Pada awal tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang melanda negara-

negara di dunia salah satunya Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (2021) 

perekonomian global sangat terdampak oleh adanya pandemi COVID-19 tidak 

terkecuali bagi Indonesia. Besaran nilai ekonomi Indonesia yang diukur baik dari 

indikator Pendapatan Nasional maupun Produk Domestik Bruto pada tahun 2020 

menunjukkan penurunan dibanding tahun 2019. 
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Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan 4-2020 (y-on-y). 

Sumber: Web resmi Badan Pusat Statistik (BPS) 

Pertumbuhan ekonomi Triwulan 4-2020 dibandingkan dengan Triwulan 4-

2019 terkontraksi sebesar 2,19% (y-on-y), sedangkan pertumbuhan ekonomi 

Triwulan 4-2020 dibandinkan dengan Triwulan 3-2020 terkontraksi 0.42% (q-to-

q). Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2020 dibandingkan 

dengan Tahun 2019 terkontraksi 2.07%. Hal ini terjadi semenjak masuknya 

pandemi covid-19 ke Indonesia pada bulan Maret 2020 yang berdampak pada 

kontraksi PDB triwulan ke II. 

 

Gambar 1.2 Penurunan Penjualan Sektor UMKM Akibat Covid-19. 

Sumber : Web katadata.co.id. 
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Dengan tingkat konsumsi masyarakat yang rendah mengakibatkan turunnya 

pendapatan pendapatan nasional termasuk UMKM. Berdasarkan survei yang 

dilakukan oleh Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) 

dalam katadata terhadap 6.405 responden, terjadi penurunan penjualan yang 

hamper dirasakan oleh seluruh UMKM. Sebanyak 36,7% responden mengakui 

tidak ada penjualan. Selanjutnya, sebanyak 26% responden mengakui terdapat 

penurunan lebih dari 60%. Di sisi lain, hanya 3,6% yang mengalami kenaikan 

penjualan. 

Menurut Winarni (dalam Supriyadi, 2018) secara umum permasalahan yang 

dihadapi UMKM yaitu kurangnya permodalan, kesulitan dalam pemasaran, 

persaingan usaha ketat, kesulitan bahan baku, kurangnya teknis produksi dan 

keahlian, keterampilan manajerial kurang, kurang pengetahuan manajemen 

keuangan dan iklim usaha yang kurang kondusif (perijinan, aturan/perundang-

undangan).  

Menurut Hariyani (2018:5) Pengetahuan mengenai akuntansi manajemen 

sangat penting bagi pelaku usaha, yaitu membantu pihak-pihak internal dalam 

pengambilan keputusan. Setiap perusahaan yang didirikan memiliki sebuah 

tujuan, salah satunya untuk memperoleh keuntungan atau laba. Secara sederhana 

laba merupakan selisih antara pendapatan dan beban.  Keuntungan ini akan 

diperoleh oleh pelaku usaha setelah perusahaannya melakukan kegiatan 

memproduksi suatu produk dan menjualnya kepada konsumen sehingga akan 

menghasilkan laba, artinya laba ini merupakan kelebihan pendapatan atas biaya 

biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan.  

Pelaku usaha yang ingin mengoptimalkan laba dan terus berkembang harus 

mampu menghasilkan produksi yang tinggi disertai dengan kualitas yang terbaik. 

Selain itu, pelaku usaha pun harus menghasilkan produk yang dapat bersaing 

dalam pasar. Menurut Carter (2009:4) upaya untuk menciptakan produk yang 

dapat bersaing diperlukan perencanaan yang efektif, didasarkan pada analisis atas 

fakta dan membutuhkan cara berpikir yang reflektif, imajinatif, dan visi ke depan. 

Salah satu perencanaan yang biasa dilakukan dalam mengoptimalkan laba ialah 

perhitungan biaya. 
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Perhitungan biaya salah satu faktor yang memengaruhi laba dalam 

menghadapi persaingan di pasar. Bagi perusahaan manufaktur, perencanaan biaya 

harus lebih strategis karena merupakan dasar untuk menentukan harga jual produk 

yang dihasilkan oleh perusahaan. Dimana harga jual produk yang diterapkan oleh 

suatu perusahaan diharapkan mampu bersaing di pasaran. Harga jual yang terlalu 

tinggi dapat berakibat kalahnya perusahaan dalam persaingan, sedangkan harga 

jual yang terlalu rendah dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan perusahaan 

yaitu untuk memperoleh laba pada tingkat yang diinginkan. (Anugerah dkk, 2017) 

Salah satu pelaku usaha yaitu UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) 

CV Golden Rose di Kabupaten Bandung Barat yang memproduksi makanan khas 

Bandung yang dikemas cepat saji yaitu Cuanki instant, Batagor instant, Basreng, 

Gumasep dan Keripik Singkong kemasan. UMKM ini berdiri sejak tahun 2011. 

UMKM ini berkembang cukup pesat dan sudah memperoleh omset sekitar Rp. 

200 juta per bulan dengan total produksi sekitar 25 ribu pcs per bulan. Namun 

pada tahun 2017-2020 CV Golden Rose mengalami penurunan laba. Penurunan 

laba ini disebabkan penjualan yang terus menurun, kenaikan biaya produksi, dan 

kenaikan biaya operasi perusahaan. Keadaan perusahaan semakin memburuk 

karena pada tahun 2020 CV Golden Rose mengalami penurunan laba yang cukup 

tinggi persentase penurunannya dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang 

menyebabkan penjualan semakin menurun. Berikut terdapat besar laba bersih 

yang diperoleh perusahaan CV Golden Rose beserta dengan persentase 

penurunannya disajikan dalam tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Laba Bersih CV Golden Rose Tahun 2017-2020 

CV Golden Rose 

Laba Bersih tahun 2017-2020 

Tahun Laba Bersih Penurunan 

2017 Rp. 1.062.516.000,00  

2018 Rp.    840.632.000,00 20,8829% 

2019 Rp.    759.228.000,00 9,6837% 

2020 Rp.    501.757.500,00 33,9121% 

 

Dapat dilihat bahwa tahun 2017-2018 terdapat penurunan laba sebesar 

20,8829%, tahun 2018-2019 terdapat penurunan laba sebesar 9,6837%, dan 2019-
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2020 terdapat penurunan laba yang cukup drastis yaitu sebesar 22,9121%. 

Dampak penurunan laba ini membuat kondisi keuangan menjadi tidak sehat. 

Menurut Sulistyanto (2018:41) penurunan laba ini mengakibatkan banyak 

perusahaan yang melakukan pengelolaan dan pengaturan laba sebagai salah satu 

upaya mengurangi resiko. Hal ini membuat perusahaan harus sangat berhati-hati 

dalam mengambil keputusan untuk periode berikutnya. Sebelum mengambil 

keputusan, perusahaan harus memperhatikan  volume penjualan dan biaya-biaya 

yang dikeluarkan dengan merencanakan batas minimal penjualan. CV Golden 

Rose belum melakukan analisis untuk memperhitungkan volume penjualan dan 

biaya sehingga manajemen mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan 

untuk kedepannya. Kondisi keuangan yang tidak sehat menjadi penanda sebelum 

perusahaan mengalami kebangkrutan. Perencanaan merupakan upaya dalam 

penentuan masa depan perusahaan. Dengan perencanaan yang tepat, maka seluruh 

program kerja akan lebih terarah sehingga keuangan perusahaan menjadi lebih 

efektif. 

B. Identifikasi Masalah Penelitian 

Menurut Hariyani (2018:53) ada tiga faktor utama penentu untuk 

memperoleh laba yaitu: jumlah barang yang diproduksi, biaya per unit untuk 

proses produksi, dan harga jual per unit dalam proses produksi tersebut. Maka 

dalam perencanaan laba erat kaitannya dengan volume penjualan, hasil penjualan, 

biaya produksi, dan biaya operasi perusahaan. Sehingga penelitian ini 

menggunakan teori dalam akuntansi manajemen yaitu analisis cost volume profit 

dan metode activity based costing. 

Berdasarkan latar belakang, perencanaan laba ini dilakukan agar kegiatan 

perusahaan menjadi lebih efektif dan sebagai upaya memperbaiki kondisi 

keuangan yang memburuk. 

Dalam upaya untuk mengoptimalkan laba adalah dengan menentukan 

seberapa besar pendapatan dan berapa biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. 

Pemahaman mengenai konsep biaya, volume, dan laba dapat digunakan oleh 

manajemen sebagai dasar untuk merencanakan komposisi tingkat biaya, volume, 
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dan laba yang menguntungkan. Sebagai komponen yang saling berhubungan 

komposisinya harus berada pada titik yang optimal. Studi hubungan antara 

pendapatan, biaya, dan laba kemudian dikenal sebagai analisis hubungan biaya 

volume laba. Analisis ini dapat berupa analisis impas, perencanaan penjualan 

dengan target laba tertentu, titik penutupan usaha, peningkatan laba, pemilihan 

struktur biaya, dan lain sebagainya. (Samryn, 2012:172) 

Analisis Biaya Volume Laba akan lebih baik apabila menggunakan 

pendekatan Activity Based Costing (ABC) dalam menghitung biaya produk. 

Pendekatan ABC memberikan informasi biaya yang lebih akurat dan informatif. 

Perencanaan ini dapat digunakan manajemen dalam pengambilan keputusan 

serta mengendalikan kegiatan perusahaan dan perencanaan yang tepat dapat 

membantu dalam meramalkan kondisi perusahaan di masa mendatang dengan 

berdasarkan tingkat laba yang akan didapat dalam suatu periode tertentu. 

Sebelum melakukan Analisa Biaya Volume Laba menggunakan pendekatan 

Activity Based Costing (ABC), perusahaan terlebih dahulu melakukan perhitungan 

biaya yaitu dengan metode activity based costing. 

Metode activity based costing adalah suatu sistem yang berfokus pada 

aktivitas sebagai objek biayanya dan menggunakan biaya aktivitas tersebut 

sebagai cost driver bagi objek biaya selain aktivitas. Komponen biaya yang 

dipertimbangkan dalam metode ini lebih rinci sehingga hasil perhitungannya 

menjadi lebih relatif akurat. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam mengelola 

keunggulan kompetitif, kekuatan dan kelemahan perusahaan secara efisien. 

(Samryn, 2012:143) 

Menurut (Sujarweni, 2019:125) perusahaan-perusahaan yang layak memakai 

metode ABC jika memenuhi syarat-syarat berikut: 

1. Perusahaan yang cukup modal (banyak menggunakan mesin) 

2. Perusahaan yang memiliki diversifikasi produk. 

3. Menggunakan fasilitas yang sama. 

4. Setiap produknya memiliki proses produksi yang berbeda.  

Sedangkan menurut Supriyono (dalam Suryadi, 2018:80) terdapat kondisi kondisi 

yang mendasari penerapan sistem Activity Based Costing  pada perusahaan yaitu: 
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1. Perusahaan menghasilkan beberapa jenis produk 

Jika perusahaan menghasilkan beberapa jenis produk dengan 

menggunakan fasilitas yang sama (common products) maka biaya overhead 

pabrik merupakan biaya bersama untuk seluruh produk yang dihasilkan. 

Masalah ini dapat diselesaikan dengan menggunakan sistem Activity Based 

Costing (ABC) karena sistem Activity Based Costing (ABC) menentukan 

driver-driver biaya untuk mengidentifikasikan biaya overhead pabrik yang 

dikonsumsi oleh masing-masing produk.  

CV Golden Rose termasuk perusahaan yang menghasilkan beberapa jenis 

produk dengan menggunakan fasilitas yang sama. Perusahaan ini 

menghasilkan 5 jenis produk diantaranya cuanki instant, batagor instant, 

basreng, gumasep, dan keripik singkong. 

2. Biaya overhead pabrik berlevel non unit jumlahnya besar 

Biaya berbasis non unit harus merupakan persentase signifikan dari biaya 

overhead pabrik. CV Golden Rose memiliki persentase yang signifikan dalam 

biaya overhead pabrik berlevel nonunit. 

3. Diversitas produk 

Terjadi jika dalam suatu perusahaan menghasilkan berbagai jenis produk 

yang mengkonsumsi aktivitas overhead dalam proporsi yang berbeda-beda. 

Diversitas produk mengakibatkan rasio-rasio konsumsi antara aktivitas-

aktivitas berbasis unit dan nonunit berbeda-beda.  

Dengan melakukan perencanaan yang baik maka akan memperbaiki kondisi 

keuangan perusahaan saat ini. Kondisi keuangan yang baik pada suatu perusahaan 

akan berakibat pada perkembangan perusahaan dan begitu juga sebaliknya. Jika 

perusahaan mengalami kondisi keuangan yang tidak sehat maka secara tidak 

langsung akan menghambat perkembangan perusahaan. 

Hasil penelitian Martusa & Wijaya (2011) mengemukakan bahwa peranan 

analisis cost volume profit terhadap perencanaan laba sebesar 100%. Selanjutnya,  

dalam penelitian Fitri Damayanti (2016) bahwa analisis cost volume profit dengan 

menghitung biaya menggunakan activity based costing merupakan cara yang baik 

untuk perencanaan laba, serta akan menghasilkan keputusan yang lebih baik dan 
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pada arah yang tepat, jika manajemen menggunakan pendekapan activity based 

costing dalam analisnya. Dalam penelitian Rosihul Fikri (2017) bahwa analisis 

cost volume profit dengan menggunakan pendekatan activity based costing terjadi 

peningkatan titik impas yang sesungguhnya meskipun terjadi penurunan pada 

biaya variabel unitnya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin meneliti dengan judul 

“Analisis Cost Volume Profit dengan Activity Based Costing untuk 

Perencanaan Laba pada UMKM (Studi Kasus Pada UMKM CV Golden 

Rose)”. 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah di atas, 

peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana analisis perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) berdasarkan 

metode Activity Based Costing System pada CV Golden Rose 

2. Bagaimana analisis perencanaan laba menggunakan CVP (Cost Volume 

Profit) dengan metode Activity Based Costing pada CV Golden Rose 

 

D. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) berdasarkan 

metode Activity Based Costing System pada CV Golden Rose. 

2. Untuk mengetahui hasil analisis perencanaan laba dengan menggunakan CVP 

(Cost Volume Profit) dengan metode Activity Based Costing pada CV Golden 

Rose. 

E. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka 

diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara lain yaitu :  

1. Kegunaan Teoritis 
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Penelitian ini menggunakan teori dalam Akuntansi Manajemen yaitu teori 

Analisis Biaya Volume Laba dan Metode Activity Based Costing. Hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan secara teoritis dan 

menjadi sumbangan untuk pengembangan ilmu manajemen serta dapat 

menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dalam menganalisis 

cost volume profit dengan menggunakan metode activity based costing system 

untuk perencanaan laba menurut teori dan kondisi nyata di lapangan sehingga 

lebih tergambar kelebihan dan kekurangan secara langsung dengan keadaan 

sebenarnya. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi UMKM 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pelaku 

usaha UMKM mengenai pentingnya analisis cost volume profit dalam 

perencanaan laba, pentingnya penerapan metode activity based costing 

system dalam penentuan HPP serta pertimbangan manajemen dalam 

mengambil kebijakan dalam menunjang perkembangan yang 

berkesinambungan. 

b. Bagi UMKM CV Golden Rose 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan alternatif cara menganalisis 

cost volume profit dalam perencanaan laba, dan alternatif cara perhitungan 

HPP dengan menggunakan metode activity based costing system. Selain 

itu juga peneliti berharap UMKM CV Golden Rose menjadi lebih 

mengetahui kelebihan dan kekurangan cara perhitungan HPP 

menggunakan metode perusahaan dan metode activity based costing 

system serta dapat melakukan analisis cost volume profit di periode 

selanjutnya. 

3. Kegunaan terhadap peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan referensi atau 

sebagai sumber atau bahan perbandingan bagi mahasiswa yang akan membuat 

tugas akhir atau skripsi mengenai analisis cost volume profit (CVP) dengan 

perhitungan metode activity based costing (ABC).  


