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PERENCANAAN KERJA DAN KEUANGAN 
 
Perencanaan keuangan adalah prakiraan pendapatan dan pengeluaran usaha. Juga disebut 
anggaran usaha. Untuk memprakirakan pendapatan dari perdagangan ikan hias, pertama 
Anda perlu memprakirakan volume penjualan. Prakiraan volume penjualan harus 
mencakup permintaan dan pasokan spesies ikan tertentu. Aspek teknis proses pasokan 
perlu dipikirkan, termasuk tenagakerja, kebutuhan alat, dan waktu serta treansportasi 
selama tahapan-tahapan pemasokan. 

 
Sampel Perencanaan Keuangan untuk sebuah pengiriman 

 
 

  Eksportir       
  Total    A   B   C
Permintaan: Sept-Okt (Jumlah Spesies 
Tertentu)   3700 1000 1200 1500 
Proyeksi pasokan dari Kolektor (berdasarkan 
TAC) 1.400 400 500 500 
Kematian Bersih 10% 1.260    
Penjualan (dalam Rupiah, @ Rp 10.000) 12.600.000      

 
Proyeksi bulanan: Total Sept Oct 
Prakiraan pasokan (jumlah) 1.400 800 600 
Kematian bersih 1.260 680 510 

Penjualan (dalam Rupiah, @t Rp 10.000) 12.600.000,00 6.800.000,00 5.100.000,00
Dikurangi: Biaya Usaha     

Bahan bakar  400.000,00  200.000,00  200.000,00  
Bahan dan materi pengepak  280.000,00  150.000,00  130.000,00  
Upah pekerja  300.000,00  175.000,00  125.000,00  
Lain-lain 100.000,00  50.000,00  50.000,00  
Total 1.080.000,00  575.000,00  505.000,00  

Proyeksi pendapatan bersih 11.520.000,00 6.225.000,00 4.595.000,00 
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Break-Even Point (Titik keseimbangan): sebuah alat perencanaan operasi dan keuangan 
Break-Even Point (BEP)  Adalah volume penjualan atau jumlah penjualan di mana Total 
Pendapatan sama dengan Total Biaya, jadi pendapat bersih adalah nol. Untuk menghitung 
Break-Even Point, elemen biaya usaha harus dianalisis dan dikelompokkan ke dalam Biaya 
Variabel dan Biaya Tetap. Margin Kontribusi atau Laba Kotor Per Unit Produk atau item 
termasuk elemen penting dalam perhitungan BEP. 
 
Elemen-elemen yang diperlukan untuk menghitung BEP: 

Biaya Variabel: pengeluaran yang berhubungan dengan peningkatan volume penjualan, 
misalnya, bahan, biaya kiriman dll. Biaya tetap: Biaya-biaya yang tidak ditingkatkan 
berkaitan dengan peningkatan volume penjualan, misalnya, bunga utang, depresiasi, dll. 

    Margin Kontribusi: laba kotor per unit 
 
Perhitungan BEP  
Rumus perhitungan BEP adalah sebagai berikut:    
 

 
BEP (dalam volume penjualan) =  Total Biaya Tetap yang Dialokasikan untuk Periode tersebut 

                       Margin Kontribusi 1 unit 
 

 
Secara umum, rumus tersebut hanya dapat diterapkan pada produk atau item tunggal. 
Pada perdagangan ikan hias, tidak mudah untuk menerapkan rumus tersebut, karena 
biasanya pesanan atau kiriman mencakup beragam spesies dengan nilai yang berbeda. 
Untuk ikan hias, margin kontribusi berbeda antar spesies. 
 
Mengapa mempertimbangkan depresiasi? 
Sejumlah koordinator tidak menyadari bahwa Aktiva Tetap yang digunakan dalam operasi 
mereka adalah bagian dari Modal, Ekuitas atau Investasi usaha.  
Depresiasi terjadi ketika nilai suatu aktiva merosot karena penggunaan. Akhirnya, aktiva 
tersebut tidak lagi bermanfaat, dan perlu diganti. Depresiasi harus dipertimbangkan 
sebagai pengeluaran usaha. Kalau suatu usaha mencadangkan sejumlah tertentu sebagai 
antisipasi depresiasi, kolektor atau koordinator tidak perlu meminjam uang untuk 
membiayai penggantian aktiva tetap. 
 
Elemen lain formula tersebut adalah Biaya Tetap. Biaya tetap mencakup depresiasi Aktiva 
tetap yang digunakan dalam usaha. Kita sering menemukan Kolektor Ikan dan 
Koordinator tidak mempunyai catatan persediaan untuk Aktiva Tetap mereka. Persediaan 
Aktiva Tetap yang digunakan dalam usaha harus dicatat dengan biaya perolehan dan 
tanggal ketika Aktiva Tetap tersebut diperoleh. Jika data-data ini tersedia, perhitungan 
depresiasi aktiva tetap akan lebih mudah. Kolektor dan Koordinator dapat menghitung 
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Break-Even Point berdasarkan Jumlah Total Penjualan atau Pendapatan. Rumusnya 
sederhana: 
 
  

 
Pendapatan Break-Even = Total Biaya Variabe + Biaya Tetap 

 

 
 
Dalam setiap formulir pemesanan dari Eksportir, Koordinator atau Kolektor harus 
menetapkan prakiraan biaya variabel untuk pengiriman tertentu berdasarkan Rencana 
Operasi. Juga, Biaya Tetap harus dialokasikan untuk periode yang mencakup pelaksanaan 
kiriman tersebut. Prakiraan Penjualan atau Pendapatan pada tingkat Koordinator dapat 
dihitung berdasarkan harga penjualan satuan per spesies setelah dikurangi persentase 
kematian di tiap tingkatan. 
 
Untuk setiap Jumlah Total Penjualan yang akan menghasilakn Pendapat Bersih yang 
diinginkan, rumusnya adalah: 
             

 
Penjualan  = Total Biaya Variabel + Biaya Tetap + Pendapatan Bersih Yang Diinginkan 

 

 
Panduan perhitungan BEP disajikan pada Lampiran dan contoh selama Presentasi. 
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