
 
 

BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

I. HASIL 

 Penelitian ini dilakukan pada CV. Wijaya Komunika dan di bab ini akan 

membahas mengenai analisis biaya differensial terhadap produk yang dimiliki 

oleh CV. Wijaya Komunika. Perusahaan ini adalah perusahaan yang berbasis pada 

bidang komunikasi dengan bidang utamanya bergerak pada server pulsa. 

Perusahaan ini resmi berdiri pada April 2018 setelah diterbitkannnya akta notaris. 

Untuk lokasi perusahaan berada di Dsn. Mukiran II RT 1 RW I, Ds. Mukiran Kec. 

Kaliwungu Kab. Semarang. 

 CV. Wijaya Komunika memiliki beberapa produk diantaranya terbagi ke 

dalam dua bagian yaitu barang dan jasa. Dalam bab empat ini untuk produk yang 

dianalisis berkaitan dengan produk dagang, yaitu penjualan komponen server 

pulsa dan paket server pulsa. Sedangkan untuk jasa, CV. Wijaya Komunika 

menyediakan jasa upgrade software dari software roket basic menjadi roket 

advance. Tarif biaya untuk pengupgradean software tergantung atas  tingkat 

kesulitan dan jarak yang ditempuh oleh team support. 

 

 

 



 
 

4.1  KOMPONEN SERVER PULSA 

Komponen sever pulsa merupakan salah satu produk yang dimiliki oleh 

CV. Wijaya Komunika. Produk ini merupakan salah satu bagian dari produk 

dagang yang sudah ada sejak awal berdirinya usaha. Penjualan resmi produk 

komponen server pulsa mulai dilakukan tepatnya pada Januari 2017 yang 

sebelumnya perusahaan masih bernama Jhova Pulsa. 

Produk komponen ini dijual dengan berbagai macam varian sesuai dengan 

stok yang ada di perusahaan. Penjualan komponen ini meliputi software, 

komputer dan peralatannya, modempool, UPS modif, Terminal Center dan Sender 

serta masih banyak lagi. Selain melayani penjualan pada komponen CV. Wijaya 

Komunika juga melayani jasa upgrade software dari basic ke advance. Untuk 

lebih mengetahui kelengkapan daftar produk serta harga pembelian dan harga jual 

terbaru 2019 terlampir pada lampiran 4.1.   

A. Data Penjualan Produk Komponen Server Pulsa + Jasa Upgrade  CV. 

Wijaya Komunika 

Data penjualan didasarkan atas data asli dari perusahaan yang diperoleh 

berdasarkan penelitian. Penjualan yang akan disajikan selama satu bulan 

penuh dengan kelengkapan baik dari tanggal order penjualan, nama customer, 

jenis yang diorder sampai dengan harga beli dari suplier. Data ini nantinya 

akan dijadikan sebagai alat utuk melakukan perhitungan analisis biaya 

diferrensial seperti yang telah manjadi judul penelitian ini. Berikut merupakan 

data penjualan selama dua bulan yaitu bulan Januari dan Februari 2019 : 



 
 

a. Berikut adalah data penjualan produk komponen server pulsa + jasa 

upgrade selama bulan Januari 2019. 

TABEL 4.1 

DATA PENJUALAN KOMPONEN SERVER PULSA + JASA UPGRADE 

CV. WIJAYA KOMUNIKA  

JANUARI 2019 

      No Hari/Tgl Nama Customer Order Penjualan Hrg Beli 

1 04-Jan Silvana Reload 

Upgrade advance + 

apk Rp2.000.000  Rp1.250.000  

2 07-Jan Jeky Sally Modem 16 port Rp5.500.000  Rp4.990.000  

3 12-Jan Pind Cell  

Upgrade advance + 

apk Rp1.500.000  Rp1.250.000  

4 14-Jan One Tronik  Roket basic  Rp      1.500.000  Rp750.000  

5 15-Jan Anterio Reload  Roket advance  Rp      3.000.000  Rp1.500.000  

6 16-Jan 

Alfred BO 

Oetman  Roket advance Rp3.000.000  Rp1.500.000  

7 17-Jan 

Maju Reload 

Bersama  Upgrade advance Rp1.500.000  Rp750.000  

8 18-Jan AO Beta  Apk android  Rp500.000  Rp500.000  

9 19-Jan Lintank.net Roket basic  Rp      1.500.000  Rp750.000  

10 21-Jan Tata Reload Roket advance  Rp      3.000.000  Rp1.500.000  

      Apk android  Rp500.000  Rp500.000  

11 23-Jan Bayu Setiyadi  Roket basic  Rp      1.500.000  Rp750.000  

12 24-Jan Suroso  Roket advance  Rp      3.000.000  Rp1.500.000  

13 26-Jan White Key  Upgrade advance Rp1.500.000  Rp750.000  

14 16-Jan Gred Bird  Support  Rp100.000    

15 26-Jan 

Balikpapan 

Reload modem 8 port Rp3.000.000  Rp2.500.000  

16 28-Jan Bima Reload Roket advance  Rp3.000.000  Rp1.500.000  

17 28-Jan Tristan  Roket basic Rp1.500.000  Rp750.000  

18 31-Jan 

De Tech 

Computer  Upgrade advance  Rp1.500.000  Rp750.000  

19 31-Jan Abdul Fathah  Roket advance  Rp3.000.000  Rp1.500.000  

20 31-Jan Wely Sagita  Roket advance  Rp3.000.000  Rp1.500.000  

   

JUMLAH  Rp    44.600.000  Rp26.740.000  

Sumber : Lampiran 4.2 



 
 

 Berdasarkan data penjualan diatas dapat disajikan informasi bahwa total 

keseluruhan penjualan sebesar Rp 44.600.000 dengan pembayaran tunai. Serta 

untuk harga beli keseluruhan penjualan di bulan Januari sebesar Rp 24.740.000. 

Untuk bulan Januari ini produk komponen terjual sebanyak dua puluh order 

penjualan yang diawali pada tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan akhir 

penjualan 31 Januari 2019 tutup buku. Penjualan produk diatas dilakukan oleh 

konsumen berbeda yang kebanyakan adalah sesama pengguna bisnis server pada 

tingkat pemula. 

 Pada bulan Januari produk yang banyak terjual adalah produk roket 

advance dengan total penjualan sebanyak tujuh unit. Selain itu untuk jasa upgrade 

sebanyak lima unit, dan sisanya adalah penjualan komponen lain sesuai dengan 

order konsumen. Dan jika dirata-rata penjualan roket advance adalah penyumbang 

laba terbesar selama bulan Januari dengan contribution margin sebesar Rp 

1.500.000 per penjualan. 

 Untuk dapat memperjelas dan memahami akan diungkapkan dalam tabel 

mengeneai data penjualan komponen server pulsa + jasa upgrade. Penjelasan tabel 

di sajikan secara lengkap berdasarkan jenis, tanggal order sampai dengan total 

pembayaran. 

 

 

 



 
 

b. Berikut adalah data penjualan produk kompnen server pulsa + jasa 

upgrade selama bulan Februari 2019. 

TABEL 4.2 

DATA PENJUALAN KOMPONEN SERVER PULSA + JASA UPGRADE 

CV. WIJAYA KOMUNIKA 

FEBRUARI 2019 

      No Hari/Tgl Nama Customer Order Pembayaran Harga Beli 

1 01-Feb Solo Chips  

Roket advance + 

Apk Rp3.500.000  Rp2.000.000  

2 01-Feb Syamsul Hadi  Modem 16 port Rp5.500.000  Rp4.990.000  

3 04-Feb Global Reload  Support  Rp300.000    

4 06-Feb Pisces Reload Roket advance Rp3.000.000  Rp1.500.000  

5 09-Feb KSU Prima 2 

Roket advance + 

Apk Rp3.500.000  Rp2.000.000  

6 12-Feb 

Inezta Smart 

Poin  Support  Rp300.000    

7 16-Feb Net Pulsa Roket basic Rp1.500.000  Rp750.000  

8 17-Feb Agus Masrukhi Roket advance Rp3.000.000  Rp1.500.000  

9 18-Feb Dioda Flash  Roket basic  Rp      1.500.000  Rp750.000  

10 20-Feb 

Surya Media 

Techno 

Roket advance + 

Apk Rp3.500.000  Rp2.000.000  

11 21-Feb Inara Pulsa Roket advance Rp3.000.000  Rp1.500.000  

12 21-Feb SMK Corner  Roket advance  Rp      3.000.000  Rp1.500.000  

13 25-Feb Asia Pulsa  Upgrade advance Rp1.500.000  Rp750.000  

14 25-Feb Nice Tronik  

Roket advance + 

Apk Rp3.500.000  Rp2.000.000  

15 26-Feb Anna Widya  

Roket advance + 

Apk Rp3.500.000  Rp2.000.000  

16 28-Feb Ama Reload  Roket basic Rp1.500.000  Rp750.000  

17 28-Feb Indra Kusuma  Upgrade advance  Rp1.500.000  Rp750.000  

   

JUMLAH  Rp    43.100.000  Rp24.740.000  

 

Sumber : Lampiran 4.3 

  



 
 

Pada bulan Februari 2019 penjualan mengalami penurunan sebesar Rp 

1.500.000 yaitu penjualan Januari sebesar Rp 44.600.000 menjadi Rp 43.100.000. 

Hal ini diasumsikan karena diterbitkannya produk baru yang dilakukan oleh 

manajemen perusahaan yaitu paket server pulsa yang nantinya menjadi 

perbandingan analisis biaya differensial. Selain berimbas pada total penjualan , 

jumlah order komponen server juga mengalami penurunan yaitu Januari sebanyak 

duapuluh unit penjualan menjadi tujuh belas unit penjualan di bulan Februari 

2019. 

 Berdasarkan data penjualan yang diperoleh dibulan Februari sebanyak 

tujuh belas order penjualan komponen diawali dari 1 Februari sampai dengan 

akhir Februari 2019 tutup buku. Dan bulan ini diketahui penjualan terbesar berada 

di produk roket advance sebanyak sembilan unit. Maka hal ini masih sama pada 

bulan Januari yaitu penjualan produk roket advance masih penyumbang penjualan 

terbanyak. Sedangkan untuk produk lain masih berada dikisaran satu unit sampai 

dengan lima unit.   

B. Laba Bersih Produk Komponen Server Pulsa CV. Wijaya Komunika 

Setelah melakukan perhitungan dan penjumlahan total penjualan produk 

komponen server pulsa, maka langkah selanjutnya adalah dengan mencari total 

laba bersih yang didapatkan atas penjualan yang dilakukan oleh CV. Wijaya 

Komunika. Laba didapatkan atas perhitungan dari total penjualan dikurangi 

dengan beban-beban yang berpengaruh terhadap kelangsungan penjualan. 



 
 

Perhitungan laba bersih dilakukan setiap bulan, dalam perhitungan ini adalah 

bulan Januari dan bulan Februari 2019.  

Perhitungan laba bersih digunakan sebagai perbandingan yang dilakukan 

jika perusahaan hendak melakukan penjualan komponen ditambah dengan paket 

server. Pada perhitungan laba bersih nantinya total penjualan akan di kurangi 

dengan harga pokok penjualan yang yang diproleh dari pembelian komponen 

server pulsa. Selain pengurangan tersebut akan dibebankan dengan biaya operasi, 

biaya administrasi, dan biaya penjualan dari produk komponen server pulsa 

selama satu bulan penuh.  

Lebih tepatnya perhitungan nantinya akan ditampilkan dalam sebuah tabel 

perhitungan untuk mempermudah dalam melakukan analisis dan menarik 

informasi. sumber perhitungan didasarkan atas data pribadi yang berada daalam 

lampiran. Berikut adalah kalkulasi perhitungannya :  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TABEL 4.3 

LABA BERSIH PENJUALAN KOMPONEN SERVER PULSA + JASA 

UPGRADE 

CV. WIJAYA KOMUNIKA 

PERIODE JANUARI – FEBRUARI 2019 

   

   

  

  JANUARI FEBRUARI 

 

  

PENJUALAN  Rp             44.800.000   Rp         43.100.000  

 

  

HPP  Rp           (26.740.000)  Rp       (24.740.000) 

 

  

  

   

  

LABA KOTOR   Rp             18.060.000   Rp         18.360.000  

 

  

      

 

  

BIAYA OPERASI   Rp             (1.650.000)  Rp         (1.900.000) 

 

  

BIAYA ADMIN  Rp             (1.500.000)  Rp         (1.500.000) 

 

  

BIAYA 

PENJUALAN   Rp             (9.500.000)  Rp         (8.300.000) 

 

  

 LABA BERSIH   Rp             5.410.000  Rp          6.660.0000 

 

  

      

  

    

  

 

    

 

      

KET : 

Komisi penjualan sebesar Rp 250.000 setiap melakukan satu unit penjualan  

Ongkos kirim Rp 150.000 setiap 1 unit penjualan   

   

  

    
  

  

     

  

Sumber : Lampiran 4.4 

 Tabel diatas didasarkan atas data atau lampiran perusahaan yang diperoleh 

dari hasil penelitian. Format perhitungan laba bersih di awali dari data penjualan 

dikurangi harga pokok penjualan yang diperoleh atas akumulasi total harga beli 

produk yang dijual kepada konsumen dan kemudian dibebankan atas biaya-biaya 



 
 

yang terdiri atas biaya operasi, biaya admin, dan biaya penjualan. Biaya operasi 

diperoleh dari penjumlahan atas biaya listrik dan internet. Untuk biaya 

administrasi adalah gaji admin yang melakukan pembukuan atas pelaporan 

keuangan. Sedangkan biaya penjualan terdiri dari total biaya kirim selama satu 

bulan yang masih-masing adalah Rp 150.000 per penjualan produk serta biaya 

komisi penjualan per produk sebesar Rp 250.000.  

 Pada bulan Januari diketahui total penjualan adalah sebesar Rp 

44.800.000 dengan harga pokok penjualan sebesar Rp 26.740.000 maka dengan 

berikut diketahui laba kotor sebesar Rp 18.060.000 serta dengan total biaya 

sebesar Rp 12.650.000 maka diperoleh laba bersih sebesar Rp 5.410.000 pada 

bulan Januari. 

 Sedangkan pada bulan Feberuari didapatkan total penjualan dari data 

perusahaan sebesar Rp 43.100.000 dengan biaya harga pokok penjualan sebesar 

Rp 24.740.000 maka diperoleh laba kotor pada bulan Feberuari adalah Rp 

18.360.000. Untuk total biaya pada bulan ini adalah Rp 11.700.000 sehingga laba 

bersih pada bulan ini adalah sebesar Rp 6.660.000. 

Selama bulan Januari dan Februari penjualan mengalami penurunan 

seperti yang telah disampaikan sebelumnya yaitu sebesar Rp 1.700.000.  Namun 

pada bagian laba justru mengalami kenaikan sebesar Rp 1.250.000 dari bulan 

Januari ke Februari. Hal ini diakibatkan karena customer banyak yang melakukan 

pembelian yaitu pada jasa upgrade yang justru memiliki harga pokok yang lebih 



 
 

rendah. Selain itu biaya penjualan juga cukup rendah dari bulan sebeumnya 

dikarenakan hanya terjadi sebanyak tujuh belas penjualan saja. 

 Penjualan selama bulan Januari dan Februari mengalami penurunan 

disebebakan karena adanya pengeluaran produk paket server pulsa yang sudah 

direncanakan sebelumnya. Dan memang benar asumsi dari owner bahwa produk 

baru ini akan mendapatkan antusias dari customer yang sebelumnya hanya 

melakukan pembelian produk jual langsung yaitu komponen server pulsa. 

 

4.2 PAKET SERVER PULSA  

Setelah membahas dan melakukan perhitungan terkait dengan produk 

komponen server pulsa maka pada bahasan yang kedua yaitu membahas produk 

baru yang dimiliki oleh CV. Wijaya Komunika yaitu paket server pulsa. Sama 

seperti dengan sebelumnya pada bahasan kedua ini akan dilakukan perhitungan 

dan yang nantinya akan menjadi perbandingan analisis biaya differensial sebagai 

pengambilan keputusan pihak manajemen. 

Produk paket server pulsa merupakan produk inovasi/keluaran baru yang 

di lakukan oleh CV. Wijaya Komunika yang baru saja launching pada bulan 

Januari tahun 2019. Produk ini bisa dibilang adalah penyempurnaan yang 

dilakukan oleh manajemen guna mendukung dan mendulang penjualan. Salah satu 

penggagas utama dikeluarkannya produk paket server adalah owner CV. Wijaya 

Komunika disertai dengan dukungan oleh beberapa pihak yang terlibat 

didalamnya termasuk request dari konsumen. 



 
 

Pada produk baru ini penjualan dan pemasaran yang dilakukan hampir 

sama dengan penjualan komponen server pulsa yaitu melalui media online, 

advertising online, dan beberapa marketing yang ditugaskan untuk melakukan 

penjualan. Hanya saja yang membedakan penjualan ini dilakukan dalam satu 

kesatuan utuh yang sudah menjadi produk jadi. 

Pada produk ini CV. Wijaya Komunika mengeluarkan beberapa alternatif 

pilihan paket server pulsa yaitu terdapat tujuh pilihan dari paket satu sampai 

dengan paket tujuh. Perbedaan antara paket satu sampai dengan paket tujuh adalah 

terletak pada spesifikasi yang dimiliki masing-masing produk.  

A. Daftar Produk Paket Server Pulsa CV. Wijaya Komunika  

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa paket server pulsa terbagi 

kedalam tujuh paket dengan spesifikasi terendah sampai dengan tertinggi. 

Berikut daftar produk paket server pulsa disertai dengan harga terbaru pada  

TABEL 4.4 

DAFTAR PRODUK PAKET SERVER PULSA 

CV. WIJAYA KOMUNIKA  

2019 

    No Nama Produk  Harga Jual Biaya Variabel 

1 Paket 1  Rp      3.200.000   Rp      2.700.000  

2 Paket 2  Rp      5.200.000   Rp      4.150.000  

3 Paket 3  Rp      5.500.000   Rp      4.200.000  

4 Paket 4  Rp      7.000.000   Rp      5.550.000  

5 Paket 5  Rp    11.500.000   Rp      9.080.000  

6 Paket 6  Rp    17.200.000   Rp    14.135.000  

7 Paket 7  Rp    25.100.000   Rp    21.468.000  

 

Sumber : Lampiran 4.5 



 
 

 Produk paket server dalam tabel 4.4 diatas diberikan informasi bahwa 

biaya variabel merupakan harga pokok penjualan yang didapatkan atas 

perhitungan berdasarkan biaya-biaya yang terbebankan dalam pembuatan paket 

satu sampai dengan paket yang ketujuh. 

 Jika dilihat maka secara jelas margin kontribution tiap produk dari paket 

satu sampai dengan paket tujuh dapat diketahui yaitu antara selisih harga jual 

dengan biaya variabel yang didapatkan berdasarkan pehitungan. Harga jual diatas 

ditentukan berdasarkan pertimbangan harga yang dikeluarkan oleh  pesaing 

pengusaha sejenis. Serta CV. Wijaya Komunika memberikan alternatif harga yang 

lebih rendah dibandingkan harga yang sudah ada pada keluaran pasaran seperti 

contoh yang dikeluarkan oleh “Mahanani dan Anugrah Server Pulsa”  

B. Data Penjualan Paket Server Pulsa CV. Wijaya Komunika 

 Informasi data penjualan diambil berdasarkan laporan penjualan yang 

dibuat oleh manajemen perusahaan, yang dalam pelaporannya dilakukan 

setiap bulan. Pelaporan ini nantinya akan dijadikan sebagai dasar perhitungan 

laba rugi yang dilakukan oleh perusahaan. Informasi yang terdapat dalam 

laporan penjualan adalah tanggal order penjualan, nama produk paket server 

pulsa sampai dengan harga jual dan harga pokok pejualan berdasarkan biaya-

biaya yang terbbankan dalam aktivitas pembuatan paket server pulsa. Berikut 

merupakan data penjualan dari bulan Januari dan Feberuari : 

a. Berikut adalah data penjualan produk paket server pulsa selama bulan 

Januari 2019. 



 
 

TABEL 4.5 

DATA PENJUALAN PRODUK PAKET SERVER PULSA  

CV. WIJAYA KOMUNIKA 

PERIODE JANUARI 2019 

     

No 

Hari/Tanggal 

Order 

Keterangan 

Produk Penjualan Biaya Variabel 

1 15-Jan-19 Paket Server 1  Rp3.200.000   Rp        2.700.000  

2 15-Jan-19 Paket Server 1  Rp3.200.000   Rp        2.700.000  

3 15-Jan-19 Paket Server 2 Rp5.200.000   Rp        4.150.000  

4 16-Jan-19 Paket Server 3 Rp5.500.000   Rp        4.200.000  

5 17-Jan-19 Paket Server 1  Rp3.200.000   Rp        2.700.000  

6 21-Jan-19 Paket Server 5 Rp11.500.000   Rp        9.080.000  

7 24-Jan-19 Paket Server 1  Rp3.200.000   Rp        2.700.000  

8 25-Jan-19 Paket Server 5  Rp11.500.000   Rp        9.080.000  

9 27-Jan-19 Paket Server 3 Rp5.500.000   Rp        4.200.000  

10 27-Jan-19 Paket Server 1  Rp3.200.000   Rp        2.700.000  

11 31-Jan-19 Paket Server 3 Rp5.500.000   Rp        4.200.000  

  

TOTAL 

PENJUALAN Rp60.700.000   Rp      48.410.000  

 

Sumber : Lampiran 4.6 

 Pada bulan Januari 2019 yang merupakan awal launchingnya produk 

paket server pulsa dimulai per tanggal 15 Januari 2019. Dan diketahui total 

penjualan sebesar Rp 60.700.000 dengan jumlah order sebanyak 11 unit paket 

server pulsa. Untuk harga pokok pada bulan ini adalah sebesar Rp 48.410.00. 

 Penjualan  paket server pulsa pada bulan Januari ini didominasi oleh 

paket server satu dengan total order sebanyak lima paket, dengan harga Rp 

3.200.000 per paket server satu. Penjualan ini ditengarai oleh customer pemula 

yang ingin mencoba produk baru yang dikeluarkan oleh CV. Wijaya Komunika. 



 
 

Dan pada hari pertama penjualan juga mencapai rekor terbanyak sebanyak tiga 

unit terjual diantaranya dua paket server satu dan satu paket server dua. 

 Produk dengan harga tertinggi pada awal launching ada pada paket server 

lima dengan harga Rp 11.500.000 dengan dua order penjualan. Selain itu untuk 

penjualan paket server tiga menempati penjualan kedua setelah paket server satu 

yatu sebanyak tiga unit order. 

b. Berikut adalah data penjualan produk paket server pulsa selama 

bulanFebruari 2019. 

TABEL 4.6 

DATA PENJUALAN PRODUK PAKET SERVER PULSA  

CV. WIJAYA KOMUNIKA 

PERIODE FEBRUARI 2019 

     

No 

Hari/Tanggal 

Order 

Keterangan 

Produk Penjualan Biaya Variabel 

1 04-Feb-19 Paket Server 1  Rp3.200.000   Rp        2.700.000  

2 04-Feb-19 Paket Server 6 Rp17.200.000   Rp      14.135.000  

3 07-Feb-19 Paket Server 2 Rp5.200.000   Rp        4.150.000  

4 08-Feb-19 Paket Server 2 Rp5.200.000   Rp        4.150.000  

5 10-Feb-19 Paket Server 4 Rp7.000.000   Rp        5.550.000  

6 15-Feb-19 Paket Server 1  Rp3.200.000   Rp        2.700.000  

7 15-Feb-19 Paket Server 2  Rp5.200.000   Rp        4.150.000  

8 15-Feb-19 Paket Server 4 Rp7.000.000   Rp        5.550.000  

9 19-Feb-19 Paket Server 5 Rp11.500.000   Rp        9.080.000  

10 20-Feb-19 Paket Server 2 Rp5.200.000   Rp        4.150.000  

11 21-Feb-19 Paket Server 2  Rp5.200.000   Rp        4.150.000  

12 24-Feb-19 Paket Server 3 Rp5.500.000   Rp        4.200.000  

13 25-Feb-19 Paket Server 1  Rp3.200.000   Rp        2.700.000  

14 26-Feb-18 Paket Server 4 Rp7.000.000   Rp        5.550.000  

15 28-Feb-19 Paket Server 7 Rp25.100.000   Rp      21.468.000  

  

TOTAL 

PENJUALAN Rp115.900.000   Rp      94.383.000  

Sumber : Lampiran 4.7 

 



 
 

 

 Pada bulan Feberuari penjualan paket server pulsa sudah dimulai sejak 

awal bulan dari tanggal 1 Feberuari 2019 sampai dengan akhir bulan yaitu 28 

Feberuari 2019. Penjualan pada bulan ini mengalami kenaikan yang cukup baik 

yaitu, dari total sebelas penjualan di bulan Januari menjadi total sebanyak lima 

belas penjualan. Kenaikan ini diprediksi bahwa penyambutan pasar cukup baik 

dan produk sudah mulai dikenal oleh customer. 

 Selama bulan Februari diketahui penjualan sebesar Rp 115.900.000 

dengan harga pokok penjualan Rp 94.383.000. Jika dibandingkan dengan 

penjualan bulan sebelumnya penjualan mengalami kenaikan sebesar Rp 

55.200.000 atau jika di sederhanakan adalah mengalami kenaikan 31% dari total 

penjualan selama bulan Januari sampai dengan Feberuari 2019. 

 Jika diperhatikan pada bulan ini paket server dua menjadi penjualan 

terbanyak yang dipilih oleh customer dibandingkan dengan paket server yang 

lainnya. Hal ini berbeda dengan bulan sebelumnya yaitu dimana paket server satu 

menjadi pilihan terbanyak customer. Maka melalui data nantinya juga akan 

dilakukan pertimbangan untuk mengambil evaluasi lebih lanjut terkait dengan 

penjualan paket server pulsa. 

 Data penjualan bulan Feberuari juga menyajikan data yang cukup 

berbeda dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu terdapatnya penjualan 

paket server enam dan paket server tujuh masing-masing sebanyak satu unit order 

penjualan. Pada paket enam dan tujuh ini jika dinilai secara besaran nilainya 



 
 

merupakan tertinggi dibandingkan dengan paket server yang lainnya. Sehingga 

inilah salah satu pendongkrak peningkatan penjualan pada bulan Feberuari 2019.  

 

C. Contribution Margin Paket Server Pulsa 

Contribution margin atau laba marginal merupakan suatu selisih antara 

penjualan dengan biaya-biaya variabel yang dibebankan dalam pembuatan 

produk. Contribution margin adalah salah satu langkah awal yang dapat dilakukan 

untuk mengetahui kondisi keuntungan awal pada paket server pulsa. Contribtion 

margin akan memberikan gambaran seberapa besar keuntungan yang didapat atas 

masing-masing produk paket server pulsa. 

Pembahasan kali ini nantinya akan berkaitan dengan perhitungan 

contribution margin. Perhitungan atas produk paket server pulsa dimulai dari 

paket server satu sampai dengan paket server tujuh. Perhitungan didasarkan atas 

penjualan yang diperoleh dikurangi dengan biaya variabel masing-masing produk 

paket server pulsa. Besaran atau margin kontribusi setiap paket server pulsa 

memiliki nilai masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya. Hal ini 

dikarenakan adanya pembebanan biaya yang berbeda pula.  

Maka berdasarkan penjelasan diatas akan diketahui berapa besaran margin 

kontribusi masing-masing paket server yang dapat dianalisis berapa besaranannya 

abik dari terendah sampai dengan tertinggi. Dibawah ini merupakan uraian 

contribution margin yang diperoleh pada produk paket server pulsa secara lengkap 

: 



 
 

TABEL 4.7 

CONTRIBUTION MARGIN PAKET SERVER  

CV. WIJAYA KOMUNIKA 

2019 

     

DAFTAR 

PAKET HARGA JUAL 

 BIAYA 

VARIABEL  

 

CONTRIBUTION  

MARGIN   RASIO 

 PAKET 1   Rp    3.200.000   Rp          2.700.000   Rp    500.000  16% 

 PAKET 2    Rp    5.200.000   Rp          4.150.000   Rp    1.050.000  20% 

 PAKET 3   Rp    5.500.000   Rp          4.200.000   RP    1.300.000  24% 

 PAKET 4   Rp    7.000.000   Rp          5.550.000   Rp    1.450.000  21% 

 PAKET 5   Rp  11.500.000   Rp          9.080.000   Rp    2.420.000  21% 

 PAKET 6   Rp  17.200.000   Rp        14.135.000   Rp    3.065.000  18% 

 PAKET 7   Rp  25.100.000   Rp        21.468.000   Rp    3.632.000  14% 
 

 

      Sumber : Lampiran 4.5 

Berdasarkan perhitungan tabel diatas produk paket server pulsa total 

memiliki tujuh produk yang akan dijual pada konsumen. Setiap produk memiliki 

kalkulasi perhitungan yang didasarkan atas biaya variabel masing-masing paket. 

Paket satu merupakan paket termurah yaitu dengan harga jual Rp 3.200.000 per 

unit order, sedangkan untuk paket tujuh merupakan paket termahal dengan harga 

jual Rp 25.100.000 per unit order. 

Selain informasi tersebut, perhitungan diatas manunjukkan bahwa setiap 

produk yaitu dari paket satu ampai dengan paket tujuh contribution margin selalu 

mengalami kenaikan yaitu dari terendah sampai kepada yang tertinggi. Untuk 

kontribution margin terendah jika dilihat berada pada paket server pulsa satu 

sedangkan untuk contribution margin tertinggi berada pada paket server pulsa 

tujuh. Secara angka paket server satu hanya memiliki contribution margin sebesar 

Rp 500.000 dan paket server tujuh memiliki contribution margin Rp 3.632.000.  



 
 

Maka jika dibuat presentase maka perbedaan keduannya berada pada angka 86 

persen. Sehingga hal ini nantinya juga akan memberikan pertimbangan kepada 

manajemen untuk mengambil keputusan apakah kebijakan yang diambil untuk 

menguatkan pernjualan pada paket server tujuh ataukah alternatif yang lainnya. 

Namun jika dianalisis secara presentase antara contribution margin dengan 

harga jual maka hasilnya akan menunjukkan hal yang berbeda dengan penjelasaan 

diatas. Justru contribution margin dengan nilai tertinggi atau paket tujuh hanya 

memiliki presentase yang kecil yaitu 14% dari harga penjualan. Dan untuk 

presentase tertinggi diperoleh pada paket server tiga yaitu diangka 24%. Maka hal 

ini juga akan memberikan pertimbangan apakah nantinya manajemen akan 

melakukan penguatan penjualan di paket server tujuh ataukah paket server tiga 

yang memiliki presentase laba tinggi. Dan jika di akumulasikan antara harga jual 

dari oaket satu sampai dengan paket tujuh maka contribution margin 

menyumbang laba sebesar 18%. 

 



 
 

D. Laba Bersih Penjualan Paket Server Pulsa CV. Wijaya Komunika 

 Dari pengertiannya laba bersih merupakan kelebihan penjualan yang 

dikurangi dengan biaya-biaya dalam periode tertentu, bisa mingguan, bulanan 

atau tahunan. Dalam konteks dan bahasan kali ini nantinya laba rugi akan disusun 

dalam sebuah laporan bulanan yaitu laporan keungan bulanan pada CV. Wijaya 

Komunika. Penjualan didasarkan atas penjualan paket server pulsa dan 

pengurangan biaya berdasarkan biaya variabel serta biaya tetap yang ada pada 

aktivitas produksi.  

 Oleh karena itu selain perhitungan dan penjelasan mengenai contribution 

margin pada halaman sebelumnya, maka langkah langkah perhitungan selanjutnya 

yaitu menghitung laba bersih yang diperoleh pada produk paket server pulsa. Laba 

bersih paket server pulsa nantinya akan dilakukan secara total dan global selama 

satu bulan, yaitu dengan pengurangan antara penjualan dengan biaya variabel dan 

biaya tetap yang dibebankan. Perhitungan akan dilakukan selama dua bulan yaitu 

dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2019. 

Berikut merupakan perhitungan laba bersih penjualan paket server pulsa selama 

bulan Januari dan Februari 2019  

a. Laba Bersih Paket Server Bulan Januari 2019 

Diketahui bahwa total penjualan sebesar Rp 60.700.000 yang dirinci 

menjadi lima penjualan paket server 1, satu penjualan paket server 2, 

tiga paket server 3, dua paket server 5. Total biaya variabel Rp 48. 

410.000 dan pembebanan biaya listrik internet sebesar Rp 1.650.000 



 
 

serta biaya tetap Rp 1.500.00 maka diperoleh laba bersih yaitu Rp 

9.140.000 selama bulan Januari 2019. Berikut perhitungan berdasarkan 

tabel dibawah : 

TABEL 4.8 

KALKULASI LABA BERSIH PENJUALAN PAKET SERVER PULSA 

CV. WIJAYA KOMUNIKA  

PERIODE JANUARI 2019 

       
DAFTAR 

PAKET  
PENJUALAN  

BIAYA  CM 

BIAYA 

INET BIAYA  
LABA  

VARIABEL 

 

DAN 

LISTRIK TETAP 

PAKET 1  Rp16.000.000   Rp13.500.000   Rp2.500.000        

PAKET 2  Rp 5.200.000   Rp 4.150.000   Rp1.050.000        

PAKET 3  Rp16.500.000   Rp12.600.000   Rp3.900.000        

PAKET 4             

PAKET 5  Rp23.000.000   Rp18.160.000   Rp4.840.000        

PAKET 6             

PAKET 7             

              

TOTAL Rp60.700.000   Rp48.410.000   Rp12.290.000  

 

Rp1.650.000   Rp1.500.000  

 

Rp9.140.000  

 

Sumber : Lampiran 4.8 

 Dari tabel diatas maka diperoleh informasi bahwa selama bulan Januari 

peket server satu merupakan paket server dengan penjualan terbanyak yaitu 

selama lima order unit terjual dengan laba Rp 2.500.000 secara total. Namun 

dengan total enjualan terbanyak tidak menjadi penyumbang laba terbesar selama 

periode Januari. Hal ini dikarenakan laba yang diperoleh atau contribution margin 

pada paket satu hanyalah Rp 500.000 per satu unit order penjualan. Tetapi untuk 

penyumbang laba terbesar berada pada paket lima dengan laba Rp 4.840.000. 



 
 

Jumlah laba yang besar ini didapatkan karena contribution margin ynag diperoleh 

pada paket server lima juga besar dibandingkan dengan paket server lainnya yang 

terjual selama bulan Januari.  

 Paket server tiga merupakan penyumbang laba terbesar kedua setelah 

paket lima yaitu sebanyak Rp 3.900.000 . Hal ini dikarenakan unit yang dijual ada 

lebih dari satu dengan contribution margin yang cukup besar. Sedangkan paket 

dua adalah penyumbang laba terkecil sebesar Rp 1.050.000 yaitu hanya terjual 

hanya satu unit order saja. Pada bulan Januari ini juga terdapat paket server yang 

tidak ada order sama sekali yaitu paket server empat, enam dan tujuh.  

b. Laba Bersih Paket Server Bulan Februari 2019 

Total penjualan pada bulan Februari sebesar Rp 115.900.000 dengan 

penjualan masing-masing paket server yaitu terdapat tiga paket server 

1, lima paket server 2, satu paket server 3, tiga paket server 4, satu 

paket server 5, satu paket server 6, dan satu paket server 7. Dengan 

total biaya variabel sebesar Rp 94.383.000 serta pengurangan biaya 

listri Rp 1.900.000 dan biaya tetap Rp 1.500.000 maka diperoleh laba 

bersih sebesar Rp 18.117.000 pada bulan Februari 2019. Berikut 

perhitungan berdasarkan tabel dibawah : 



 
 

TABEL 4.9 

KALKULASI LABA BERSIH PENJUALAN PAKET SERVER PULSA 

CV. WIJAYA KOMUNIKA  

PERIODE FEBRUARI 2019 

       
DAFTAR 

PAKET  
PENJUALAN  

BIAYA  CONTRIBUTION  

BIAYA 

INET BIAYA  
LABA  

VARIABEL MARGIN 

DAN 

LISTRIK TETAP 

PAKET 1  Rp   9.600.000   Rp8.100.000   Rp        1.500.000        

PAKET 2  Rp 26.000.000   Rp20.750.000   Rp        5.250.000        

PAKET 3  Rp   5.500.000   Rp 4.200.000   Rp        1.300.000        

PAKET 4  Rp 21.000.000   Rp16.650.000   Rp        4.350.000        

PAKET 5  Rp 11.500.000   Rp 9.080.000   Rp        2.420.000        

PAKET 6  Rp 17.200.000   Rp14.135.000   Rp        3.065.000        

PAKET 7  Rp 25.100.000   Rp21.468.000   Rp        3.632.000        

              

TOTAL 

 

Rp115.900.000   Rp94.383.000   Rp      21.517.000  

 

Rp1.900.000  

 

Rp1.500.000  

 

Rp18.117.000  

 

Sumber : Lampiran 4.9 

 Dari perhitungan, laba bersih bulan ini berbeda dengan bulan 

sebelumnya. Pada bulan ini penjualan meningkat dari angka Rp 60.700.000 

menjadi angka Rp 115.900.000. Selisih antara bulan Januari dan Februari 

disebabkan oleh adanya peningkatan penjualan yang mulai merata yaitu antara 

paket server satu sampai dengan paket server tujuh terdapat order penjualan. 

 Penjualan pada bulan ini didominasi oleh paket server dua yaitu dengan 

total penjualan Rp 26.000.000. Sehingga pada paket dua ini menjadi penyumbang 

laba terbesar pada bulan Feberuari 2019. Selain itu untuk paket empat menjadi 

penyumbang laba terbesar kedua dengan besaran Rp 4.350.000. Paket tujuh yang 

menjadi penyumbang contribution tertinggi dibulan ini anya mampu terjual 

sebanyak satu unit order saja.   



 
 

 Bulan Februari ini menjadi salah satu awal penjualan yang baik jika 

dilhat secara besaran dan kenaikan presentasenya. Dikarenakan paket server atau 

produk baru CV. Wijaya Komunika ini sudah mulai dikenal oleh para konsumen.



 
 

E. Perbandingan Penjualan CV. Wijaya Komunika pada tahun 2018 dan 

2019 

 Hasil penjualan CV. Wijaya Komunika merupakan salah satu aspek untuk 

menjadi bahan perbandingan. Perbandingan yang dimaksud adalah dari tahun 

sebelumnya yaitu tahun 2018 dimana produk yang dikelurakan adalah hanya 

menjual komponen server saja. Sedangkan pada tahun ini manajemen 

menegeluarkan produk baru yaitu paket server pulsa.  

 Melalui data perbandingan ini nantinya akan memberikan beberapa 

alternatif-alternatif untuk mengambil langkah yang lebih baik terhadap suatu 

keputusan. Perbandingan ini didasarkan atas data pribadi yang dimiliki oleh CV. 

Wijaya Komunika sebagai dasar untuk menyusun makalah ini. Data ini diambil 

berdasarkan data penjualan yang terlampir dalam lampiran. Sehingga data 

nantinya akan memberikan informasi yang tepat dan akurat. 

 Data penjualan yang dijadikan sebagai alat pembanding ini nantinya akan 

diambil dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 sejak bulan Januari yng kan 

diakumulaskan untuk diambil rata-rata penjualan perbulan. Sedangkan tahun ini 

sedikit berbeda yaitu data penjualan diakumulasikan hanya sampai tiga bulan 

dikarenakan adanya produk baru yang baru beberapa waktu dikeluarkan. 

  

 Untuk mengetahui lebih jelas dan detailnya maka perhitungan dapat kita 

lihat dengan tabel dibwah ini. Dan berikut merupakan hasil perhitungan yang 

diperoleh berdasarkan data penjualan CV. Wiajaya Komunika : 



 
 

 

Sumber : Lampiran 4.10 

 Dari tabel diatas diperoleh informasi bahwa total penjuaan selama periode 

2018 jika ditarik rata-rata penjualan per bulan adalah sebesar Rp 63.334.167 

selama dua belas bulan penuh penjualan, penjualan komponen server saja.  

TABEL 4.10 

PERBANDINGAN PENJUALAN 2018 DAN 2019 

CV. WIJAYA KOMUNIKA 

      TOTAL PENJUALAN TOTAL PENJUALAN 

KOMPONEN SERVER 

SEBELUM PENJUALAN PAKET 

SERVER PULSA 

KOMPONEN SERVER  

SETELAH PENJUALAN PAKET 

SERVER PULSA 

  

 

        

Jan-18  Rp    56.200.000    Jan-19  Rp  44.800.000   

Feb-18  Rp    58.525.000    Feb-19  Rp  43.100.000   

Mar-18  Rp    60.700.000    Mar-19  Rp  42.300.000   

Apr-18  Rp    68.750.000      

 

  

Mei-18  Rp    47.600.000      

 

  

Jun-18  Rp    36.200.000      

 

  

Jul-18  Rp    36.250.000      

 

  

Agust-18  Rp    75.105.000      

 

  

Sep-18  Rp    82.200.000      

 

  

Okt-18  Rp    73.150.000      

 

  

Nop-18  Rp    82.400.000      

 

  

Des-18  Rp    83.050.000      

 

  

  

 

    

 

  

 TOTAL   Rp  760.130.000     TOTAL    Rp  130.200.000    

 RATA-

RATA  
 Rp    63.344.167  

  

 RATA-

RATA  
 Rp  43.400.000 

  

 

PENJUALAN    

 

PENJUALAN     



 
 

 Sedangkan pada tahun 2019 diperoleh data bahwa rata-rata penjualan 

komponen server sebesar Rp 43.400.000 per bulan. Hal meunjukkan bahwa ada 

penurunan penjualan setelah diluncurkannya produk paket server pulsa pada 

Januari lalu. Sehingga hal ini memberikan informai bahwa dengan adanya produk 

baru akan mempengaruhi penjualan produk lama yaitu komponen server. 

F. Analisis Biaya Differensial  

Analisis biaya diferensial dijelaskan berdasarkan tabel dibawah yaitu bahwa : 

a. Pada bulan Januari 2019 didapat informasi jika total penjualan 

komponen server pulsa sebesar Rp 44.600.000 sedangkan untuk 

komponen ditambah dengan paket sebesar Rp 105.300.000. Dari 

keseluruhan laba yang diperoleh pada komponen server didapatkan Rp 

5.210.000 sedangkan untuk penjualan komponen + paket didapatkan 

sebesar Rp 14.350.000. Berdasarkan penjualan tersebut diperoleh 

selisih laba yang lumayan besar dibulan Januari ketika menjual 

komponen+pket yaitu Rp 9.140.000. 

b. Untuk bulan Februari 2019 diperoleh total penjualan pada komponen 

server pulsa sebesar Rp 43.100.000 sedangkan jika penjualan 

komponen+paket diperoleh sebesar Rp 159.000.000. Untuk laba yang 

diperoleh pada bulan Februari produk komponen server memperoleh 

sebesar Rp 6.660.000 dan untuk komponen+pket sebesar Rp 

24.777.000. Maka berdasarkan laba diketahui bahwa selisih laba 



 
 

mengalami kenaikan yang lumayan besar dibandingkan pada bulan 

Januari yaitu sebesar Rp 18.117.000. 

 



 
 

TABEL 4.11 

ANALISIS DIFFERENSIAL JUAL LANGSUNG KOMPONEN ATAU LANSGUNG KOMPONEN + PROSES LANJUT MENJADI PAKET SERVER 

PULSA 

CV WIJAYA KOMUNIKA 

PERIODE JANUARI 2019 

    

  
JUAL LANGSUNG KOMPONEN  

JUAL LANGSUNG KOMPONEN +  

PROSES LANJUT/PAKET SERVER 
SELISIH 

PENJUALAN   Rp                                     44.600.000   Rp                                             105.300.000   Rp                                      60.700.000  

BIAYA PRODUKSI 

VARIABEL:       

   BBB  Rp                                   (26.740.000)  Rp                                             (70.410.000)   

   BTKL   Rp                                     (5.000.000)  Rp                                                (7.540.000)   

   BOP  Rp                                     (4.650.000)  Rp                                                (8.500.000)   

TOTAL B.PRODUKSI VAR  Rp                                   (36.390.000)  Rp                                             (86.450.000)   

 CONTRIBUTION MARGIN   Rp                                      8.210.000  Rp                                               18.850.000   

BIAYA PRODUKSI  

TETAP:       

   B.ADM DAN UMUM  Rp                                     (1.500.000)  Rp                                                (3.000.000)   

   B. GAJI MARKETING  Rp                                     (1.500.000)  Rp                                                (1.500.000)   

TOTAL B.PRODUKSI 

TETAP  Rp                                     (3.000.000)  Rp                                                (4.500.000)   

  

  

  

  

  

  

LABA  Rp                                        5.210.000   Rp                                                14.350.000   Rp                                         9.140.000  

 

 

 



 
 

a. Analisis Biaya Differensial Bulan Januari 2019 

 

Berdasarkan perhitungan tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa 

sebelum dilakukannya penjualan komponen dan paket server pulsa pendapatan 

hanya berkisar di angka empat puluh jutan pada bulan Januari. Dengan 

ditambahkannya pengeluaran produk baru yaitu paket server pulsa penjualan 

meningkat drastis diangka seratus jutaan dan jika dipresentasekan kenaikan 

berada pada angka 110%. Kenaikan ini dinilai sangat potensial dan sangatlah 

berpengaruh pada aspek laba rugi yang akan diperoleh perusahaan. Jika ditarik 

secara selisih antara penjualan komponen dan penjualan kedua produk maka 

selisih ada pada angka Rp 60.700.000. 

Begitu pula dengan laba yang diperoleh dari penjualan kedua produk 

diatas dapat diperoleh informasi adanya kenaikan ketika penjualan produk lama 

dan baru digabungkan. Peningkatan penjualan juga berbanding lurus dengan laba 

yaitu dimana sebelumnya laba penjualan komponen memperoleh laba di angka Rp 

5.210.000 kini menjadi Rp 14.350.000 yang berarti bahwa adanya kenaikan yang 

cukup signifikan dimana selisiahnya adalah Rp 9.140.000 serta jika dijadikan 

prosentase adalah 275%. 



 
 

TABEL 4.12 

ANALISIS DIFFERENSIAL JUAL LANGSUNG KOMPONEN ATAU LANSGUNG KOMPONEN + PROSES LANJUT MENJADI PAKET SERVER 

PULSA 

CV WIJAYA KOMUNIKA 

PERIODE FEBRUARI 2019 

    

  JUAL LANGSUNG KOMPONEN  

JUAL LANGSUNG KOMPONEN +  

PROSES LANJUT/PAKET SERVER SELISIH 

PENJUALAN   Rp                                     43.100.000   Rp                                             159.000.000   Rp                                    115.900.000  

BIAYA PRODUKSI 

VARIABEL:       

   BBB  Rp                                   (24.740.000)  Rp                                           (111.773.000)   

   BTKL   Rp                                     (4.250.000)  Rp                                                (8.550.000)   

   BOP  Rp                                     (4.450.000)  Rp                                                (9.400.000)   

TOTAL B.PRODUKSI VAR  Rp                                   (33.440.000)  Rp                                           (129.723.000)   

 CONTRIBUTION MARGIN  Rp                                      9.660.000  Rp                                                29.277.000   

BIAYA PRODUKSI  TETAP:       

   B.ADM DAN UMUM  Rp                                     (1.500.000)  Rp                                                (3.000.000)   

   B. GAJI MARKETING  Rp                                     (1.500.000)  Rp                                                (1.500.000)   

TOTAL B.PRODUKSI 

TETAP  Rp                                     (3.000.000)  Rp                                                (4.500.000)   

  

  

  

  

  

  

LABA  Rp                                        6.660.000   Rp                                                24.777.000   Rp                                      18.117.000  

 

 



 
lxxi 

 

b. Analisis Biaya Differensial Bulan Februari 2019 

Dari hasil perhitungan diatas dapat dibandingkan antara keduanya yaitu 

yang hanya melakukan penjualan komponen saja dan ditambah dengan paket 

server pulsa mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kenaikan keduanya 

dapat dilihat berdasarkan data penjualan data laba yang diperoleh selama bulan 

Februari 2019. 

Jika dilihat secara detail perhitungan diatas memberikan informasi bahwa 

kenaikan penjualan yang hanya menjual komponen saja ditambah komponen dan 

paket naik lebih secara drastis dan jika ditarik prosentase maka diperoleh angka 

360%. Angka itu sangatlah banyak mengingat penjualan jika dilihat dari bulan 

sebelumnya masih dibawah angka diatas. 

Dari sisi penjualan yang diperoleh keduanya memiliki selisih yang 

sangatlah besar yaitu Rp 115.900.000 atas penjualan langsung komponen dan 

penjualan komponen ditambah paket server pulsa.  

Jika dilihat dari laba yang diperoleh pada bulan ini laba meningkat secara 

drastis atau berbanding lurus dengan penjualan yang diperoleh yaitu dengan 

selisih Rp 18.117.000 antara penjualan langsung komponen dan penjualan 

komponen langsung ditambah paket server pulsa. serta laba ini diketahui juga 

sangat meningkat dari bulan sebelumnya yang jika dipresentasikan laba antara 

jual langsung komponen dan jual langsung ditambah paket berada diangka 370% 
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II. PEMBAHASAN  

 

Penelitian yang dilakukan diatas di gunakan sebagai acuan pengambilan 

keputusan bagi pihak manajemen yaitu, apakah manajemen hendaknya 

mempertahankan penjualan produk komponen server pulsa saja atau dengan 

menjual bersamaan, dengan dikeluarkannya produk baru yaitu paket server pulsa. 

analisis yang digunakan untuk mententukan dan menyelesaikan permasalahn 

tersebut adalah dengan melakukan analisis biaya differensial atas kedua produk. 

Adanya produk baru yang dikeluarkan diyakini akan menambah jumlah penjualan 

dan memperkuat laba perusahaan.  

Dengan dilakukannya analisis biaya differensial secara hasil perhitungan 

diatas jika ditarik informasi secara detail dapat dijabarkan bahwa, dengan 

menambah paket server pulsa akan memberikan kenaikan penjualan kepada pihak 

manajemen Wijaya Komunika. Yaitu rata-rata penjualan yang dihasilkan 

meningkat lebih dari seratus persen penjualan sebelumnya. Sehingga dengan 

menjual kedua produk secara bersamaan akan menambah total penjualan yang 

akan berpengaruh pada laba. 

Namun ada sisi yang harus diperhatiakan juga oleh manajemen yaitu 

dengan dikeluarkannya produk barun maka produk lama yaitu komponen server 

mengalami penuruanan penjualan yang jika dirata-rata dari awalnya diangka enam 

puluh juta rupiah perbulan menjadi empat puluh juta perbulan. Hal ini menjadi 
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salah satu pekerjaan yang harus di cermati oleh manajemen apakah nantinya akan 

menaikan promosi atau menekankan penjualan pada konsumen baru. 

Selain kedua hal tadi perhitungan juga difokuskan pada rasio contribution 

margin setiap paket server pulsa yang jika dihitung memiliki tingkat rasio yang 

tidak sama. Perhitungan ini akan digunakan untuk melakukan pengambilan dan 

mengetahui produk manakah yang memiliki rasio tertinggi, dimana rasio tertinggi 

juga memberikan kontribusi laba tertinggi pula pada produk paket server pulsa. 

Jika dilihat maka produk paket server tiga merupakan paket yang terbesar dalam 

menyumbang laba. Yaitu dibuktikan dengan perhitungan rasio contribution 

margin yang tertinggi dibandingkan dengan produk paket server lainnya. 

Dari hasil dan bahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan atas 

penelitian yang dilakukan. Demkian kesimpulan disajikan dalam bab lima, dan 

juga diikuti dengan saran atas kesimpulan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 


