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Pendahuluan  

 Analisis perubahan laba kotor (gross profit) adalah suatu 

teknik analisa yang digunakan untuk menganalisis laporan 

keuangan, khususnya laporan laba rugi untuk mengetahui 

sebab-sebab terjadinya perubahan laba kotor sehingga 

akan dapat diambil kesimpulan serta tindakan seperlunya 

untuk periode berikutnya. Analisis ini bersifat horizontal. 

 

 Perubahan dalam laba kotor (gross profit) perlu dianalisa 

untuk mengetahui sebab- sebab perubahan tersebut, baik 

perubahan yang menguntungkan (kenaikan) maupun 

perubahan yang merugikan (penurunan). 

 



GROSS PROFIT ANALYSIS 
 Gross Profit penting untuk dianalisa untuk mengetahui 

perubahannya. 

 Kenaikan Gross Profit  Menguntungkan 

 Penurunan Gross Profit  Tidak Menguntungkan 

 Dengan mengetahui naik/turunnya Gross Profit maka 
dapat dilakukan evaluasi atau tindakan seperlunya untuk 
menghadapi periode-periode kedepan 



FAKTOR PENENTU 
 2 faktor penentu perubahan Gross Profit : 

 Faktor Sales, meliputi : 

   a. Sales Price 

   b. Sales Volume 

.. Faktor Cost Of Goods Sold (COGS), meliputi : 

   a. Cost Price 

   b. Cost Volume 

.. Ke empat indikator inilah yang menentukan perubahan 
pada jumlah gross profit.  



Faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya perubahan laba kotor; 

1. Faktor Penjualan  

a. perubahan  harga jual persatuan produk 

b. Perubahan kuantitas  atau volume produk yang 

dijual/dihasilkan. 

 

2. Faktor Harga PokokPenjualan 

a. Perubahan harga pokok rata-rata persatuan 

b. Perubahan kuantitas atau volume produk yang 

dijual. 

 



1. Sales Price Variance 
• Perubahan harga jual yaitu adanya perubahan antara harga jual yang 

sesungguhnya dengan harga jual yang dibudgetkan atau harga jual 
tahun sebelumnya. 

 (HJ2 – HJ1)K2 

 
• HJ1 = Harga jual per satuan produk yang dibudgetkan atau tahun 

sebelumnya. 
• HJ2 = Harga jual per satuan produk yang sesungguhnya. 
• K2 = Kuantitas atau volume produk yang sesungguhnya dijual 
 

 Apabila (HJ2 –HJ1) menunjukan angka positif berarti ada 
kenaikan harga, menguntungkan. 

 Sebaliknya bila (hj2-hj1) negatif berarti ada penurunan harga jual 
dan menunjukan keadaan yang merugikan. 

 



2. Sales Volume Variance   
• Perubahan kuantitas produk yang dijual yaitu adanya perbedaan antara 

kuantitas produk yang direncanakan/tahun sebelumnya dengan kuantitas 
produk yang sesungguhnya dijual (direalisir). 

 (K2 – K1) HJ1 

 

• K2 = Kuantitas penjualan sesungguhnya 

• K1 = Kuantitas penjualan yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya. 

• HJ 1= Harga jual per satuan produk yang dibudgetkan (tahun sebelumnya) 

 

 Bila (K2 –K1) menghasilkan angka positif berarti adanya peningkatan 
penjualan, menguntungkan. 

 Bila (K2 – K1) negatif menunjukan adanya penurunan kuantitas 
penjualan, merugikan. 

 



3. Cost Price Variance 
• Perubahan Harga Pokok Penjualan Persatuan Yaitu adanya 

perbedaan antara harga pokok penjualan per satuan produk 
menurut budget atau tahun sebelumnya dengan harga pokok yang 
sesungguhnya. 

 (HPP2 – HPP1) K2 

• HPP2 = HPP yang sesungguhnya 

• HPP1 = HPP menurut budget atau tahun sebelumnya. 

• K2 = Kuantitas produk yang sesungguhnya dijual. 

 

• Bila (HPP2 – HPP1) = positif, ada kenaikan biaya (HPP) artinya 
merugikan.  

• Sebaliknya bila (HPP2 – HPP1) negatif menguntungkan 



4. Cost Volume Variance 

• Yaitu adanya perubahan harga pokok penjualan karena adanya 

perubahan kwantitas/volume yang dijual atau yang 

diproduksi. 

 (K2 – K1) HPP1 

• K2 = kuantitas produk yang sesungguhnya dijual/dihasilkan. 

• K1 = Kuantitas produk menurut bdget (tahun sebelumnya). 

• HPP1 = HPP persatuan barang menurut budget 

 

• Bila (K2 – K1) = positif, merugikan dan sebaliknya 



Contoh 

Tahun 2008 2009 Perubahan 

Penjualan netto Rp    200 000 Rp      253 000 Rp       53 000 

H P P  Rp    150 000  Rp      181 125  Rp      31 125 

Laba Kotor Rp        50 000 Rp         71 875 Rp        21 875 

Kuantitas terjual         1000           1150               150 

Harga jual persatuan Rp       200 Rp        220 Rp      20 

Harga pokok persatuan Rp        150 Rp        157,50 Rp        7,50 



Perhitungan 

1. Perubahan harga jual 

 (HJ2 – HJ1) K2 

 (Rp 220 – Rp200) 1150 = Rp 23.000 (laba) 

 

2. Perubahan Kuantitas terjual 

 (K2 – K1) HJ1 

 (1150 - 1000) Rp 200 = Rp 30.000 (laba) 



3. Perubahan HPP 

 (HPP2 – HPP1) K2 

 (Rp 157,50 – Rp 150) 1150 = Rp 8.625 (rugi) 

 

4. Perubahan Kuantitas HPP 

 (K2 – K1) HPP1 

 (1150 – 1000) Rp 150 = Rp 22.500,- (rugi) 



Laporan Perubahan Laba kotor 
PT X 

Laporan Perubahan Laba Kotor 

Akhir Tahun 2009 

Kenaikan penjualan disebabkan : 

1. Kenaikan harga jual                       Rp 23.000,- 

2. Kenaikan kuantitas penjualan      Rp 30.000,- 

                                                           Rp 53.000,- 

Kenaikan HPP disebabkan : 

1.Kenaikan Hp persatuan produk      Rp 8 625,- 

2.Kenaikan Kuantitas HPP                 Rp 22 500,- 

    jumlah                             Rp 31.125,- 

Kenaikan laba kotor                                   Rp 21 875,- 

 



Kasus 

Anggaran dan realisasi PT Abadi tahun 2009 : 

                                          Realisasi             Anggaran 

 Hasil Penjualan  : Rp 3,712 juta        Rp 2,80 jt 

 H P P                    : Rp 2,475 juta        Rp 1,96 jt 

 Laba kotor          : Rp 1,237 juta        Rp 0,84 jt 

  Volume terjual   :  16.500 unit          14.000 unit 

 

Diminta : Buat laporan perubahan laba kotor. 



Kasus 

PT Kancil dengan tingkat produksi yang selalu mengalami 

peningkatan tiap tahunnya, ternyata pasca krisis global 

mempengaruhi kinerja yang dicerminkan dengan profit yang 

cenderung menurun. Anda analisis bagaimana laporan 

perubahan laba kotor dari informasi berikut: 

                                          2013                   2012 

 Hasil Penjualan  : Rp 40,450 juta      Rp 55,830 jt 

 H P P                    : Rp 28,760 juta      Rp 35,770 jt 

 Laba kotor          : Rp 11,730 juta      Rp 19,050 jt 

  Volume terjual   :  350.800 unit          580.140 unit 

 


