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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keripik tempe merupakan salah satu makanan yang paling dikenal dan

disukai oleh kalangan masyarakat. Keripik tempe yang populer biasanya dijadikan

cemilan maupun lauk pauk masyarakat kalangan menengah bawah dan kalangan

menengah keatas. Hakekatnya semua orang adalah wirausaha dalam arti mampu

berdiri sendiri dalam menjalankan usahanya dan pekerjaannya guna mencapai

tujuan pribadinya, keluarganya, masyarakat, bangsa dan negaranya, akan tetapi

banyak diantara kita yang tidak berkarya dan berkarsa untuk mencapai prestasi

yang lebih baik untuk masa depannya, dan ia menjadi ketergantungan pada orang

lain, kelompok lain dan bahkan bangsa dan negara lainnya.

Perkembangan serta pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat, ditambah

dengan peluang untuk mendapatkan pekerjaan semakin kecil, maka para Ibu-ibu

rumah tangga mulai mengasah otak untuk berfikir lebih kreatif tentang bagaimana

agar dapat menghasilkan pendapatan sendiri diluar pendapatan seorang suami,

guna menambah pendapatan keluarga untuk memenuhi kehidupan sehari-hari,

kebutuhan, makanan, pakaian dan pendidikan anak-anak. Ide untuk membuat

home industri keripik tempe dimana masyarakat mampu menerima adanya keripik

tempe kerajinan salah satu ibu rumah tangga di Desa Keliran Bulukerto yang

harganya bisa menyesuaikan dengan kantong masyarakat.

Ibu-ibu rumah tangga sekarang telah banyak yang menjadi sukses dengan

usaha-usaha kecil-kecilan yang dilakoninya. Bekal niat dan semangat serta

ketekunan ditambah dengan kemauan yang tinggi, maka menghasilkan suatu
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kejujuran serta keikhlasan dalam berusaha, sehingga usaha-usaha yang dijalankan

dapat menghasilkan pendapatan yang tidak kecil.

Kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber

daya untuk mencari peluang menuju sukses. Keripik tempe merupakan salah satu

produk olahan Home Industri yang usahanya di Desa Keliran Bulukerto

Kecamatan Bumiaji Kota Batu karena keripik tempe merupakan produk unggulan

yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi serta mampu mengembangkan usaha

kecil mikro dan menengah di bidang usaha pembuatan aneka keripik. Memuaskan

konsumen dalam menikmati hasil produksi home industri, maka perusahaan akan

melaksanakan evaluasi produk yang diharapkan dapat meningkatkan pangsa

pasar.

Indonesia banyak terdapat Industri pengolahan hasil pertanian, salah satunya

adalah industri pengolahan kedelai. Kedelai mempunyai peranan yang sangat

penting bagi masyarakat Indonesia terutama pulau jawa, ini dapat dilihat dari

adanya kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat tidak dapat melepaskan diri

dari bahan makanan yang berbahan baku kedelai. Proses pengolahan kedelai

menjadi berbagai makanan pada umumnya merupakan proses yang sederhana, dan

peralatan yang digunakan cukup dengan alat-alat yang biasa dipakai di rumah

tangga, kecuali mesin pengupas, penggiling, dan cetakan.
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Kedelai banyak mengandung unsur dan zat-zat makanan penting seperti

pada tabel berikut :

Tabel 1. Komposisi Gizi Kedelai per 100 gram Bahan
Komponen Kadar (%)

Protein 19,5
Lemak 4
Karbohidrat 9,4
Vitamin B12 3,9-5

Sumber : data primer sudah diolah (Radiyati, 1990)

Keripik tempe adalah tempe yang diiris – iris tipis digoreng kering seperti

kerupuk terbuat dari kedelai. Home Industri keripik tempe Adam Kriuk

menyediakan tempat yang nyaman saat bekerja, beliau mempekerjakan

saudaranya dan juga tetangga untuk membantu usaha yang dijalani saat ini. Titik

peluang pokok atau titik impas maka tingkat volume penjualan atau pendapatan

perusahaan mencapai titik impasnya sehingga perusahaan tersebut tidak

mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan. Penjualan oleh perusahaan

tersebut melebihi atau diatas titik impas atau break even point maka perusahaan

tersebut mengalami keuntungan, sedangkan untuk penjualan yang dibawah titik

impas maka perusahaan tersebut mengalami kerugian.

Industri rumah tangga keripik tempe Adam Kriuk di Desa Keliran Bulukerto

Kecamatan Bumiaji Kota Batu memiliki permasalahan umum terkait dengan

modal usaha serta adanya resiko harga bahan baku yaitu harga kedelai yang tidak

stabil. Permasalahan lain terkait dengan resiko harga bahan penolong yaitu

ketidakstabilan harga minyak goreng, bawang putih, gas elpiji dan lain-lain.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat

beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Berapakah Titik impas atau Break Even Point (BEP) pada usaha keripik

tempe Adam Kriuk di Desa Keliran Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota

Batu ?

2. Bagaimana perhitungan laba usaha home industri keripik tempe Adam

Kriuk di Desa Keliran Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis Titik impas atau Break Even Point (BEP) pada usaha

keripik tempe Adam Kriuk di Desa Keliran Bulukerto Kecamatan Bumiaji

Kota Batu.

2. Untuk menganalisis perhitungan laba usaha home industri keripik tempe

Adam Kriuk di Desa Keliran Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini:

1. Bagi Home Industri Adam Kriuk Keripik Tempe Kota Batu

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk

mengetahui pada pendapatan berapa produk tersebut akan mengalami Break
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even point (BEP) pada usaha keripik tempe Adam Kriuk di Desa Keliran

Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

2. Bagi Penulis

Sabagai bahan informasi bagi Home Industri keripik tempe dalam

pengembangan atau perluasan usahanya dan bahan informasi bagi home

industri lainnya yang ingin meneliti Break Even Point (BEP) pada usaha

keripik tempe.

3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi

dalam penyusunan penelitian selanjutnya yang sejenisnya.

1.4 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel

1.4.1 Batasan Istilah

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai

berikut:

1. Analisis break even memungkinkan manajer keuangan menentukan besar

output atau tingkat penjualan yang menghasilkan EBIT (Earnings Before

Interest and Tax) atau laba bersih sebelum bunga dan pajak = 0. Membuat

teknik ini mudah diaplikasikan, biaya-biaya perusahaan harus

diklasifikasikan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Semua biaya dapat

digolongkan secara penuh ke dalam dua kategori ini. Skala perencanaan

pendek, sebagian besar biaya dapat dimasukkan ke biaya tetap atau biaya

variabel.
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2. Laba atau keuntungan merupakan salah satu tujuan utama perusahaan dalam

menjalankan aktivitasnya. Laba yang diperoleh perusahaan akan digunakan

untuk berbagai kepentingan, laba akan digunakan untuk meningkatkan

kesejahteraan usaha keripik tempe Adam Kriuk.

3. Keripik tempe adalah olahan makanan ringan yang berbahan dasar tempe,

jenis makanan ringan ini sangat di gemari kebanyakan masyarakat karena

bernilai ekonomis.

1.4.2 Pengukuran Variabel

Adapun pengukuran variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan, merupakan pendapatan kotor yang diperoleh pengusaha

penerimaan atau biasa disebut dengan Total Reveneu (TR) diukur dalam

satuan Rp.

2. Tenaga kerja, ada jenis tenaga kerja dalam usaha yaitu tenaga kerja manusia

dan tenaga kerja mesin tenaga kerja manusia diukur dalam satuan jiwa atau

orang dan tenaga kerja mesin diukur dalam satuan unit barang.

3. Waktu, dalam penelitian kali ini Waktu diukur dalam satuan hari kerja/hari

orang kerja mulai dari persiapan bahan baku hingga proses akhir

pengepakan.

4. Biaya variabel, dimana besar kecilnya biaya yang dikeluarkan

mempengaruhi hasil produksi penelitian ini serta mengandung biaya

variabel meliputi kacang dan kedelai diukur dalam satuan Rp.

5. Biaya Tetap adalah biaya yang jumlahnya relatif konstan tidak terpengaruh

oleh naik turunnya kegiatan/aktivitas perusahaan, suatu jenis biaya tertentu



7

diklasifikasikan sebagai biaya tetap hanya dalam rentang aktivitas yang

terbatas yang disebut rentang relevan (relevant range).

6. BEP = Total Fixed Cost / (Harga perunit - Variabel Cost Perunit), dimana

Fixed cost adalah biaya tetap yang nilainya cenderung stabil tanpa

dipengaruhi unit yang diproduksi, dan Variable cost adalah biaya variabel

yang besar nilainya tergantung pada banyak sedikit jumlah barang yang

diproduksi.

7. Biaya operasional merupakan sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh

suatu perusahaan untuk mendukung operasi atau kegiatan berupa biaya

untuk penjualan dan administrasi untuk mendongkrak pendapatan. Biaya

operasional meliputi bahan baku tempe, yang diukur dalam satuan

Rp/lonjor, minyak goreng diukur dalam satuan Rp/lt, bumbu diukur dalam

satuan Rp/Kg.

8. Laba merupakan ukuran keseluruhan prestasi perusahaan yang didefinisikan

sebagai berikut : Laba = Penjualan – Biaya.


