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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Bab ini banyak menguraikan tentang teori - teori yang ada kaitannya

dengan pokok permasalahan dalam penelitian, pengalaman pribadi dapat diajukan

sebagai penguat teori yang akan digunakan untuk alasan seberapa penting

penelitian ini harus dilakukan. Titik berat pada penelitian ini adalah pada teori

Break Even Point (BEP) dalam hal meningkatkan volume penjualan keripik tempe

di Kota Batu. Kajian teori tersebut dipaparkan, akan diungkapkan tentang

penelitian terdahulu.

Mangundap (2014) meneliti tentang Break Even Point Sebagai Alat

Perencanaan Laba Jangka Pendek Pada Shmily Cupcakes. Tujuan penelitian ini

yaitu untuk mengetahui penggunaan alat analisis BEP dalam merencanakan dan

lebih meningkatkan laba perusahaan. Metode penelitian adalah metode deskriptif

dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perusahaan dengan

memperhitungkan margin of safety dan contribution margin dapat

memaksimalkan metode break even point sebagai metode untuk melakukan

penjualan di atas titik impas dan meminimalisasi kerugian. Tingkat break even

point dicapai home industry Shmily Cupcakes pada penjualan dapat mencapai

keuntungan diatas rata-rata. Hal itu menunjukkan bahwa owner telah melakukan

penjualan di atas titik impas serta memperoleh banyak keuntungan.

Marhaeni (2011) melakukan penelitian tentang Analisis Break Even Point

Sebagai Alat Perencanaan Laba Pada Industri Kecil Tegel Di Kecamatan

Pedurungan Periode 2004 – 2008. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan
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bahwa Analisis Break Even Point (BEP) atau titik impas yang merupakan teknik

analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya total, laba yang diharapkan dan

volume penjualan. Secara umum analisa ini juga memberikan informasi mengenai

margin of safety yang mempunyai kegunaan sebagai indikasi dan gambaran

kepada manajemen berapakah penurunan penjualan dapat ditaksir sehingga usaha

yang dijalankan tidak menderita rugi. Selain itu apabila penjualan pada Break

Even Point (BEP) dihubungkan dengan penjualan yang dianggarkan maka akan

dapat diperoleh informasi tentang berapa jauh penjualan bisa turun sehingga

industri tidak menderita rugi atau tingkat keamanan bagi industri dalam

melakukan penurunan penjualan. Informasi tentang margin of safety ini dapat

dinyatakan dalam prosentase atau rasio antara penjualan yang dianggarkan dengan

volume penjualan pada tingkat impas.

Sampel penelitian yang digunakan sebanyak 6 perusahaan manufaktur

tegel, dimana metode yang digunakan adalah purposive sampling yaitu suatu

metode pengambilan sampel yang mengambil obyek dengan kriteria tertentu.

Banyaknya sampel yang sesuai dengan kriteria- kriteria yang telah ditentukan

sebanyak 6 perusahaan manufaktur tegel yang tersebar di Kecamatan Pedurungan

Semarang. Analisis data menggunakan metode analisi trend linear dengan

didahului analisis break even point. Kemudian diolah dengan menggunakan uji

moving average.

Hasil dari uji moving average membuktikan hasil Break Even Point yang

cukup dapat memuluskan fluktuasi Break Even Poin pada tahun yang dimaksud

sehingga terjadi perbedaan yang tidak cukup jauh. Melalui Analisa Break Even

Point maka diketahui berapa biaya yang harus dikeluarkan dan berapa besar
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labanya, dengan demikian maka pimpinan dapat menekan biaya produksi dengan

tidak mengurangi keuntungan. Seperti pada tahun 2009 dengan perkiraan hasil

penjualan Rp. 6.338.537.220 dan biaya keseluruhan Rp 2.422.045.998 maka akan

diperoleh laba bersih sebesar Rp. 3.916.491.232. Melalui analisa trend maka

ramalan BEP tahun depan dapat diketahui, antara lain mengenai volume penjualan

tegel tahun 2009 sebesar Rp. 6.338.537.220, dengan demikian terjadi peningkatan

dari tahun sebelumnya. Begitu juga dengan biaya lainnya antara lain biaya bahan

baku tahun. Analisis Break Even Point dapat mengetahui ramalan BEP yang akan

datang sehingga pimpinan dapat mencapai tujuan sesuai dengan waktu yang

direncanakan.

Malombeke (2013) meneliti tentang Analisa Break Even Point Sebagai

Dasar Perencanaan Laba Holland Bakery Manado. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui penerapan BEP sebagai dasar penetuan target laba yang dicapai oleh

Holland Bakery. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode deskriptif kuantitatif. Data yang dianalisa dalam penelitian ini yaitu

laporan produksi/nonproduksi perusahaan, harga produk, volume penjualan, biaya

aktual baik operasional maupun non perasional. Hasil penelitian dalam analisis

BEP pada Holland Bakery yaitu membedakan antara biaya tetap dan biaya

variabel, menghitung Break Even Point untuk ketiga produk yang diambil

menjadi sampel, menghitung margin of safety terdapat bahwa ketiga produk yaitu,

taaries, bread, dan pastry mampu memperoleh keuntungan. Keuntungan ini

bergerak secara signifikan dari hasil penjualan Holland Bakery telah mampu

merencanakan perolehan laba dengan sebaik mungkin.
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Penelitian Irawan (2007) yang berjudul Analisis Keuntungan dan Daya

Saing Keripik Pisang Studi Kasus pada ‘PT Andalas Mekar Sentosa’, di

Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung menunjukkan bahwa pada tahun 2007

penjualan aktual kripik pisang rasa asin sebesar Rp 95.000.000; rasa manis

sebesar Rp 155.000.000,00 rasa coklat sebesar Rp. 230.000.000,00 dan juga rasa

keju sebesar Rp 135.000.000,00. Nilai Impas (BEP) yang diperoleh Perindustrian

Kripik Pisang Cap Aroma untuk rasa asin sebesar Rp 36.403.448,00 (1.820 kg),

rasa manis adalah sebesar Rp 40.553.435,00 (2.027 kg), rasa coklat Rp.

43.367.346 (2.168 kg), dan rasa keju Rp 36.594.911,00 (1.829kg). Daya Saing

(Ds) kegiatan produksi Kripik Pisang Cap Aroma adalah untuk rasa asin sebesar

2,49, rasa manis sebesar 2,41, rasa coklat sebesar 2,42 dan rasa keju sebesar 2,42.

Hal ini berarti bahwa kripik pisang Cap Aroma memiliki nilai daya saing yang

kuat di pasaran (Ds > 1).

2.2 Kedelai (Glycine max L. Merill)

Tanaman kedelai diklasifikasikan sebagai berikut :

Kingdom : Plantae

Divisio : Spermatophyta

Subdivisio : Angiospermae

Class : Dicotyledoneae

Ordo : Polypetales

Family : Leguminosae

Subfamily : Papilionoideae

Genus : Glycine
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Species : Glycine Max L. Merrill (Siregar, 2009).

Tabel 2. Kandungan Gizi Biji Kedelai Kering tiap 100 g
Komponen Biji Kedelai

Kalori (Kkal) 331,0
Protein (g) 43,9
Lemak (g) 18,1
Karbohidrat (g) 34,8
Serat (g) 4,2
Kalsium (mg) 227,0
Fosfor (mg) 585,0
Besi (mg) 8,0
Vitamin B1 (mg) 1,0
Sumber: data Primer sudah diolah 2010

Kedelai merupakan salah satu jenis tanaman palawija yang banyak

dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia. Kedelai dimanfaatkan oleh masyarakat

sebagai sumber protein nabati, misalnya sebagai bahan baku tahu, tempe, kecap,

tauco, susu dan lain-lain. Bertambahnya penduduk, maka kebutuhan kedelai juga

semakin meningkat. Sementara itu produksi kedelai di Indonesia belum mampu

mengimbangi kebutuhan sehingga pemerintah masih melakukan impor karena

produksi dalam Negeri hanya mampu memenuhi 30 - 40% kebutuhan Nasional.

(Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, 2012)

Produksi kedelai nasional dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami

penurunan. Tahun 2009 produksi nasional telah mencapai 9,75 juta ton, pada

tahun 2012 turun menjadi 7,83 juta ton karena menciutnya luas panen dari 7,23

juta ha menjadi 5,70 juta ha (BPS, 2012). Upaya yang dapat dilakukan untuk

meningkatkan hasil kedelai diantaranya adalah intensifikasi maupun

ekstensifikasi. Ekstensifikasi yang dapat dilakukan adalah pemanfaatan lahan

gambut. Pemanfaatan lahan gambut sebagai media tumbuh bagi tanaman legum

ternyata banyak menemui faktor pembatas dalam pengusahaannya, diantaranya
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sifat kimia tanah yang kurang mendukung bagi pertumbuhan dan produksi

tanaman secara maksimal (Mulyadi, 2012). Miskinnya unsur hara N menjadi salah

satu kendala dalam upaya meningkatkan produksi tanaman di lahan masam.

Mengatasi kekurangan unsur N dapat dilakukan dengan pemupukan urea.

(Azizah, 2011)

2.3 Tempe

Tempe merupakan produk olahan kedelai hasil fermentasi jamur Rhizopus

sp yang bernilai gizi tinggi dan disukai cita rasanya. Cita rasa langu yang terdapat

pada biji kedelai dapat dieliminasi selama proses pengolahan tempe. Sejauh ini,

bahan baku tempe sebagian besar masih menggunakan kedelai impor yang

dianggap memiliki kualitas fisik lebih baik dibanding kedelai lokal (Widowati

dkk, 2009). Fermentasi adalah perubahan kimia dalam bahan makanan yang

disebabkan oleh enzim dari kedelai yang mengandung enzim lipoksidase. Bahan

pangan umumnya merupakan medium yang baik untuk pertumbuhan berbagai

jenis mikroorganisme.

Ragi (inokulum) tempe atau laru merupakan kumpulan spora kapang

tempe yang digunakan untuk bahan pembibitan dalam pembuatan tempe. Tanpa

laru sebagai benih kapangnya, kedelai yang difermentasi akan menjadi busuk.

Laru adalah suatu benda yang mengandung benih kapang tempe dalam pembuatan

tempe, laru dicampurkan pada kedelai yang telah dimasak, ditiriskan dan

kemudian didinginkan. Penggunaan laru yang baik sangat penting untuk

menghasilkan tempe yang bermutu baik.
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2.4 Pengertian Keripik Tempe

Keripik tempe adalah olahan makanan ringan yang berbahan dasar tempe,

jenis makanan ringan ini sangat di gemari kebanyakan masyarakat di Indonesia.

Beberapa daerah di Indonesia menjadikan keripik tempe ini sebagai oleh-oleh atau

buah tangan khas dari daerah tersebut, salah satunya Kota Batu. Hal ini juga ikut

menunjang berkembangnya kegiatan di sektor industri dan bisnis pusat oleh-oleh

makanan yang salah satu produk unggulannya yaitu Keripik Tempe. Bernilai

ekonomis mampu diterima di kalangan masyarakat kecil hingga masyarakat atas

bisa juga teman cemilan dan lauk pauk. Makanan ringan berbahan baku tempe

disebut keripik tempe adalah makanan yang banyak digemari masyarakat, keripik

tempe memiliki kelebihan dari segi keawetan, dan kepraktisan untuk dibawa

sebagai buah tangan atau oleh – oleh. (Susetyasi, 2013)

2.5 Break Even Point (BEP)

2.5.1 Pengertian Break Even Point (BEP)

Break Even Point (BEP) adalah suatu keadaan dimana perusahaan dalam

operasinya tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian atau dengan

kata lain total biaya sama dengan total penjualan sehingga tidak ada laba dan tidak

ada rugi. Kata lain Break even point adalah suatu teknik atau cara yang digunakan

oleh pihak manajemen perusahaan dalam mencari volume penjualan yang harus

dicapai agar tidak mengalami rugi dan tidak berlaba. Break Even Point adalah

suatu keadaan dimana perusahaan yang pendapatan penjualannya sama dengan

total jumlah biayanya atau besarnya kontribusi margin, sama dengan total biaya

tetap, dengan kata lain perusahaan ini tidak untung dan tidak rugi.
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Analisa Break Even Point dapat diketahui hubungan antara volume

produksi, volume penjualan, harga jual, biaya produksi, biaya variabel, biaya

tetap serta laba dan rugi. Analisa ini juga mempelajari seberapa besar biaya dan

volume penjualan akan berpengaruh jika ada kenaikan atau perubahan laba, Salah

satu tujuan perusahaan adalah mencapai laba atau keuntungan sesuai dengan

pertumbuhan perusahaan. Mencapai laba yang semaksimal mungkin dapat

dilakukan dengan tiga langkah sebagai berikut, yaitu :

1. Menekan biaya produksi maupun biaya operasional serendah - rendahnya

dengan mempertahankan tingkat harga, kualitas dan kuantitas.

2. Menentukan harga dengan sedemikian rupa sesuai dengan laba yang

dikehendaki.

3. Meningkatkan volume kegiatan semaksimal mungkin.

Ketiga langkah-langkah tersebut diatas tidak dapat dilakukan secara

terpisah-pisah karena tiga faktor tersebut mempunyai hubungan yang erat dan

saling berkaitan. Pengaruh salah satu faktor akan membawa akibat terhadap

seluruh kegiatan operasi. Oleh karena itu struktur laba dari sebuah perusahaan

sering dilukiskan dalam Break Even Point, sehingga mudah untuk memahami

hubungan antara biaya, volume kegiatan dan laba.

2.5.2 Kegunaan Break Even Point (BEP)

Sebelumnya telah dikemukakan bahwa analisa break even point sangat

penting bagi pimpinan perusahaan untuk mengetahui pada tingkat produksi berapa

jumlah biaya akan sama dengan jumlah penjualan atau dengan kata lain dengan

mengetahui Break Even Point kita akan mengetahui hubungan antara penjualan,
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produksi, harga jual, biaya, rugi atau laba, sehingga memudahkan bagi pimpinan

untuk mengambil kebijaksanaan. Analisis ini juga dicoba untuk home industri

Keripik tempe Adam Kriuk usaha itu layak atau tidak untuk dilanjutkan usahanya,

pada saat keripik tempe tersebut sudah mencapai Break Even Point (BEP)/ titik

impas.

Menurut Kasmir (2011), menyatakan kegunaan Break Even Point (BEP):

1. Mendesain merk pada Produk

2. Menentukan harga jual persatuan produk

3. Menentukan jumlah produksi/penjualan produk agar tidak mengalami

kerugian

4. Memaksimalkan jumlah produksi

Menurut Garrison et. al (2006), analisis Break Even Point adalah suatu dari

beberapa alat yang sangat berguna bagi manajer dalam melaksanakan aktivitas

operasionalnya hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan dan

Volume kegiatan. Analisa Break Even Point dapat digunakan untuk berbagai

tujuan terutama bagi perusahaan yang sedang menyusun perencanaan.

Break even point juga dapat digunakan dengan dalam tiga cara terpisah,

namun ketiganya saling berhubungan, yaitu untuk:

1. Menganalisa program otomatisasi dimana suatu perusahaan akan beroperasi

secara lebih mekanis dan otomatis dan mengganti biaya variabel dengan

biaya tetap.

2. Menelaah dampak dari perluasan tingkat operasi secara umum.
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3. Untuk membuat keputusan tentang produk baru yang harus dicapai jika

perusahaan menginginkan break even point dalam suatu proyek yang

diusulkan.

2.6 Unsur – unsur Break Even Point (BEP)

1. Volume Produksi

Produksi adalah suatu kegiatan yang mengubah input menjadi

output. Kegiatan tersebut dalam ekonomi biasa dinyatakan dalam fungsi

produk, Fungsi produk menunjukkan jumlah maksimum output yang dapat

dihasilkan dari pemakaian sejumlah input dengan menggunakan teknologi

tertentu.

Menurut Heizer and Render (2011) produksi adalah proses

penciptaan barang dan jasa. Mengubah produksi input menjadi output barang

yang memiliki utilitas untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi produksi

adalah kegiatan untuk membuat atau menambah bagian atas objek akan

ditampilkan untuk memuaskan orang lain melalui pertukaran.

2. Volume Penjualan

Volume penjualan merupakan hasil akhir yang dicapai perusahaan

dari hasil penjualan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut.

Volume penjualan tidak memisahkan secara tunai maupun kredit tetapi

dihitung secara keseluruhan dari total yang dicapai. Seandainya volume

penjualan meningkat dan biaya distribusi menurun maka tingkat pencapaian

laba perusahaan meningkat tetapi sebaliknya bila volume penjualan menurun

maka pencapaian laba perusahaan juga menurun.
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Total penjualan yang dinilai dengan unit oleh perusahaan dalam

periode tertentu untuk mencapai laba yang maksimal sehingga dapat

menunjang pertumbuhan perusahaan. Menurut Efendi Pakpahan (2009),

faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi volume penjualan adalah

saluran distribusi yang bertujuan untuk melihat peluang pasar apakah dapat

memberikan laba yang maksimun. Secara umum mata rantai saluran

distribusi yang semakin luas akan menimbulkan biaya yang lebih besar, tetapi

semakin luasnya saluran distribusi maka produk perusahaan akan semakin

dikenal oleh masyarakat luas dan mendorong naiknya angka penjualan yang

akhirnya berdampak pada peningkatan volume penjualan.

Menurut Irwan Sahaja (2014), penjualan adalah suatu proses

pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli. Kesimpulannya

bahwa penjualan adalah usaha yang dilakukan manusia untuk menyampaikan

barang kebutuhan yang telah dihasilkan kepada mereka yang membutuhkan

yang telah ditentukan atas tujuan bersama.

Faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi volume penjualan

adalah saluran distribusi yang bertujuan untuk melihat peluang pasar apakah

dapat memberikan laba yang maksimun. Secara umum mata rantai saluran

distribusi yang semakin luas akan menimbulkan biaya yang lebih besar, tetapi

semakin luasnya saluran distribusi maka produk perusahaan akan semakin

dikenal oleh masyarakat luas dan mendorong naiknya angka penjualan yang

akhirnya berdampak pada peningkatan volume penjualan.
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3. Harga Jual

Harga jual adalah sejumlah kompensasi (uang ataupun barang) yang

dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa.

Perusahaan selalu menetapkan harga produknya dengan harapan produk

tersebut laku terjual dan boleh memperoleh laba yang maksimal. Harga

adalah suatu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan,

elemen lain menghasilkan biaya. Harga merupakan elemen termudah dalam

program pemasaran untuk disesuaikan, fitur produk, saluran, dan bahkan

komunikasi membutuhkan banyak waktu. (Kotler dan Keller, 2012)

4. Biaya Produksi

Biaya produksi merupakan biaya yang terjadi dalam proses

pengolahan bahan baku menjadi produk jadi biaya produksi merupakan

bagian dari harga pokok produksi yang dikorbankan dalam suatu usaha untuk

memperoleh penghasilan, sedangkan harga pokok merupakan bagian dari

harga pokok perolehan yang ditahan pembebanannya. Menurut R.A

Supriyono (2011), biaya produksi adalah biaya-biaya yang terjadi dalam

proses pengelolaan bahan baku menjadi produk jadi yang terdiri dari bahan

baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Menjalankan

aktivitas perusahaan produksi, biaya produksi merupakan salah satu variabel

yang sangat penting, karena biaya produksi merupakan kunci keberhasilan

produksi secara menyeluruh dan faktor yang menjadi pertimbangan utama.

Merupakan biaya - biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku

menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Contohnya adalah biaya

depresiasi mesin dan equipment, biaya bahan baku, biaya bahan penolong,
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biaya gaji karyawan yang bekerja dalam bagian - bagian, baik yang langsung

maupun tidak langsung berhubungan dengan proses produksi. Biaya produksi

adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk

memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan - bahan mentah yang akan

digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan

tersebut.

5. Biaya Variabel

Biaya variabel (Variable Cost) adalah biaya yang jumlah totalnya

berubah secara sebanding (proporsional) dengan perubahan volume kegiatan.

Semakin tinggi volume kegiatan atau aktivitas, maka secara proporsional

semakin tinggi pula total biaya variabel. Semakin rendah volume kegiatan,

maka secara proporsional semakin rendah pula total biaya variabel. Menurut

Mulyadi (2012), Biaya (Cost) adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai

pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa

yang akan datang, atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi.

6. Biaya Tetap (Fixed Cost)

Biaya tetap (Fixed Cost) adalah biaya yang jumlah totalnya tetap

konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan atau aktivitas

sampai dengan tingkatan tertentu, biaya tetap per unit berbanding terbalik

secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan atau kapasitas.

Semakin tinggi tingkat kegiatan, maka semakin rendah biaya tetap per unit,

semakin rendah tingkat kegiatan, maka semakin tinggi biaya tetap per unit.

Menurut Riwayadi (2014), Biaya tetap (Fixed Cost) adalah biaya yang

totalnya tetap tanpa dipengaruhi oleh perubahan output aktivitas dalam batas

relevan tertentu, sedangkan biaya per unit berubah berbanding terbalik.
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7. Laba dan Rugi

Laporan Laba-Rugi adalah suatu bentuk laporan keuangan yang

menyajikan informasi hasil usaha perusahaan yang isinya terdiri dari

pendapatan usaha dan beban usaha untuk satu periode akuntansi tertentu.

Laporan Rugi Laba akan menggambarkan sumber-sumber penghasilan yang

diperoleh oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya, serta jenis-jenis

biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan-

kegiatan perusahaan. Laba-rugi merupakan suatu laporan yang sistematis

tentang penghasilan, beban, laba dan rugi yang diperoleh oleh suatu

perusahaan selama periode yang tergambar dari jumlah pendapatan yang

diterima dan biaya yang telah dikeluarkan sehingga dapat diketahui apakah

perusahaan dalam keadaan laba atau rugi. Menurut Kasmir (2012)

2.7 Analisis Titik Impas Break Even Point (BEP)

Analisis titik impas adalah teknik seleksi yang bagus dan murah. Analisis

ini dapat membantu untuk menentukan apakah perlu melakukan analisis yang

lebih intensif dan mahal, dengan menggunakan analisis titik impas, kita dapat

terlebih dahulu menguji kelayakan suatu produk baru di atas kertas dari pada

langsung melakukan proses produksi dan pengujian pasar. Analisis titik impas

dapat dijadikan sebagai pengganti untuk meramalkan suatu faktor yang tidak

diketahui dalam membuat keputusan proyek. Seluruh pengeluaran diketahui, dua

variabel yang lain yaitu laba dan permintaan bisa bervariasi. Analisis titik Impas

adalah suatu keadaan dimana perusahaan beroperasi dalam kondisi tidak

memperoleh pendapatan (laba) dan tidak pula menderita kerugian. Artinya dalam
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kondisi ini jumlah pendapatan yang diterima sama dengan jumlah biaya yang

dikeluarkan. Menurut Kasmir (2011)

Impas (Break Even) adalah keadaan suatu usaha yang tidak memperoleh

laba dan tidak menderita rugi. Usaha dikatakan impas jika jumlah pendapatan

(Revenues) sama dengan jumlah biaya, atau apabila laba kontribusi hanya dapat

digunakan untuk menutup biaya tetap saja. Analisis impas adalah suatu cara untuk

mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita rugi,

tetapi juga belum memperoleh laba.

Titik impas merupakan tingkat aktivitas dimana suatu organisasi tidak

mendapat laba dan juga tidak menderita rugi. Titik impas dapat juga didefinisikan

sebagai titik dimana total penerimaan sama dengan total biaya atau sebagai titik

dimana total marjin kontribusi sama dengan total biaya tetap. Titik impas ini

selanjutnya dapat dihitung dengan menggunakan metode persamaan, metode

marjin kontribusi, dan metode grafik, baik dalam hitungan unit penjualan maupun

penjualan dalam satuan mata uang tertentu yang digunakan dalam transaksi bisnis.

Analisis Break Even Point Single produk merupakan analisis untuk

menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh perusahaan agar tidak

menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Analisis ini

digunakan pada perusahaan yang hanya menjual satu jenis produk atau lebih yang

biaya - biaya produksi masing - masing produk tidak dapat dipisahkan. Sedangkan

Analisis break even point multi produk digunakan pada perusahaan yang menjual

lebih dari satu produk yang biaya - biaya produksi masing - masing produk dapat

dipisahkan. Rumus Analisis Break Even adalah: BEP = Total Fixed Cost /

contribution margin. Contribution margin (CM) ada 2 macam yaitu CM per unit
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digunakan untuk menghitung BEP dalam unit dan CM ratio digunakan untuk

menghitung BEP dalam rupiah. Analisis yang digunakan adalah analisis multi

produk maka CM yang digunakan adalah CM rata-rata, baik untuk CM unit

maupun CM ratio.

2.8 Laba/Keuntungan

PSAK No. 25 menyatakan laporan laba rugi melaporan kinerja dari suatu

perusahaan selama suatu periode tertentu. Informasi tentang kinerja suatu

perusahaan, terutama tentang profitabilitas, dibutuhkan untuk mengambil

keputusan tentang sumber ekonomi yang akan dikelola oleh suatu perusahaan

dimasa yang akan datang. Informasi tersebut juga seringkali digunakan untuk

memperkirakan kemampuan sutu perusahaan untuk meghasilkan kas dan aktiva

yang disamakan dengan kas dimasa yang akan datang, informasi tentang

kemungkinan perubahan kinerja juga penting dalam hal ini.

Dipandang dari sudut historis, laba merupakan ciri khas system kapitalis.

Pada sistem tersebut keempat factor yang harus ada pada sebuah produksi, yaitu

tanah, tenaga kerja, modal, dan organisasi atau manajemen. Masing - masing

berhak menerima balas jasa yang khusus, seperti sewa, upah, bunga dan gaji.

Pengertian laba secara umum adalah selisih dari pendapatan di atas biaya-

biayanya dalam jangka waktu (periode) tertentu. Laba sering digunakan sebagai

suatu dasar untuk pengenaan pajak, kebijakan deviden, pedoman investasi serta

pengambilan keputusan dan unsur prediksi. (Harnanto, 2003)

Dalam analisis titik impas besarnya laba ditentukan berdasarkan selisih

antara nilai penjualan (total revenue/sales) dengan total biaya (biaya tetap
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ditambah biaya variabel) pada tingkat volume produksi/penjualan tertentu. Perlu

diperhatikan bahwa volume penjualan yang menghasilkan laba hanyalah volume

penjualan yang berada di atas titik impas. Laba ekonomi didefinisikan sebagai

laba akuntansi (accounting profit) dikurangi biaya oportunitas (opportunity cost).

Dengan demikian sebelum menghitung laba ekonomi perlu diketahui dulu biaya

opportunity dari berbagai alternatif yang ada. Selama masih jumlahnya diatas nol,

maka itu berarti bahwa keputusan untuk mempercayakan sumberdaya dalam

bisnis merupakan keputusan yang baik. Namun, jika laba ekonomi menunjukkan

nilai negatif secara jelas dapat dikatakan adanya suatu masalah.

2.9 Penerimaan

Penerimaan adalah pembayaran yang diterima perusahaan dari penjualan

barang atau jasa. Menurut Soekartawi (1995), penerimaan adalah perkalian antara

produksi yang dihasilkan dengan harga jual dan biasanya produksi berhubungan

negatif dengan harga, artinya harga akan turun ketika produksi berlebihan. Secara

matematis dapat ditulis sebagai berikut :

TR = Q x Pq

Keterangan:

TR = Total penerimaan (Rp)

Q = Jumlah produk

Pq = Harga produk (Rp)

Semakin banyak jumlah produk yang dihasilkan maupun semakin tinggi

harga per unit produk yang bersangkutan, maka penerimaan total yang diterima

produsen akan semakin besar. Sebaliknya jika produk yang dihasilkan sedikit dan
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harganya rendah maka penerimaan total yang diterima oleh produsen semakin

kecil. Keuntungan merupakan selisih antara penerimaan total dan biaya total.

Biaya ini dalam kenyataannya, dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biaya

tetap dan biaya variabel. Bila penerimaan yang dikurangi dengan biaya produksi

atau seluruh biaya produksi tertutup maka sisanya itu disebut keuntungan kotor.

Keuntungan kotor dipotong lagi dengan pajak itulah bagian yang diterima oleh

pemilik modal sebagai keuntungan bersih, sebaliknya adalah rugi bila biaya

produksi tidak tertutup dari hasil penjualan.

Penerimaan adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan outputnya.

Terdapat tiga konsep penting tentang revenue yang perlu diperhatikan untuk

analisis perilaku produsen.

1) Total Revenue (TR), yaitu total penerimaan produsen dari hasil penjualan

outputnya. Jadi, TR = Pq X Q, dimana Pq = harga output per unit : Q = jumlah

output.

2) Average Revenue (AR), yaitu penerimaan produsen per unit output yang dijual.

Jadi, AR adalah harga jual output per unit.

3) Marginal Revenue (MR), kenaikan TR yang disebabkan oleh tambahan

penjualan satu unit output.

2.10 Kerangka Teori Pendekatan Masalah

Istilah break even point digunakan bilamana suatu perusahaan hanya

mampu menutup biaya produksi dan biaya usaha yang diperlukan dalam

menjalankan usahanya. Break Even Point menunjukkan jumlah laba sama dengan

nol, atau bahwa penerimaan total sama dengan biaya total. Tujuan dari analisis
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break even point adalah untuk mengetahui pada tingkat volume berapa titik impas

berada. Perusahaan akan mencapai break even point bila jumlah penerimaan

perusahaan hanya mampu menutup keseluruhan biaya yang dikeluarkan

perusahaan. Perusahaan tidak memperoleh laba juga tidak mengalami kerugian.

Apabila suatu perusahaan hanya mempunyai biaya variabel saja, maka tidak akan

muncul masalah break even dalam perusahaan tersebut. Masalah break even baru

muncul apabila suatu perusahaan disamping mempunyai biaya variabel juga

mempunyai biaya tetap.

Ada tiga pendekatan yang dapat digunakan dalam analisis break even

perusahaan untuk suatu periode. Pendekatan - pendekatan tersebut adalah sebagai

berikut :

1. Pendekatan Grafik

Salah satu cara menentukan break even point adalah dengan membuat gambar

atau grafik break even. Gambar tersebut akan tampak garis - garis biaya tetap,

biaya total yang menggambarkan jumlah  biaya tetapdan biaya variabel, dan garis

penghasilan penjualan.

Gambar 1. Grafik Break Even
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Besarnya volume produksi atau penjualan dalam unit nampak pada sumbu

horizontal (sumbu X) dan besarnya biaya dan penghasilan dari penjualan nampak

pada sumbu vertikal (sumbu Y). Gambar break even tersebut break even point

dapat ditentukan, yaitu pada titik dimana terjadi persilangan antara garis

penghasilan penjualan dengan garis biaya total. Titik tersebut kita tarik garis lurus

vertikal ke bawah sampai sumbu X akan nampak besarnya break even dalam unit.

Jika dari titik tersebut ditarik garis lurus horizontal ke samping sampai sumbu Y,

akan nampak besarnya break even dalam rupiah.

2. Pendekatan “trial and error”

Perhitungan break even point dengan pendekatan trial and error (coba-coba),

yaitu dengan menghitung keuntungan operasi dari suatu volume

produksi/penjualan tertentu dan terus diulang hingga menghasilkan volume

produksi/penjualan yang menghasilkan keuntungan =0 (Total Revenu=Total

Cost). Perhitungan menghasilkan keuntungan maka hitung kembali dengan

mengambil volume penjualan/produksi yang lebih rendah sebaliknya jika hasil

perhitungan mengalami kerugian maka hitung kembali dengan mengambil volume

penjualan/produksi yang lebih besar. Demikian dilakukan seterusnya hingga

dicapai volume penjualan/produksi di mana penghasilan penjualan tepat sama

dengan besarnya biaya total.

3. Pendekatan Matematik

Rumus BEP yang pertama adalah menghitung Break Even Point yang harus

diketahui adalah jumlah total biaya tetap, biaya variabel per unit atau total

variabel, hasil penjualan total atau harga jual per unit. Berdasarkan rumus dasar di
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atas, perhitungan break even point dengan menggunakan rumus matematika dapat

dilakukan dengan dua cara, menurut Djarwanto (2010) yaitu :

BEP (Q) = dan BEP (Rp) =

a. Atas Dasar Unit

Perhitungan break even point atas dasar unit dapat dilakukan dengan

menggunakan rumus sebagai berikut :

BEP (Q) =

dimana :

BEP (Q) : Jumlah unit/kuantitas produk yang dihasilkan dan dijual

FC : Biaya tetap

P : Harga jual produk yang dihasilkan per unit

VC : Biaya variabel per unit

P –VC : Contribution margin unit

b. Atas Dasar Penjualan Produk dalam Rupiah

Perhitungan break even point atas dasar penjualan (sales) dalam Rupiah dapat

dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

BEP ( ᵢ)
dimana :

BEP (Qᵢ) : Nilai Penjualan produk pengolahan keripik tempe dalam

Rupiah

VC : Biaya Variabel

FC : Biaya tetap

S : Penerimaan total

1-VC/S : Contribution margin ratio
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perhitungan nilai penjualan produk dalam Rupiah atau BEP (Qᵢ), karena hasil

produksi tidak berupa keripik tempe saja tetapi ada hasil sampingannya yang

didapat yaitu rontokan keripik tempe. Hasil analisis diharapkan dapat membantu

memberikan informasi atau pedoman kepada manajemen perusahaan dalam

memecahkan masalah - masalah yang dihadapi. Kerangka teori pendekatan

masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2. Skema Kerangka Teori Pendekatan Masalah

Home Industri Keripik Tempe

Input :

1. Modal Usaha
2. Bahan Baku
3. Penyusutan Alat
4. Tenaga Kerja

Output :

Produksi dan harga
jual keripik tempe

Penerimaan
( Revenue)

Total Biaya

Analisis Break
Even Point (BEP)

Analisis Laba
Usaha Keripik

Tempe
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2.11 Asumsi – asumsi

Asumsi - asumsi dasar yang digunakan dalam melakukan analisis break even

point adalah :

a. Biaya di dalam perusahaan dibagi dalam golongan biaya variabel dan golongan

biaya tetap.

b. Besarnya biaya variabel secara totalitas berubah-ubah secara proporsional

dengan volume produksi/penjualan.

c. Besarnya biaya tetap secara totalitas tidak berubah meskipun ada perubahan

volume produksi/penjualan.

d. Perusahaan hanya memproduksi satu macam produk.


