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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Roti merupakan makanan yang dibuat dari tepung terigu yang difermentasi 

dengan Saccharomyces cerevisiae. Roti manis merupakan salah satu produk roti 

yang digemari di Indonesia. Dalam prakteknya industri roti di Indonesia kini kian 

berkembang, baik indistri besar maupun industri menengah seperti UMKM. Usaha 

dalam bidang roti banyak menggunakan bahan-bahan baku yang mudah mengalami 

fluktuasi harga bahan. Seprti telur, margarin yang harganya naik turun 

menyesuaikan harga pasar yang ada.  

Harga yang tidak stabil akan berpengaruh terhadap variabel cost dan 

penuualan roti itu sendiri. Usaha skala UMKM butuh melakukan analisa break 

event point untuk mengtahui pendapatan minimum dan jumlahpenjualan minimum 

untuk memeroleh titik impas sehingga suatu usaha menengah memilki target 

penjualan yang pati untuk emnadapatkan keuntungan atau agar tidak mengalami 

kerugian.  

Hardiani dalam penelitian sebelumnya menyebutkan nilai break event point 

atau penentuan titik impas dalam suatu usaha dapat dilihat dari perpotomgan total 

penerimaan dan total costyang dibutuhkan selama produksi berlangsung. Masing-

masing usaha dengan jenis produk yang berbeda memilki nilai break event point 

yang berbeda pula. Metode pemasaran, jenis produk dan volume produksi produk 

menjadi faktor utama yang akan menentukan nilai break envent point dalam suatu 

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

daya untuk mencari peluang untuk sukses. Roti merupakan produksi unggulan yang 

sangat tinggi dan memiliki nilai ekonomi serta mampu mengembangkan usaha kecil 

mikro dan menengah di bidang usaha pembuatan aneka roti.Roti Micky merupakan 

salah satu produk olahan Home Industry usaha di Kota Batu. Varian Roti Micky 

antara lain adalah roti tawar yang dimana didalam roti tersebut berisi macam rasa 

original, coklat, keju, strawberry dan susu. 

Dalam proses penjualan Roti Micky, untuk meningkatkan harga jual hasil 

produk dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti, pemilihan produk (sortir), 

pengolahan lanjut atau pengemasan. Salah satu proses yang sering dilakukan oleh 

para produsen untuk meningkatkan harga jual suatu bahan adalah dengan 

mengolahnya menjadi produk baru yang dapat diterima oleh masyarakat secara 

luas. Proses pengolahan bisa dilakukan dari bahan baku mentah menjadi bahan 

baku setengah jadi, bahan baku mentah menjadi bahan langsung jadi atau bahan 

baku setengah jadi menjadi bahan jadi atau bahan siap produksi. Titik peluang 

pokok atau titik impas maka tingkatan volume penjualan atau pendapatan 

perusahaan mencapai titik impasnya sehingga perusahaan tersebut tidak mngalami 

kerugian dan tidak mengalami keuntungan. Penjualan oleh perusahaan tersebut 

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

mengalami keuntungan, sedangan untuk penjualan yang dibawah titik impas maka 

perusahaan tersebut mengalami kerugian.  

Resiko naik turun harga bahan bakuseperti tepung terigu, gula, telur, dan ragi 

membuat harga pasar tidak stabil sehingga di perlukan adanya perhitungan 

mengenai Break Even Point. Home Industry Roti Micky Kota Batu memiliki 
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permasalahan umum terkait belum adanya perhitungan yang jelas mengenai Break 

Even Pointdan laba usaha sehingga diperlukanya adanya perhitungan mengenai 

Break Evenpointdi Home Industry Roti Micky Kota Batu. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di  atas, maka terdapat 

beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut: 

1. Berapa besarnya laba Home Industry Roti Micky di Kota Batu? 

2. Berapakah titik impas atau Break Even Point (BEP) pada usaha Roti Micky di 

Kota Batu? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat dirumuskan tujuan penelitian 

ini, yaitu: 

1. Menghitung laba usaha Home Industry Roti Micky Kota Batu Jawa Timur. 

2. Menganalisis titik impas atau Break Even Point (BEP) pada Home Industryroti 

micky di Kota Batu Jawa Timur. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat penelitian bagi pemerintah dapat membantu untuk memberikan 

rekomendasi bagi suatu kebijakan, program yang dicanangkan oleh sebuah 

dinasatau instansi maupun kelompok masyarakat. Dimana hal tersebut dapat 

meningkatkan kesejahteraan negara maupun masyarakat. 
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2. Bagi Home Indutri Roti Micky Kota Batu. 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk mengetahui pada 

pendapatan beberapa produk tersebut akan mengalami Break Even Point (BEP) 

pada Home Industry Roti Micky. 

3. Bagi pihhak lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan tambahan referensi 

dalam penyusunan penelitian selanjutnya yang sejenisnya. 

1.4 Batasan Istilah dan Pengukuran 

1.4.1 Batasan Istilah 

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini didefinisikan 

sebagai berikut: 

1. Analisis Break Evenmemungkinkan manajer keuangan menentukan besar 

output atau tingkat penjualan besar kecil biaya tersebut. Teknik ini mudah 

diaplikasikan, biaya-biaya perusahaan harus diklasifikasikan menjadi biaya tetap 

dan biaya variabel. Semua biaya dapat digolongan secara penuh ke dalam dua 

kategori ini. Skala perencanaan pendek, sebagian besar biaya dapat dimasukan ke 

biaya tetap atau biaya variabel.  

2. Produksi adalah suatu proses pembentukan input menjadi output dengan 

memanfaatkan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh suatu organisasi bisnis 

dengan tujuan untuk menambah nilai guna dari barang tersebut. 

3. Biaya produksi adalah pengeluaran seluruh komponen biaya yang di peroleh 

atau di keluarkan dari pembelian input dari awal sampai proses akhir. 

4. Penerimaan adalah seluruh hasil penjualan yang akan diterima oleh 

pengusaha sebagai hasil pencapaian dan mengembalikan modal produksi. 
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5. Pendapatan adalah hasil keuntungan dari proses penjualan produksi roti 

yang diperoleh dengan pengukuran hasil penerimaan dan biaya produksi. 

6. Laba atau keuntungan merupakan salah satu tujuan utama perusahaan dalam 

menjalankan aktivitasnya. Laba yang diperoleh perusahaan akan digunakan untuk 

berbagi kepentingan, laba akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan usaha 

Roti Micky. 

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/hari. 

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 Rp/ HOK. 

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

atau hari orang kerja mulai dari persiapan bahan baku hingga proses akhir 

pengepakan. 

4. Biaya variabel, dimana besar kecil biaya dikeluarkan mempengaruhi hasil 

produksi penelitian ini serta mengandung biaya variabel meliputi: 

a. Tepung terigu diukur dalam satuan (Rp / Kg). 

b. Telur diukur dalam satuan (Rp / Kg). 

c. Ragi diukur dalam satuan (Rp / Kg). 

d. Garam diukur dalam satuan (Rp / Kg). 

e. Gula diukur dalam satuan (Rp / Kg). 
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f. Air diukur dalam satuan (Rp / Liter). 

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

oleh naik turunnya kegitan atau altivitas perusahaan, suatu jenis biaya tertentu 

diklasifikasikan sebagai biaya tetap hanya dalam rentang aktifitas yang terbatas 

yang dusebut rentang relevan (relevant range) 

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

Fixed cost adalah biaya tetap yang nilainya cendrung stabil tanpa dipengaruhi  unit 

yang diproduksi, dan Variabel cost adalah biaya variabel yang besar nilainya 

tergantung pada bnyak sedikit jumlah barang yang diproduksi. 

7. Biaya operasional merupakan sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh 

suatu perusahaan untuk mendukung operasi atau kegiata berupa biaya penjualan, 

biaya perawatan dan adminitrasi untuk mendongkrak pendapatan diukur dalam 

satuan Rp/Unit.. 

8. Laba merupakan ukuran keseluruhan prestasi perusahaan yang 

didefinisasikan sebagai berikut : Laba = Penjualan – Biaya dan diukur dalam satuan 

Rp/hari. 

 


