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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Bab ini banyak menguraikan tentang teori-teori yang kaitanya 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 penelitian ini adalah pada teori Break Even Point (BEP) 

dalam hal meningkatkan volume penjualan roti micky di Kota Batu. Kajian teori 

tersebut dipaparkan, akan diungkapkan tentang penelitian terdahulu. 

Christina, Rinda (2013) meneliti tentang “ Analisis Break Even Point dalam 

Hubungannya dengan Perencanaan Laba Jangka Pendek pada CV Adi Putra Utama 

Palembang”. CV Adi Putra Utama Palembang merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang percetakan. Untuk mendapatkan data perusahaan, penulis 

memperoleh data dengan cara melakukan wawancara, dan dokumentasi. 

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, diketahui bahwa perusahaan belum 

melakukan pengklasifikasian biaya yang dikeluarkan ke dalam biaya tetap dan 

biaya variabel, sehingga perusahaan belum dapat melakukan perhitungan break 

even point dan margin of safety. Dari hasil analisis yang dilakukan, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa dalam perencanaan laba dengan menggunakan analisis break 

even point dapat digunakan untuk memprediksi biaya yang akan terjadi untuk pihak 

manajemen perusahaan mempertimbangkan untuk menggunakan analisis tersebut, 

karena analisis break even point ini mengupas keterkaitan antara biaya dan volume 

penjualan sehingga perusahaan dapat merencanakan laba dengan lebih baik lagi. 
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Fefi Nurdiana Widjayanti (2014) Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah usahatani ikan gurami di Kecamatan Kencong telah mencapai 

titik impas, untuk mengetahui shutdown point usahatani ikan gurami, untuk 

mengetahui Payback period usahatani ikan gurami, dan untuk mengetahui 

rentabilitas usahatani ikan gurami di Kecamatan Kencong. Data yang digunakan 

adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung 

dengan petani ikan gurami. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur dan 

instansi yang berkaitan dengan penelitian. Hasil analisis data disajikan dalam 

bentuk tabel dan dijelaskan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa (1) Produksi dan penerimaan usahatani ikan gurami skala 

sempit dan luas di Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember sudah melampaui nilai 

BEP. (2) Shutdown point usahatani ikan gurami skala sempit dan luas di Kecamatan 

Kencong, Kabupaten Jember nilainya lebih kecil dibandingkan dengan BEP. (3) 

Payback period usahatani ikan gurami skala sempit dan luas di Kecamatan 

Kencong, Kabupaten Jember relatif cepat untuk pengembalian dana yang telah 

diinvestasikan. (4) Rentabilitas usahatani ikan gurami skala sempit dan luas di 

Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan 

dengan suku bunga bank (12,18%) dan secara statistik nyata pada taraf uji 99%.   

Retno Ariyanti (2014)Analisis Break Even Point (BEP) merupakan suatu 

teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui keadaan dimana perusahaan tidak 

menderita rugi dan juga tidak mendapatkan laba atau impas. Penggunaan analisis 

Break Even Point ini dimaksudkan agar manajemen dapat mengetahui pada tingkat 

penjualan minimal berapakah perusahaan mengalami impas, sehingga manajemen 
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dapat mengambil keputusan untuk merencanakan target penjualan di atas penjualan 

minimal agar menghasilkan laba.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat BEP yang 

dicapai dalam perencanaan volume penjualan dan laba pada PT. Cakra Guna Cipta 

Malang periode 2011-2013 dan untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus 

dicapai oleh PT. Cakra Guna Cipta Malang untuk memenuhi target laba yang 

diinginkan pada periode 2014. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai BEP mix 

yang dicapai perusahaan untuk tahun 2011 sebesar Rp 3.924.783.972,52. Tahun 

2012 BEP mix yang dicapai adalah sebesar Rp 5.309.131.772,23 dan tahun 2013 

BEP mix yang didapatkan sebesar Rp 4.067.022.479,13. Tahun 2013 menjadi tahun 

dasar untuk perencanaan volume penjualan dan laba di tahun 2014. 

Malombeke (2013) Analisis Break Even Point dalam Hubungannya dengan 

Perencanaan Laba Jangka Pendek. Holland Bakery merupakan sebuah toko roti 

yang juga memperhatikan harga jual, unit yang terjual, dan biaya-biaya yang 

dikeluarkan hal ini dapat dikaji dalam analisis break even point. Break even point 

merupakan total pengeluaran sama dengan total pendapatan. Analisis break even 

point harus membedakan antara pola prilaku biaya, mana yang bersifat variabel, 

semi variabel dan bersifat tetap. Holland Bakery dalam menganalisis Break Even 

Point membedakan biaya berupa biaya tetap, dan tidak membedakan berdasarkan 

biaya semi variabel.Holland Bakery bergerak dalam bidang manufaktur dalam hal 

ini memproduksi roti, kue dan sebagainya. 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.  
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Data yang dianalisa dalam penelitian ini yaitu laporan produksi/nonproduksi 

perusahaan, harga produk, volume penjualan, biaya aktual baik operasional maupun 

nonoperasional. 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, dengan. Keutungan ini bergerak secara signifikan dari hasil penjualan 

Holland Bakery telah mampu merencanakan perolehan laba dengan sebaik 

mungkin. 

Mangundap (2014) meneliti tentang Break Event Point sebagai alat 

perencanaan laba jangan pendek pada shmily cupcakes. Tujuan penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui penggunaaan alat analisis BEP dalam merencanakan dan lebih 

meningkatkan laba perusahaan. Metode penelitian adalah metode deskriptif dengan 

pendekatan kasus. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perusahaan dengan 

memperhitungakan margin of safety  dan contribution margin dapat  

memaksimalkan metode Break Even Point sebagai motode untuk melakukan 

penjulan 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 menunjukan onwer telah melakukan penjulan diatas titik 

impas serta memperoleh banyak keuntungan. 

2.2 Break Event Point (BEP) 

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

keadaan tersebut perusahaan tidak mengalami kerugian juga perusahaan tidak 

mendapatkan laba sehingga terjadi keseimbangan atau impas. hal ini bisa terjadi 
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bila perusahaan dalam pengoperasiannya menggunakan biaya tetap dan volume 

penjualannya hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variable 

(Syarifuddin Alwi, 1990 : 239). 

Kata lain Break Even Point adalah suatu teknik atau cara yang diginakan 

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.  

Analisa Break Even Point dapat diketahui hubungan antara volume 

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

serta laba dan rugi. Analisaini mempelajari seberapa besar biaya dan volume 

penjualan akan berpengaruh jika ada kenaikan atau perubahan laba, salah satu 

tujuan perusahaaan 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 
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kegiatan operasi. Oleh karna itu struktur laba dari sebuah perusahaan sering 

dilukiskan dalam Break Even Point sehingga mudah untuk memahami hubungan 

atar biaya, volume kegiatan dan laba. 

2.2.1 Kegunaan Break Event Point(BEP) 

Sebelumnya telah dikemukakan bahwa analisa break even point sangat 

penting bagi pimpinan perusahaan untuk mengetahui pada tingkat produksi 

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

dengan mengetahui break event point kita akan mengetahui hubungan antara 

penjualan, produksi, harga jual, biaya rugi atau laba, sehingga memudahkan bagi 

pimpinan untuk mengambil kebijaksanaan. Analisis ini dicoba untuk dilajutkan 

usahanya, pada saat produksi roti tersebut sudah mencapai break even point (BEP)/ 

titik impas. 

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 :  

1. Menganalisa program otomatisasi dimana suatu perusahaan yang akan 

beroperasi secara lebih mekanis dan otomatis 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.    

2.2.2 Unsur-unsur Break Even Point (BEP) 

1. Volume produksi  

Volume Produksi adalah cara merubah input menjadi output. Dalam 

ekonomi biasanya dinyatakan dalam fungsi produk atau barang. Fungsing produk 

adalah untuk menunjukan jumlah maksimum output yang dapat dihasilkan dari 

pemakaian sejumlah input dengan berbagai teknologi tertentu. 

Selain untuk menyediakan barang dan jasa, perusahaan juga bertujuan untuk 

memperoleh laba yang maksimal, sehingga kelangsungan hidup perusahaan dan 

kesejahteraan karyawan dapat terjamin. Perusahaan dikatakan memperoleh laba 

apabila jumlah yang dikeluarkan lebih kecil dari pendapatan yang diperoleh (Henry 

Simamora, 2002), untuk mencapai tujuan tersebut unit-unit kerja yang ada di 

perusahaan haruslah mempunyai tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi. 

Semakin tinggi tingkat efektifitas dan efisiensi perusahaan, maka daya saingnya 

akan lebih tinggi pula dalam industry. 

2. Volume penjualan 

Menurut Irwan Sahaja (2014), penjualan adalah suatu proses yang dimana 

pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli. Volume penjualan tidak 

memisahkan secara tunai maupun kredit akantetapi dihitung secara keseluruhan 

dari total yang dicapai. Kesimpulanya bahwa penjualan adalah usaha yang 

dilakukan oleh manusia untuk menyampaikan barang kebutuhan yang telah 

dihasilkan kepada mereka yang membutuhkan. 
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3. Harga Jual 

Penetapan harga jual yang tepat adalah salah satu faktor penting bagi 

perusahaan. Kurang  berarti jika sebuah perusahaan dapat memproduksi barang 

sangat baik namun tidak dapat menetapkan harga jual dengan tepat untuk barang 

produksinya .Harga jual adalah nilai tukar suatu barang atau jasa, yaitu jumlah uang 

yang pembeli sanggup membayar kepada penjual untuk suatu barang tertentu 

(Sriyadi, 2001:178) 

4. Biaya Produksi 

Biaya produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan dalam rangka 

proses  produksi yaitu mengolah bahan baku menjadi produk jadi. 

Menurut (Thelbic Lasut, 2015 ) Biaya produksi adalah salah satu  bagian penentu 

harga pokok produk dari RM. Ragey Poppy sekaligus mengetahui penentuan harga 

dan dapat menentukan seberapa besar pengembalian modal yang sudah dikeluarkan 

sehingga menghasilkan laba. RM. Ragey Poppy juga sebagai usaha yang membuat 

makanan juga  tidak terlepas dari masalah pencapaian laba, dan pengembalian 

modal. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan mengunakan 

pedekatan kualitatif juga dapat menggunakan penelitian untuk perhitungan harga 

pokok produksi dan pengumpulan biaya yang telah di keluarkan untuk usaha 

makanan. Untuk Pengembalian Modal usaha usaha RM  dengan kapasitas produksi 

yang dihasilkan. Penelitian  menunjukan  bahwa RM. Ragey Poppy mengalami 

kondisi keuangan yang stabil bahkan dapat mencapai hasil yang maksimal. Biaya 

yang telah dikeluarkan ini seharusnya dipakai sebagai elemen perhitungan 

pembentukan harga pokok produksi dan penentuan harga jual. Sebaiknya pimpinan 
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RM. Ragey Poppy  mempertahankan dan meningkatkan usaha dengan sebaik 

mungkin dan berinovasi  jika ingin usaha tetap bertahan sebagai rumah makan yang 

maju. 

5. Biaya Variabel. 

 

Menurut Hansen dan Mowen yang dialihbahasakan oleh AncellaA. Hermawan 

(2000 : 85) biaya variabel adalah biaya yang meningkat dalam total seiring dengan 

peningkatan keluaran kegiatan dan menurundalam total seiring dengan penurunan 

keluaran kegiatan.Biaya variabel itu antara lain adalah sebagai berikut: 

1) Bahan baku 

2) Upah buruh langsung 

3) Kondisi penjualan 

4) Biaya produksi 

5) Biaya pemasaran 

Hubungan antara kegiatan produksi dan biaya variabel yang ditimbulkannya 

biasanya dianggap seakan-akan bersifat linear. Total biayavariabel dianggap 

meningkat dalam jumlah yang konstan untuk peningkatansetiap unit kegiatan. 

Namun, hubungan yang sebenarnya sangat jarang bersifatlinear secara sempurna 

pada seluruh rentang relevan yang mungkin. Misalnya,pada saat volume kegiatan 

meningkat sampai ke tingkat tertentu, barangkalimanajemen akan menambah 

mesin produksi yang baru. Akibatnya, biaya kegiatanper unit akan berbeda-beda 

pada berbagai tingkat kegiatan. Meskipun demkian,dalam rentang relevan tertentu, 

hubungan antara kegiatan dan biaya varibelnyakurang lebih bersifat linear.Metode 

ini menganggap bahwa hubungan antara biaya dengan biaya volume kegiatan 

berbentuk hubungan garis lurus dengan persamaan garis regresi y = a + bx, dimana 
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y merupakan variabel tidak bebas (dependent variable), yaitu variabel yang 

perubahannya ditentukan oleh perubahan variabel x yang merupakan variabel bebas 

(independent variable). Variabel y menunjukkan biaya, sedangkan variable x 

menunjukkan volume kegiatan. : 

6. Biaya Tetap ( Fixed Cost) 

 

Menurut Hansen dan Mowen yang dialihbahasakan oleh Ancella A. Hermawan 

(2000:85) biaya tetap adalah biaya yang tetap sama dalam jumlah seiring dengan 

kenaikan atau penurunan keluaran kegiatan.  Adapun biaya tersebut meliputi:  

1) Gaji  

2) Penyusutan  

3) Asuransi  

4) Sewa  

5) Bunga utang  

6) Biaya kantor  

Jenis pengeluaran tertentu harus digolongkan sebagai biaya tetap hanya 

dalam rentang kegiatan yang terbatas. Rentang kegiatan yang terbatas ini disebut 

dengan rentang yang relevan. Total biaya tetap akan berubah di luar kegatan yang 

relevan. Perubahan biaya tetap pada tingkat kegiatan yang berbeda dan rentang 

yang relevan. 

2.3 Analisis Titik Impas Break Event Point(BEP) 

Break Even Point atau titik impas merupakan suatu titik yang menunjukkan 

bahwa pendapatan total yang dihasilkan perusahaan sama dengan jumlah biaya 

yang dikeluarkan, sehingga perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak 

mengalami kerugian. Break Even Point dapat diartikan suatu keadaan dimana 



17 
 

dalam operasi, perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi 

(penghasilan = total biaya) (Munawir, 2007:184).   

 Analisis Break Even Point merupakan suatu analisis yang digunakan oleh 

manajemen sebagai acuan pemberian keputusan terhadap perencanaan keuangan, 

khususnya pada tingkat laba yang ingin dicapai serta berhubungan dengan tingkat 

penjualannya. Manajemen perlu mengetahui hubungan antara biaya, volume 

penjualan dan laba sebagai dasar informasi penunjangnya. Semaksimal mungkin 

perusahaan akan terus berupaya untuk menghindari kerugian walaupun juga tidak 

mendapatkan laba, namun tetap berada pada keadaan Break Even Point.  

Manfaat Analisis Break Even Point bermanfaat untuk merencanakan laba 

operasi dan volume penjualan suatu perusahaan. Setelah mengetahui informasi 

besarnya hasil titik impas yang dicapai, maka industry dapat melakukan kebijakan, 

yaitu menentukan berapa jumlah produk yang harus dijual (budget sales), harga 

jualnya (sales price) apabila indutri menginginkan laba tertentu dan dapat 

meminimalkan kerugian yang akan terjadi.   

2.4 Laba dan Keuntungan 

Sebelum laba diperoleh maka terlebih dahulu diadakan perencanaan laba 

untuk menargetkan berapa besar laba tersebut akan dihasilkan oleh organisasi itu. 

Perencanaan laba merupakan perencanaan kerja yang telah diperhitungkan dengan 

cermat dimana implementasi keuangannya dalam bentuk proyeksi perhitungan 

laba-rugi, neraca, kas, dan modal kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek. 

Perencanaan laba yang baik dan cermat tidaklah mudah karena teknologi 

berkembang dengan cepat dan faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik 

berpengaruh kuat dalam dunia usaha (Milton F. Usrey and Matz Adolf, 1990 : 3), 
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dengan melihat perkembangan faktor-faktor tersebut maka seorang manajer harus 

berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan yang sebelumnya telah 

direncanakan terlebih dahulu.   

Dalam analisis titik impas besar laba akan ditentukan selisih antara nilai 

penjualan (total revenue/sales) dengan total biaya (biaya tetap ditambah biaya 

variabel) pada tingkat volume produksi atau penjulan tertentu. Perlu diperhatikan 

bahwa volume penjualan yang menghasilkan laba hanylah volume penjualan yang 

berada pada 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 jumlah diatas nol. 

2.5 Penerimaan 

 Menurut Soekartawi (1995), penerimaan adalah perkalian antara produksi 

yang dihasilkan dengan harga jual dan biasanya produksi berhubungan dengan 

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

matematis dapat di tulis sebagai berikut: 

 TR = Q x Pq 

 Keterangan : 

 TR = Total Penerimaan (RP) 

 Q = Jumlah Produk  

 Pq = Harga Produk 

Apabila semakin banyak produk yang dihasilkan makan akan semakin tinggi 

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

produsen akan semakin besar. Jika produk yang dihasilkan semakin sedikit dan 

harga rendah maka total yang diperoleh semakin kecil. 
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1. Total Revenue (TR), total penerimaan produsen dari hasil penualan 

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

output. 

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

AR harga jual output per unit. 

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

penjualan satu unit output. 

2.6 Pendekatan Break Even Point (BEP) 

1. Pendekatan Grafik Break Even Point(BEP) 

   Pada tingkat BEP dapat dihitung dengan berbagai macam rumus secara 

sistematis selain itu juga perhitungan untuk menentukan luas operasi pada tingkat 

BEP dapat dilakukan dengan suatu rumus tetapi untuk menggambarkan tingkat 

volume dengan labanya maka diperlukan grafik atau bagan BEP. (Slamet Munawir, 

1992 : 185). Pada gambar tersebut akan nampak jelas garis biaya tetap, biaya total 

yang menggambarkan jumlah biaya tetap dan biaya variabel serta garis penghasilan 

penjualan. Besarnya volume penjualan atas produksi dalam unit nampak pada 

sumbu horizontal (sumbu x) dan besarnya biaya dan penghasilan akan nampak pada 

sumbu vertikal (sumbu y). pada gambar tersebut titik impas terletak pada 

persilangan antara garis penjualan dengan garis biaya tetap. Cara membuat grafik 

garis impas dapat dilakukan dengan dua cara:  

1. Garis biaya tetap digambarkan horizontal sejajar dengan sumbu x  

2. Garis biaya tetap digambarkan sejajar dengan garis biaya variabel 

Lebih jelasnya kita dapat melihat gambar berikut: 
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Gambar 1. Grafik Break Even Point 

2. Pendekatan Matematik 

 Break Even Point Break Even Point atau titik impas merupakan suatu titik 

yang menunjukkan bahwa pendapatan total yang dihasilkan perusahaan sama 

dengan jumlah biaya yang dikeluarkan, sehingga perusahaan tidak memperoleh 

laba dan tidak mengalami kerugian. Break Even Point dapat diartikan suatu keadaan 

dimana dalam operasi, perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi 

(penghasilan = total biaya) (Munawir, 2007:184).   

a. Perhitungan Break Event Point 

BEP (Q) =   FC 

  P- VC 

Keterangan: 

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

FC  : Biaya tetap 

P  : Harga jual produk per unit 

VC  : Biaya Variabel per unit 

P – Vc  : Contribution margin 

b. Perhitungan break event point penjualan produk dalam rupiah. 

BEP (Qᵢ) =     FC  

         1-vc 
 TR 

Keterangan:  
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(Qᵢ)  : Volume penjualan produk hasil roti dalam rupiah 

FC  : Biaya tetap 

VC  : Biaya Variabel 

TR  : Penerimaan ( Volume penjualan x harga jual perunit) 

1 – VC/TR :Contribution margin ratio 

 Penjualan produk dan perhitungan nilai dalam Rupiah atau BEP (Qᵢ), oleh 

karna itu hasil analisis diharapkan dapat membantu memberikan informasi atau 

pedoman kepada perusahaan terkait dalam memecahkan masalah - masalah yang 

dihadapi.  

2.7  Kerangka pemikiran  

Analisa Break Even Point dapat diketahui hubungan antara volume 

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

serta laba dan rugi, berikut skema kerangka pemikiran home industry Roti Micky : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Gambar 2. Skema Kerangka Teori Pendekatan Masalah 

Home Industry Roti Micky 

Biaya Variabel (VC) Biaya Tetap (FC) 

Penerimaan (TR) 

Jumlah 

Produksi (Q) 

Harga (P) / 

Unit  

Total Pengeluaran (TC)  

Break Event Point  Keuntungan (π)  
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Sejalan dengan teori dan pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini, 

maka sebelum sampai pada tahap pembahasan, terlebih dahulu penulis akan melihat 

masalah yang akan diuji. Masalah yang akan diuji di dalam penelitian ini adalah 

besarnya laba Home Industri Roti Micky di Kota Batu dan jumlah penjualan roti 

yang harus dicapai perusahaan agar tidak mengalami kerugian atau dengan kata lain 

mencapai titik Break Event Point serta berapa omset yang harus diperoleh suatu 

home industri agar mencapai Break Event Point. Peneliti menggunakan pendekatan 

teknik perumusan break event point dan pendekatan grafik Break Event Point. 

 


