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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kopi sudah menjadi salah satu minuman yang paling disenangi dan dicari 

didunia. Manfaat dalam meminum kopi sendiri berkhasiat untuk metabolisme 

tubuh selain sebagai peningkat metabolisme tubuh kopi juga dapat meningkatkan 

stamina dan penghilang stress bagi penikmatnya. Identik dengan rasa pahit yang 

justru menjadi candu bagi kebanyakan orang. Seiring dengan berjalannya waktu 

dan pesatnya penyebaran kopi ke pelosok penjuru dunia, tradisi meminum kopi 

yang berasal dari dunia barat pun akhirnya diadaptasi oleh masyarakat Indonesia. 

Kopi mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1696 pada saat penjajahan belanda 

terhadap Indonesia. Kopi menjadi komoditi dagang utama VOC. Kopi yang mudah 

ditanam dan dikembangkan di Indonesia menjadi sasaran Belanda untuk terus 

melanjutnya penajajahan di sektor perkebunan tersebut. 

Kopi adalah minuman yang berasal dari biji kopi yang biasa disajikan 

menngunakan air panas dengan berbagai bahan pendukung seperti gula, susu, dsb. 

Kemajuan tekhnologi manusia dalam penyajian kopi dengan berbagai tambahan 

bahan untuk menunjang rasa dan nikmatnya menyeduh kopi didalamnya sehingga 

dapat menghidangkan beberpada rasa  yang berbeda dan menambah nikmatnya 

menyeruput kopi yang khas. Kemampuan usaha yang kreatif dan inovatif serta 

kemajuan tekhnologi yang ada untuk mencari peluang usaha yang menjajikan. 

Kopi merupakan sajian unggulan yang dapat dinikmati hamper seluruh kalangan. 

Kemampuan ini dapat menjadikan usaha unggulan yang sangat tinggi dan 

memiliki nilai ekonomi serta mampu mengembangkan usaha kecil mikro dan 
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menengah di bidang usaha warung kopi. Aneka kopi merupakan produk olahan 

UMKM di kota malang. Beberapa aneka menu kopi seperti kopi susu, kopi hitam, 

cappucino, moccacino, dan kopi rempah. 

Proses penjualan kopi untuk meningkatkan harga jual produk dapat 

dilakukan berbagai cara seperti penambahan aneka rasa yang nikmat dan selalu 

memnerikan inovasi serta kenyamanan terhadap pelanggan yang hadir. Titik 

peluang ini dapat meningkatkan volume penjualan atau pendapatan perusahaan 

mencapai titik impasnya sehingga UMKM tersebut tidak mengalami kerugian dan 

tidak mengalami keuntungan.  Penjualan ini jika melebihi atau diatas titik impas 

atau break event point maka penjualan tersebut mengalami keuntungan, sebaliknya 

jika penjualan tersebut dibawah titik impas maka mengalami kerugian.  

 Bahan-bahan sebagai penunjangan pembuatan kopi memiliki resiko 

kenaikan harga naik turun yang disebabkan akibat tidak stabilnya harga pasar 

sehingga diperlukan adanya perhitungan mengenai Break Event Point. Café kota 

malang memiliki permaslahan umum terkait belum adnya perhitungan yang jelas 

mengenai Break Event Point dan laba usaha, sehingga diperlukan adanya 

perhitungan mengenai Break Event Point di Cafe Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

1 Berapa biaya dan penerimaan per bulan pada Cafe di  Malang ? 

2 Berapa Break Event Point (BEP) Cafe di Malang ? 
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1.3  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat dirumuskan tujuan 

penelitian ini, yaitu : 

1. Menganalisis biaya dan penerimaan  Cafe di  Malang. 

2. Menganalisis Break Event Point (BEP) Cafe di Malang. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu : 

1. Bagi pemerintah. 

Manfaat penelitian bagi pemerintah dapat membantu untuk 

memberikan rekomendasi bagi suatu kebijakan, program yang dicanangkan 

oleh sebuah dinas atau instansi maupun kelompok masyarakat. Dimana hal 

ini dapat meningkatkan kesejahtraan masyarakat. 

2. Bagi Cafe. 

Hasil penelitia ini dapat dijadikan bahan masukan untuk mengetahui 

pada penerimaan berapa produk tersebut akan mengalami Break Event Point 

(BEP) pada Cafe. 

3. Bagi pihak lain. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi 

dalam penyusunan penelitian selanjutnya yang sejenisnya. 

1.4 Batasan Istilah dan Pengukuran 

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai 

berikut : 
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1. Cafe yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 Cafe yakni Cafe Four 

Head, Cafe Equal, Cafe WKP, Copi Mbah, dan STMJ & Coffe 209. 

2. Analisis Break event Point (BEP) merupakan analisa yang digunakan oleh 

perusahaan untuk mengetahui keadaan perusahaan berada dalam titik impas 

antara penerimaan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, 

dalam situasi ini perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun 

kerugian. Break Event Point (BEP) dapat menggunakan perhitungan BEP = 

Total Fc / (harga per unit – variabel cost per unit). 

3. Laba adalah sesuatu yang diperoleh oleh perusahaan untuk berbagai 

kepentingan. Laba akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan 

perusahaan dan seisinya. Laba menggunakan perhitungan Laba = Penjualan 

– Biaya. 

4. Kopi merupakan suatu sajian minuman yang memiliki rasa pahit yang khas 

dan digemari oleh masyarakat karena memiliki nilai ekonomis serta 

memiliki khasiat untuk menjaga stamina tubuh dan meningkatkan 

metabolisme tubuh. 

5. Penerimaan, merupakan pendapatan kotor yang diperolah dari hasil 

penjualan produk perusahaan. Penerimaah atau biasa disebut dengan Total 

Revenue (TR) diukur dalam satuan Rp/hari 

6. Waktu, dalam penelitian ini waktu aka diukur dalam satuan hari kerja atau 

hari kerja mulai dari persiapan bahan mentah sampai akhir proses 

pemasaran. 

7. Tenaga kerja (karyawan) menggunakan tenaga manusia yang diukur dalam 

satuan jiwa atau orang. 
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8. Biaya variabel, merupakan biaya yang dipengaruhi oleh besar kecilnya 

produksi,  penelitian ini serta mengandung biaya variable. Meliputi : 

a. Kopi bubuk diukur dalam satuan (Rp/Kg) 

b. Gula dikur dalam satuan (Rp/Kg) 

c. Air diukur dalam satuan (Rp/Liter) 

d. Susu diukur dalam satuan (Rp/Liter) 

e. Gas diukur dalam satuan (Rp/tabung) 

9. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya pasti,  tidak terpengaruh oleh naik 

turunnya kegiatan atau aktivitas perusahaan.  

10. Biaya operasional, yakni sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh 

suatu perushaan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan 

berupa biaya pemasaran, biaya perawatan, administrasi untuk 

mendongkrak pendapatan yang diukur dalam satuan Rp/Unit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


