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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini perkembangan perusahaan semakin pesat dimana banyaknya 

perusahaan baru yang akan bersaing dengan perusahaan lainnya. Mereka 

sebagai para pelaku usaha ingin usaha mereka bisa bersaing dengan usaha 

lainnya serta juga ingin mendapatkan laba yang maksimal, karena laba 

merupakan tujuan utama sebuah usaha. Hal ini menyebabkan perusahaan 

harus pandai dalam membuat inovasi produk agar mampu bersaing dengan 

perusahaan baru sejenis.  

Perusahaan yang ingin bertahan ditengah ketatnya persaingan harus 

berusaha untuk meningkatkan jumlah penjualan karena volume penjualan 

akan mempengaruhi pencapaian laba yang optimal. Jika perusahaan dapat 

meningkatkan jumlah penjualan, maka perusahaan dapat meningkatkan 

keuntungan yang lebih besar, serta juga dapat menaikkan efisiensi 

perusahaan.  

Menilai sukses tidaknya suatu perusahaan  adalah  laba yang  

dihasilkan. Sedangkan laba dipengaruhi harga  jual produk, biaya dan 

volume penjualan. Biaya menentukan harga jual untuk mempengaruhi 

volume penjualan, sedangkan penjualan mempengaruhi volume produksi 

serta volume produksi mempengaruhi biaya.  

Break even point merupakan suatu analisis yang digunakan oleh 

manajemen untuk acuan dalam memberikan keputusan perencanaan 

keuangan terutama dari laba yang dinginkan oleh perusahaan berdasarkan 
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tingkat penjulannya. Keadaan impas dapat terjadi jika hasil penjualan 

hanya menutup biaya yang digunakan perusahaan dalam menghasilkan 

produk. Dalam hal ini perusahaan sebisa mungkin akan menghindari 

kerugian meskipun tidak juga mendapatkan laba  namun berada di titik 

aman atau impas. analisis Break Even Point terdiri dari biaya tetap dan 

biaya variabel. Analisis dapat digunakan untuk melakukan perencanaan 

yaitu untuk membuat perencanaan penjualan dan laba.  

Batik Djojo Koesoemo merupakan sebuah perusahaan batik tulis 

home industry yang memproduksi kain dan pakaian ready to wear dengan 

memadukan desain klasik dan modern namun tetap mempertahankan 

kualitas bahan. Setiap desain motif yang dibuat terdapat filosofi-filosofi di 

dalamnya. Selain itu, perusahaan tidak hanya sekedar menjual produk saja 

tapi juga sering mengadakan pelatihan-pelatihan batik untuk berbagi ilmu 

dengan masyarakat yang membutuhkan. Dengan membagikan ilmu pada 

masyarakat tentang batik tulis, maka warisan leluhur ini semakin dikenal 

masyarakat luas mulai dari yang muda hingga yang tua. 

Selama ini Batik Djojo Koesoemo belum melakukan analisis titik 

impas sehingga perusahaan kesulitan menentukan jumlah produk yang 

harus dijual agar memperoleh laba yang diharapkan.  Karena tujuan utama 

dari suatu perusahaan adalah untuk mendapatkan laba yang optimal. 

Tujuan tersebut tidak dapat terlaksana jika tidak disertai dengan 

peningkatan penjulan produk. Dengan pertimbangan diatas, maka penulis 

membuat judul : “Analisis Break Even Point dalam Penentuan Volume 

Penjualan untuk Perencanaan Laba”.  
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B. Permasalahan 

Laba merupakan tujuan utama sebuah usaha.Batik Djojo Koesoemo 

yang merupakan sebuah perusahaan UD batik tulis yang memproduksi 

kain dan pakaian. Pemilik perusahaan mengutarakan kepada penulis 

bahwa dengan semakin banyaknya pesaing-pesaing baru yang bergerak 

pada bidang sejenis sehingga perusahaa menginginkan usahanya akan 

terus berkembang di masa mendatang. Saat ini peusahan masih memiliki 

kelemahan belum mengetahui cara yang tepat bagaimana mengembangkan 

usahanya untuk menentukan berapa jumlah produk yang harus dijual yang 

dapat menutup seluruh biaya operasional yang telah dikeluarkan agar 

memperoleh laba sesuai yang diharapkan, dan membuat perencanaan laba 

yang diinginkan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan menginginkan 

perhitungan yang tepat untuk mengetahui berapa jumlah produk yang 

dihasilkan untuk menutup jumlah biaya operasional yang telah dikeluarkan 

sehingga perusahaan dapat menentukan laba yang diharapkan perusahaan.   

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian permasalahan, maka peneliti merumuskan 

masalah yang akan dibahas yaitu Bagaimana Menentukan Volume 

Penjualan untuk Perencanaan Laba menggunakan break even point? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan Volume Penjualan 

untuk Perencanaan laba menggunakan break even point. 
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E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis : Untuk mengetahui fungsi analisis penentuan volume 

penjualan untuk perencanaan laba 

2. Bagi Peneliti lain : Dapat dijadikan bahan dan referensi untuk 

melakukan penelitan dengan topik yang sama 

3. Bagi Batik Djojo Koesoemo : Penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan pertimbangan dan dipakai dalam menentukan 

volume penjalan untuk mengoptimalkan laba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


