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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Gambaran Umum Perusahaan 

1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan 

PT. Putri Salju Karanganyar merupakan sebuah perusahaan yang 

memproduksi es batu dengan sistem pengolahannya mulai dari bahan baku 

sampai barang jadi yang siap dipasarkan.  Perusahaan Es Batu “Putri 

Salju” Karanganyar didirikan pada tahun 1985 oleh Bapak Ir. Robby 

Koesnadi dan merupakan perusahaan milik keluarga yang berbentuk 

Perseroan Terbatas (PT). Perusahaan Es Batu “Putri Salju” secara resmi 

dapat beroperasi dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT) melalui surat 

Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 

194/BJAI/IUT-1/Kon-PMA-PMDN/V/88 tentang Pemberian Ijin Usaha 

Tetap. Perusahaan ini menempati tanah seluas 4.200 M2 dan luas 

bangunan 1.290,5 M2. PT. Putri Salju memiliki kapasitas produksi sebesar 

3.888 balok es/hari dengan tenaga kerja sebanyak 68 orang. Tujuan dari 

pendirian pabrik es batu PT. Putri Salju yaitu, untuk membuka lapangan 
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kerja baru bagi masyarakat disekitar lokasi perusahaan dan untuk mencari 

keuntungan atau laba yang layak bagi perusahaan di masa depan 

Pabrik es batu PT. Putri Salju Karanganyar pada awalnya terletak 

di daerah Jajar Surakarta, kemudian pindah ke daerah Jaten, Karanganyar 

dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan ke arah 

pembaharuan berbagai segi, serta memproduksi es batu sebagai bahan 

minuman dan dijual bebas, dikarenakan mengingat sebelumnya 

perusahaan hanya memproduksi es batu sebagai alat pendingin ikan, buah-

buahan atau keperluan produksi yang lain.   

2. Lokasi Perusahaan 

Lokasi atau letak pabrik merupakan salah satu faktor penting 

dalam memperlancar operasi suatu perusahaan. Apabila perusahaan 

terletak pada lokasi yang tepat maka akan memberikan keuntungan bagi 

perusahaan, karena perusahaan dapat meminimumkan biaya seperti biaya 

transportasi, biaya distribusi barang, kemampuan pelayanan kepada 

konsumen dan sebagainya. 

Lokasi PT. Putri Salju Karanganyar terletak di jalan Solo-Sragen 

Km. 7 Tegalrejo RT. 01 RW. 01, Dagen, Karanganyar. Pendirian pabrik di 

lokasi tersebut atas pertimbangan bahwa: 

a. Lokasi di daerah tersebut merupakan daerah yang kurang produktif 

(tidak subur). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

23 

b. Pabrik didirikan jauh dari kepadatan penduduk, sehingga tidak 

mengganggu masyarakat sekitarnya, selain itu harga tanah di daerah 

tersebut masih tergolong murah. 

c. Daerah tersebut merupakan daerah yang dipersiapkan pemerintah 

sebagai daerah kawasan industri. 

d. Mudahnya sarana transportasi, karena daerah tersebut berdekatan 

dengan jalan Raya Solo-Surabaya. 

e. Tersedianya prasarana sehingga memudahkan perusahaan dalam 

melakukan seluruh kegiatan perusahaan terutama dalam kegiatan 

distribusi dan pemasaran produk. 

3. Struktur Organisasi Perusahaan 

Dengan adanya struktur organisasi akan diperoleh ketegasan dan 

kejelasan dalam menentukan pembagian tugas dan tanggung jawab serta 

tata hubungan kerja  ataupun batas-batas wewenang. Hal ini akan 

mendorong efektivitas kerja, sebab tidak ada lagi pekerjaan yang 

terbengkalai yang disebabkan oleh individu yang melempar tugas ataupun 

tanggung jawab. Dengan terciptanya tata hubungan yang baik diharapkan 

perusahaan tersebut akan berjalan dengan baik dan lancar. 

Perusahaan es batu PT. Putri Salju Karanganyar dalam 

menjalankan kegiatannya mengadakan pembagian tugas dan pekerjaan 

menurut keahliannya masing-masing, sehingga tercipta struktur organisasi 

yang baik dalam mengelola perusahannya. 
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Bagan struktur organisasi PT. Putri Salju Karanganyar dapat dilihat 

pada Gambar 1.1. 

 

 

 

 

 

 

                                      Gambar  I.1 

            Struktur Organisasi PT. Putri Salju Karanganyar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber: PT. Putri Salju Karanganyar 

Tugas dan wewenang dari masing-masing bagian dalam PT. Putri Salju 

Karanganyar sebagai berikut. 

Direktur Utama 

Manager Personalia 

Ka. Bag.  Produksi Ka. Bag. Pemasaran 
 

Ka. Bag. Administrasi 

Pengemudi dan 
Pembantu pengemudi 

Mandor           Umum 

Penarikan dan 
Pengeluaran Es batu 
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a. Direktur 

1) Menetapkan pola kebijaksanaan dan strategi perusahaan secara 

global. 

2) Merencanakan dan menetapkan anggaran belanja perusahaan serta 

kegiatan administrasi dan umum. 

3) Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan perusahaan 

serta menerima laporan dari seluruh kepala bagian. 

4) Mengangkat dan memberhentikan karyawan. 

b. Manajer Personalia 

1) Menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan 

maupun yang mengenai pemeliharaan tata usaha perusahaan. 

2) Menentukan kebutuhan karyawan setelah mendapat laporan dari 

masing-masing bagian yang ada dalam perusahaan. 

3) Menetapkan prosedur penerimaan, pemberhentian, sistem 

penggolongan jabatan, penggajian, penilaian promosi, dan jaminan 

hari tua pegawai. 

c. Kepala Bagian Produksi 

1) Mengawasi dan mengkoordinasi pelaksanaan produksi agar produk 

akhir yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

2) Menetapkan standarisasi bahan yang digunakan, proses pengerjaan 

dan kualitas produksi yang dihasilkan. 

3) Mengadakan pengawasan kualitas produksi yang bertanggung 

jawab atas baik buruknya produksi yang dihasilkan. 
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4) Mengatur dan menyelaraskan kegiatan produksi dengan 

permintaan dari bagian pemasaran. 

5) Membuat laporan pertanggungjawaban atas segala kegiatan 

produksi yang telah dilaksanakan. 

d. Kepala Bagian Pemasaran 

1) Melaksanakan kegiatan penjualan dan pemasaran dari hasil 

produksi perusahaan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah 

ditetapkan, antara lain menerima pesanan dari para pelanggan. 

2) Memeriksa produk yang akan dikirim dan bertanggung jawab 

terhadap barang-barang yang akan dikirim. 

e. Kepala Bagian Administrasi 

1) Mengadakan pencatatan mengenai jumlah karyawan yang masuk 

dan yang absen ataupun yang terlambat. 

2) Mencatat pembayaran gaji terhadap semua karyawan perusahaan. 

3) Mencatat hasil produksi berdasarkan laporan dari bagian produksi. 

4) Mencatat hasil penjualan produk. 

f. Mandor 

1) Memberi bimbingan dan pengarahan secara langsung kapada 

karyawan bagian produksi dalam melaksanakan kegiatan produksi. 

2) Mengawasi serta mempersiapkan alat-alat dan bahan-bahan yang 

diperlukan dalam proses produksi. 

3) Memberi laporan dan jalannya proses produksi kepada kepala 

bagian produksi. 
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4) Menciptakan kerjasama yang harmonis diantara para pekerja 

bagian produksi. 

g. Pengemudi dan Pembantu Pengemudi 

Tugas yang harus dilaksanakan adalah mengantar dan menyerahkan 

produk kepada semua pelanggan dan bertanggung jawab atas 

keselamatan produk yang dibawanya. 

 

 

h. Bagian Umum 

1) Mengirim barang-barang yang telah dipesan kepada langganan 

atau konsumen. 

2) Memperbaiki mesin dan kendaraan yang rusak. 

3) Memelihara dan mengatur jalannya mesin agar proses produksi 

berjalan lancar. 

i. Bagian Tarik atau Pengeluaran Es 

1) Mengangkat dan mengeluarkan es batu dari cetakan dalam bak 

pembuatan. 

2) Memilih es batu yang layak dipasarkan atau dikirim ke pelanggan. 

3) Memisahkan es batu yang tidak layak untuk dikonsumsi apabila 

mengandung terlalu banyak kadar kaporit. 

4) Meletakkan atau memasang kembali es batu sisa penjualan untuk 

memancing pendingin dalam proses produksi selanjutnya. 
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4. Personalia 

a. Jumlah Tenaga Kerja 

Jumlah pegawai secara keseluruhan pada PT. Putri Salju Karanganyar 

pada saat ini adalah sebanyak 65 orang, yang terdiri atas: 

1) Direktur  :  1 (satu) orang 

2) Bagian Personalia :  1 orang 

3) Bagian Produksi :  10 (sepuluh) orang 

4) Bagian Pemasaran :  2 (dua) orang 

5) Bagian Administrasi :  4 (empat) orang 

6) Mandor  :  3 (tiga) orang 

7) Pengemudi  :  36 orang 

8) Pelayanan Teknik :  4 orang 

9) Satpam  :  6 (enam) orang 

b. Pengupahan 

Sistem Pengupahan pada PT. Putri Salju Karanganyar sebagai berikut: 

1) Upah harian, bagi karyawan lepas dihitung berdasarkan hari 

karyawan  masuk kerja: 

a) Masuk 1 (satu) bulan  :  8 x uang harian 

b) Tidak masuk 1 hari     : 6 x uang harian 

c) Tidak masuk 2 hari     :  4 x uang harian 

d) Tidak masuk 3 hari     :  2 x uang harian 

2) Upah bulanan, adalah gaji atau upah yang diberikan kepada 

pegawai tetap perusahaan. Apabila tidak ada kerja lembur 
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karyawan hanya menerima gaji pokok ditambah tunjangan. 

Besarnya gaji pokok tergantung pada golongan dan masa kerja. 

3) Upah lembur, merupakan upah yang diberikan kepada karyawan 

apabila melakukan kerja lembur. Ketentuan pemberian upah 

lembur yang telah ditetapkan oleh manajemen adalah sebagai 

berikut: 

a) 4 (empat) jam kerja pertama:  1/2 (setengah)  x uang harian. 

b) Lebih dari 4 jam kerja pertama akan dihitung upahnya atas 

dasar kenaikan tiap satu jam kerja, sehingga pengupahannya 

adalah: (1/2 x uang harian) + (jam kerja x upah per jam). 

c. Keselamatan dan Kesejahteraan Karyawan 

1) Keselamatan Kerja Karyawan 

Berbagai tindakan telah diambil oleh pihak perusahaan 

untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang mengancam 

keselamatan kerja karyawannya. Tindakan tersebut antara lain: 

a) Mengasuransikan karyawannya, yaitu dengan memberikan 

premi asuransi. 

b) Memberikan tunjangan kecelakaan kerja melalui ASTEK 

(Asuransi Tenaga kerja). 

c) Memberikan kelengkapan kerja khusus bagi karyawan 

operasional sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan. 

2) Kesejahteraan Karyawan 
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Selain dari upah, PT. Putri Salju Karanganyar juga 

memberikan tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan pada 

karyawan, antara lain dalam bentuk: 

a) Tunjangan Hari Raya. 

b) Tunjangan Kesejahteraan dan Pengorbanan. 

c) Pemberian bonus kepada karyawan apabila perusahaan berhasil 

mencapai atau melebihi target yang telah ditetapkan 

perusahaan. 

5. Fasilitas yang Dimiliki Perusahaan  

Sampai saat ini luas bangunan yang dimiliki PT. Putri Salju 

Karanganyar adalah 1.200 m2 dengan bangunan yang dimiliki sebagai 

berikut. 

a. Kantor direktur, yang merupakan ruang kerja direktur berjumlah satu 

unit. 

b. Kantor staf berjumlah satu unit. 

c. Gedung untuk pabrik berjunlah satu unit. 

d. Gedung untuk pembangkit tenaga listrik berjumlah satu unit. 

e. Pos jaga untuk satpam berjumlah satu unit. 

f. Tempat parkir kendaraan berjumlah satu unit. 

g. Kendaraan untuk mengangkut produk ke agen berjumlah empat belas 

unit. 

h. Kendaraan untuk urusan dinas berjumlah tiga unit. 
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Lokasi PT. Putri Salju Karanganyar merupakan kawasan yang 

dipersiapkan untuk perindustrian. Bangunan PT. Putri Salju berdekatan 

dengan pabrik tembakau, pabrik tekstil dan pabrik Gudang Garam. Lokasi 

perusahaan terletak dipinggir jalan desa Dagen, Karanganyar.  

Penataan letak bangunan sangat penting untuk kelancaraan 

kegiatan operasional perusahaan dan dapat memberi kesan rapi dan teratur 

dalam penempatan bangunan pada perusahaan. Untuk tata letak bangunan 

pada PT. Putri Salju Karanganyar dapat dilihat dalam gambar 1.2 berikut 

ini. 

Gambar I.2 

Tata Letak Bangunan PT. Putri Salju Karanganyar 

 

 

                                JALAN DESA DAGEN             

          g                                                           a           

                                           b                 

                             c                 

                        d                                            f                

                                 e                     

  Sumber : PT. Putri Salju Karanganyar 

Keterangan Gambar: 

a:   Pos jaga 

b:   Kantor Direktur beserta staf 

I II 
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c:   Bengkel 

d:   Ruang diesel 

e:   Ruang pembuatan es balok dan ice tube 

       f:   Tempat parkir truk 

         g:   Jalan raya Solo Sragen 

 I:   Pabrik Gudang Garam 

 II:  Pabrik Tembakau 

Untuk peralatan mesin-mesin atau alat produksi yang digunakan 

untuk proses produksi pada PT. Putri Salju Karanganyar dapat dilihat pada 

tabel 1.1 berikut ini. 

 

Tabel I.1 
Tabel Peralatan dan Mesin 

 PT. Putri Salju Karanganyar 
 

 

 

 

 

 

 

                       Sumber: PT. Putri Salju Karanganyar 

Kapasitas maksimal dari mesin yang dimiliki perusahaan untuk saat ini 

adalah 3.888 unit per hari. 

6.   Pemasaran  

No. Jumlah Nama mesin 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

7 unit 
7 set 
8 set 
1 set 
3 set 
2 set 
5 set 
5 set 
4 set 
3.888 unit 
1 unit 
 

Amoniak Compressor 
Oli Separator 
Condencing Unit Shel 
Amoniak Likuid Recevoir 
Brain Tank (Ice Generator) 
Air Blower 
Cooling Tower Unit Pump 
Submarsible Pump 
Derek 
Cetakan es 
Ice Storage Room  
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PT. Putri Salju Karanganyar dalam melakukan penjualan produk es  

balok selalu dalam partai besar kepada tiap-tiap agen. Sampai saat ini 

agen-agen  penjualan PT. Putri salju berjumlah 30 agen yang tersebar di 

beberapa daerah, yaitu: Solo, Karanganyar, Sukoharjo, Sragen, Klaten, 

Purwodadi, dan Pacitan. Untuk harga jual produk es balok, PT Putri Salju 

menetapkan harga yang berbeda-beda tiap balok karena perusahaan 

melakukan pendistribusian langsung kepada tiap agen. Dalam hal ini jarak 

dan besarnya pesanan menjadi pertimbangan bagi perusahaan. Maka harga 

jual dibedakan dibedakan menjadi 6 (enam) jenis, yaitu: 

a. Jenis harga I sebesar Rp7.400,00 per balok. 

b. Jenis harga II sebesar Rp7.700,00 per balok. 

c. Jenis harga III sebesar Rp7.800,00 per balok. 

d. Jenis harga IV sebesar Rp7.900,00 per balok. 

e. Jenis harga V sebesar Rp8.300,00 per balok. 

f. Jenis harga VI sebesar Rp8.800,00 per balok. 

Disamping memproduksi es balok, PT. Putri Salju Karanganyar 

juga menghasilkan produk berupa es kantong (ice tube). Produk ice tube 

baru diproduksi pada awal tahun 2006, dengan harga jual Rp3.000,00 per 

kantong. Produk ice tube ini sering didistribusikan untuk konsumsi di 

restoran dan rumah makan. 

7. Proses Produksi 

Jenis proses produksi pada PT. Putri Salju Karanganyar adalah 

proses produksi yang terus menerus. Mesin-mesin dipersiapkan untuk 
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memproduksi produk dalam jangka waktu yang lama, tanpa mengalami 

perubahan, maka dalam hal ini prosesnya terus-menerus selama jenis 

produk yang sama dikerjakan.  

Bahan baku pembuatan es batu adalah air yang berasal dari sumber 

mata air artesis yang digali di lokasi pabrik dengan kedalaman kurang 

lebih 130 meter. Cara pengambilan air dengan menggunakan mesin pompa 

jenis hijet. Bahan penolong yang digunakan dalam pembuatan es balok, 

terdiri atas: garam, amoniak, kaporit, oli dan vet. Disamping itu 

perusahaan juga menggunakan listrik dari PLN. 

Tahap-tahap proses produksi untuk pembuatan es balok pada PT. 

Putri Salju sebagai berikut. 

a. Air yang dipompakan dari sumber mata air artesis dinaikkan ke 

cooling tower pump (menara penampungan air), kemudian secara 

terbagi-bagi dialirkan ke dalam cetakan es (ice can) sambil diberi 

garam. Pengisian air dalam cetakan tidak sampai penuh, kemudian 

pada komposisi tertentu dicampur dengan kaporit. Ruangan cetakan es 

yang masih tersisa oleh udara melalui blower, pada saat tertentu 

sebelum menjadi es tetapi air telah mulai mendingin, udara terserap 

keluar lagi melalui blower. Blower ini adalah pipa-pipa dari bahan 

jenis karet yang tergantung diatas cetakan es dengan jumlah per baris 

(rey) 50 buah blower. 

b. Selama proses pertama berjalan, air yang ada di dalam ice can (cetakan 

es) digerakkan oleh kipas generator. Hal ini dilakukan agar kaporit 
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yang tercampur di dalam tidak terlalu berlebihan yang berakibat 

berbahaya untuk konsumsi es sebagai minuman. Pemberian garam 

tidak selalu pada awal proses produksi tetapi tergantung pada 

menipisnya kadar garam yang ada dalam cetakan es. 

c. Mengisi amoniak ke dalam botol resorver. Amoniak disini bersifat 

hangat, setelah keluar dari botol dikirim ke explantine (pengatur 

pengeluaran). Amoniak yang masuk ke dalam aliran campuran antara 

gas dan air saat mengalir terbentur oleh pipa baja, kemudian secara 

otomatis oli terpisah dan jatuh pada tempat penampungan oli buangan. 

Proses aliran amoniak ini menjadi titik-titik embun. 

d. Proses aliran amoniak akan berulang-ulang hingga mencapai standar 

ideal pembekuan es pada suhu dibawah 0o C yang tepatnya pada –13o 

C. 

e. Setelah mengalami proses pencapaian es yang berkualitas bagus yaitu 

pada suhu –13o C yang memakan waktu proses produksi pembekuan 

ideal yaitu 30 jam, maka langkah terakhir adalah pengangkatan atau 

pengeluaran es-es. Untuk selanjutnya diadakan penyeleksian (sortir) 

terhadap es yang layak dikonsumsi, yaitu es yang tidak terlalu banyak 

mengandung kaporit (bening). Es yang banyak mengandung kaporit 

tidak dibuang karena dapat dipakai sebagai pemancing pembekuan 

pada proses produksi selanjutnya. 

Dalam pembuatan es batu (balok) mesin yang beroperasi lama 

suatu ketika akan padam sendirinya. Ketika hal itu terjadi, cara 
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mengantisipasinya dengan cara megoperasikan mesin cadangan dengan 

tenaga gencet supaya proses produksi dapat terus berjalan. Tenaga gencet 

dalam proses produksi es balok merupakan tenaga pembangkit yang 

bekerja secara otomatis pada mesin cadangan.  

            Produk lain yang dihasilkan PT. Putri Salju adalah ice tube (es 

kantong). Produk ini adalah es batu yang berbentuk bulat kecil dan dijual 

per kantong dengan berat 6 kg per kantong. Untuk pembuatan produk ice 

tube dilakukan dengan menggunakan mesin pembuat ice tube. Mesin ini 

bekerja secara otomatis dan mempunyai 4 (empat) tombol, yaitu tombol 

amoniak, tombol mesin pompa air, tombol devrost, tombol pemotong es, 

dan tombol sirine. Untuk proses pembuatannya yaitu air dari bak 

penampungan air dialirkan ke dalam mesin pembuatan ice tube, kemudian 

diproses secara otomatis di dalam mesin. Proses pembuatannya memakan 

waktu sekitar 30 menit. Tombol sirine akan menyala apabila ice tube 

sudah jadi, untuk kemudian dimasukkan ke dalam plastik dan ditimbang. 

Produk ice tube biasanya dipasarkan untuk konsumsi di hotel-hotel dan 

rumah makan atau restoran. 

 
 

B. Latar Belakang Masalah 

            Pada umumnya suatu perusahaan didirikan tentunya bertujuan untuk 

mencapai keuntungan yang maksimal. Hal ini biasa karena dari laba tersebut 

perusahaan akan tumbuh berkembang serta dapat memperkuat posisi 

perusahaan secara keseluruhan, agar dapat mencapai tingkat keuntungan yang 
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optimal dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang dimilki perusahaan 

melalui perencanaan dan pengendalian. 

Ukuran yang seringkali untuk menilai sukses tidaknya manajemen 

perusahaan adalah laba yang diperoleh perusahaan. Laba disamping sebagai 

akhir proses manajemen, laba juga sebagai alat yang sangat penting bagi 

kelangsungan perusahaan itu sendiri.   

Laba adalah selisih antara pendapatan selama satu periode selama satu 

periode tertentu dengan jumlah seluruh biaya yang menjadi beban selama 

waktu yang sama. Laba sebagai tujuan utama sangat dipengaruhi oleh tiga 

faktor utama yaitu harga jual produk, biaya-biaya dan volume penjualan.  

Manajemen di perusahaan yang berorientasi pada laba dituntut untuk 

mempelajari hubungan antara biaya, volume dan laba. Studi ini biasanya 

disebut analisis biaya volume laba. Analisis ini dapat menggunakan analisis 

Break Even Point (BEP), karena analisis BEP menyajikan informasi hubungan 

biaya, volume, laba kepada manajemen, sehingga memudahkan manajemen 

dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi 

pencapaian laba perusahaan di masa depan (Mulyadi, 1990: 468). Menurut 

Subardi (1984:  2), fungsi atau kegunaan Break Even Point yaitu: 

1. Sebagai dasar atau landasan merencanakan kegiatan operasional dalam      

usaha untuk mencapai laba tertentu. 

2. Sebagai dasar atau landasan mengendalikan kegiatan operasi yang sedang 

berjalan (sebagai alat pencocokan antara realisasi dengan angka-angka 

penghitungan BEP). 
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3. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan harga jual dan sebagai 

bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang harus dilakukan 

oleh manajer. 

Penulis memilih PT. Putri Salju sebagai objek penelitian karena pihak 

manajemen perusahaan tidak menghitung tingkat Break Even Point 

berdasarkan komposisi penjualan. Hal ini disebabkan mulai tahun 2006 

perusahaan menjual dua jenis produk, yaitu es balok dan es kantong (ice tube). 

Untuk tahun-tahun sebelumnya perusahaan hanya memproduksi satu jenis 

produk, yaitu berupa es balok saja. Untuk penjualan produk berupa es balok, 

manajemen menetapkan harga jual per balok yang berbeda-beda untuk tiap 

zona pengiriman. Hal ini disebabkan karena faktor jarak pendistribusian untuk 

tiap-tiap zona pengiriman dan frekuensi besarnya pesanan dari para agen serta 

produk tersebut merupakan produk dengan tingkat penjualan yang paling 

tinggi. Untuk penjualan produk berupa ice tube (es kantong), manajemen 

menetapkan jenis harga yang sama.  

Dari hal di atas, maka penulis akan melakukan penghitungan Break 

Even point untuk tiap-tiap jenis harga pada salah satu produk yang berupa es 

balok dan produk yang berupa es kantong (ice tube). Hal ini dikarenakan 

perusahaan baru memproduksi dua jenis produk pada awal tahun 2006 dan 

manajemen juga tidak melakukan penghitungan tingkat BEP pada masing-

masing jenis harga jual pada produk.  Menurut Subardi (1984: 30), apabila 

perusahaan menjual lebih dari satu produk maka jenis-jenis produk tersebut 

harus selalu dalam perhitungan yang tepat baik perbandingan produksi 
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maupun perbandingan penjualannya. Sales mix digunakan untuk mencari 

Break Even dalam rupiah untuk masing-masing jenis produk, sedangkan 

produk mix digunakan untuk mencari penjualan individu dalam unit (Subardi, 

1984: 32). Untuk kegiatan operasional perusahaan pada PT. Putri Salju biaya-

biaya yang dikeluarkan untuk produksi maupun non produksi ada yang 

terkandung unsur biaya semivariabel dan perusahaan tidak melakukan 

pemisahan ke dalam biaya tetap dan variabel secara tepat. Hal ini tentunya 

akan mengakibatkan perencanaan laba yang dibuat oleh perusahaan juga akan 

keliru yang pada akhirnya merugikan perusahaan. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, 

maka penulis akan mengambil judul “Analisis Break Even Point sebagai 

Alat Perencanaan Laba pada PT. Putri Salju Karanganyar”  karena 

dengan analisis ini diharapkan perusahaan mampu untuk melakukan 

perencanaan dan pengendalian. 

  
C. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan analisis Break Even Point terhadap penjualan pada 

PT. Putri Salju? 

2. Berapakah jumlah penjualan yang harus dicapai perusahaan untuk 

mendapat laba bersih usaha sebesar 15 % dan 25% dari penjualan? 

3. Berapakah jumlah penjualan yang harus dicapai perusahaan untuk 

mendapat laba kotor penjualan sebesar 50% dari penjualan? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penerapan analisis Break Even Point terhadap 

penjualan pada PT. Putri Salju. 

2. Untuk mengetahui tingkat penjualan yang dicapai untuk mendapat laba 

bersih usaha sebesar 15 % dan 25% dari penjualan. 

3. Berapakah jumlah penjualan yang harus dicapai perusahaan untuk 

mendapat laba kotor sebesar 50% dari penjualan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penyusunan laporan ini sebagai 

berikut: 

1. Bagi penulis 

 Untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang bagaimana 

menganalisis Break Even Point pada perusahaan manufaktur. 

2. Bagi perusahaan 

 Dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi tentang 

perencanaan laba dengan analisis Break Even Point, agar mampu 

melakukan pengendalian pada perusahaan. 

3. Bagi pihak lain 
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Memberikan informasi tentang hasil analisis sebagai tambahan 

pengetahuan dan dapat dijadikan acuan untuk melakukan analisis 

selanjutnya. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

BAB II 

PEMBAHASAN 

 

Landasan Teori 

Pengertian Break Even Point 

Tujuan sebuah perusahaan berdiri adalah mendapatkan laba atau 

keuntungan. Oleh karena itu perusahaan perlu melakukan beberapa 

analisis agar perusahaan dapat menghasilkan laba yang diharapkan. 

Salah satu analisis yang sering digunakan oleh manajemen adalah 

analisis biaya, volume, laba. Konsep analisis biaya, volume, laba 

mempunyai manfaat yang besar bagi manajemen perusahaan, yaitu 

untuk mengetahui potensi laba yang belum dimanfaatkan oleh suatu 

perusahaan. Dalam konsep analisis biaya, volume, laba terdapat bagian 

kunci penting yang harus diterapkan dalam melakukan analisis, yaitu 
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analisis break even point. Ada beberapa ahli yang memberikan 

pengertian tentang break even. Menurut Mulyadi (1997: 230), break 

even atau impas adalah keadaan suatu usaha yang tidak memperoleh laba 

dan tidak menderita rugi atau dengan kata lain keadaan yang mana 

pendapatan (revenues) sama dengan biaya, atau apabila laba kontribusi 

hanya dapat digunakan untuk menutup biaya tetap saja.  

Analisis break even atau analisis  impas adalah suatu cara untuk 

mengetahui berapa penjualan minimum agar perusahaan tidak 

mengalami rugi, tetapi juga belum memperoleh laba atau laba sama 

dengan nol (Mulyadi, 1997: 230). Menurut Subardi (1984: 1), analisis 

break even adalah suatu cara atau teknik yang digunakan oleh seorang 

manajer perusahaan untuk mengetahui pada volume (jumlah) penjualan 

dan volume produksi berapakah perusahaan tidak menderita rugi dan 

tidak pula memperoleh laba. 

Dari berbagai pengertian di atas, maka dapat ditarik simpulan 

bahwa analisis break even adalah teknik analisis yang mempelajari 

hubungan biaya dan volume penjualan yang bertujuan untuk 

menentukan volume penjualan agar perusahaan yang bersangkutan tidak 

menderita kerugian atau laba sama dengan nol. Keadaan impas atau 

break even sangat penting diketahui oleh perusahaan, sebab dengan 

mengetahui titik impas maka manajemen bisa merencanakan operasinya 

dengan baik. 

1 
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Dalam analisis impas atau analisis break even ini, digunakan 

asumsi-asumsi dasar sebagai berikut (Supriyono, 1987: 516): 

a. Harga jual produk per unit yang dianggarkan adalah konstan pada 

berbagai tingkat volume penjualan dalam periode yang 

bersangkutan. 

b. Semua biaya di dalam perusahaan dikelompokkan dalam golongan 

biaya tetap dan variabel. 

c. Besarnya biaya variabel berubah-ubah, secara proposional dengan 

volume produksi atau penjualan. 

d. Besarnya biaya tetap tidak berubah meskipun ada perubahan volume 

produksi atau penjualan. 

e. Volume penjualan merupakan satu-satunya faktor yang 

mempengaruhi biaya. 

f. Apabila perusahaan menjual beberapa jenis produk, maka komposisi 

produk yang dijual adalah konstan. 

Jika asumsi-asumsi di atas tidak terpenuhi, karena faktor-faktor 

tertentu yang telah berubah dibanding prediksi semula, maka analisis 

hubungan biaya, volume, dan laba perlu disesuaikan dengan perubahan 

faktor-faktor tersebut. 

Biaya 

Pada prinsipnya konsep break even didasarkan pada pemilahan 

biaya dalam suatu perusahaan ke dalam elemen biaya tetap dan biaya 

variabel. Dalam pemilahan ini perlu adanya pemisahan menurut perilaku 
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berdasarkan hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Konsep 

biaya sangat penting untuk dipahami sebaik-baiknya, karena biaya 

digunakan untuk menetapkan besarnya laba. Menurut Supriyono (1987: 

415-422) biaya dapat digolongkan menurut pengaruh perubahan volume 

kegiatan terhadap biaya, yaitu: 

a. Biaya tetap 

Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding 

dengan volume kegiatan. Biaya tetap memiliki karakteristik, yaitu: 

(1) biaya tetap jumlah totalnya tetap konstan, tidak dipengaruhi oleh 

perubahan volume kegiatan; (2) biaya tetap per satuan berubah 

berbanding terbalik dengan perubahan volume kegiatan. 

b. Biaya variabel 

Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding 

dengan volume kegiatan. Biaya variabel memiliki karakteristik 

sebagai berikut: (1) semakin besar volume kegiatan semakin besar 

pula jumlah total biaya variabel, begitu pula sebaliknya; (2) biaya 

variabel per satuan tidak dipengaruhi oleh perubahan volume 

kegiatan, jadi biaya satuan konstan. 

c. Biaya semivariabel 

Biaya semivariabel mengandung unsur-unsur biaya tetap dan 
variabel.  Biaya semivariabel mencakup suatu jumlah yang sebagian 
tetap dalam rentang keluaran yang relevan, dan bagian lainnya 
bervariasi sebanding dengan perubahan keluaran. Dalam biaya 
semivariabel masih terdapat unsur biaya tetap dan variabel, maka 
perlu dilakukan pemisahan kedalam biaya tetap dan variabel. Ada 4 
(empat) metode yang dapat digunakan untuk melakukan pemisahan 
biaya semivariabel, yaitu: 
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i. Metode Titik Tertinggi dan Terendah  
Metode titik tertinggi dan terendah adalah metode 

pemisahan biaya semivariabel dalam periode tertentu dengan 
mendasarkan kapasitas dan biaya pada titik tertinggi dengan titik 
terendah. Perbedaan antara kedua titik tersebut disebabkan 
adanya perubahan kapasitas dan besarnya tariff biaya variabel 
satuan, sehingga persamaan y = a + b x dapat ditentukan. 

ii. Metode Biaya Bersiap 
Metode biaya bersiap adalah metode pemisahan biaya tetap 

dan variabel dengan cara menghitung besarnya biaya pada 
keadaan perusahaan atau pabrik ditutup untuk sementara tetapi 
dalam keadaan siap berproduksi besarnya biaya pada keadaan 
perusahaan tutup untuk sementara disebut biaya bersiap dan 
dianggap senbagai total biaya tetap atau a. 

iii. Metode Grafik Statistikal 
Metode grafik statistikal adalah metode pemisahan biaya 

tetap dan variabel dengan cara menggambarkan biaya setiap 
bulan pada sebuah grafik dan menarik satu garis lurus di tengah 
titik-titik biaya tersebut.  

iv. Metode Kuadrat Terkecil (Least Square Method) 
Metode kuadrat terkecil (least square method) adalah 

metode pemisahan biaya tetap dan variabel dengan cara 
menentukan hubungan variabel tergantung dengan variabel bebas 
dari sekumpulan data. Dalam hubungannya dengan pengukuran 
variabilitas biaya, maka yang dimaksud variabel tergantung 
adalah besarnya biaya, sedangkan variabel bebas adalah 
tingkatan kapasitas, jadi besarnya biaya tergantung tingkatan 
kapasitas. 

3. Perencanaan Laba 
Perencanaan  laba pada dasarnya merupakan kegiatan yang 

dilakukan manajemen pada saat penyusunan anggaran untuk menguji 
dampak dari setiap alternatif. Informasi yang releven dengan 
perencanaan tersebut adalah informasi yang berdampak terhadap hasil 
penjualan dan biaya variabel yang mana keduanya merupakan 
komponen untuk menghitung laba kontribusi dan rasio laba kontribusi. 
Perusahaan yang menjual lebih dari satu macam produk seringkali 
mempunyai kesempatan untuk menaikkan laba kontribusi dan 
menurunkan titik impas dengan cara memperbaiki komposisi produk 
yang dijual, yaitu menaikkan proporsi penjualan produk yang 
menghasilkan marjin kontribusi yang tinggi. Apabila laba kontribusinya 
sudah ditentukan, maka dapat dilanjutkan perhitungan mancari laba 
bersih dan titik impas (break even). 

Dalam melakukan perencanaan ada banyak hal yang harus 
direncanakan agar kegiatan perusahaan lebih terarah dan efisien. Dalam 
menentukan laba, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan sebagai 
berikut: 
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Keuntungan atau kerugian yang diakibatkan oleh suatu jumlah volume 
penjualan tertentu. 

Volume penjualan yang harus dicapai untuk dapat menerima kembali 
biaya seluruh bahan yang dipakai dan menghasilkan laba serta 
menahan sisi laba yang cukup guna memenuhi kebutuhan dimasa 
depan. 

Penjualan pada titik impas. 
Volume penjualan yang dapat dihasilkan pada saat bersangkutan. 

 
Pembahasan 

Langkah-Langkah Analisis 
 

Mencari dan mengumpulkan data volume penjualan tiap-tiap jenis harga 

es balok, data volume penjualan total (penjualan es balok dan ice 

tube), komponen-komponen biaya yang terjadi pada tahun 2006, dan 

laporan laba rugi untuk tahun 2006. Volume penjualan pada PT. 

Putri Salju Karanganyar sama dengan volume produksi karena 

perusahaan memproduksi es berdasarkan permintaan dari para agen. 

Menggolongkan biaya-biaya yang dianggarkan untuk tahun 2006 pada 

PT. Putri Salju Karanganyar menjadi biaya tetap, biaya variabel, dan 

biaya semivariabel. Untuk penggolongan biaya-biaya yang 

dianggarkan tahun 2006 dapat dilihat pada tabel II.1 berikut. 

 

 

 

 

Tabel II. 1 
Penggolongan Biaya-Biaya yang Dianggarkan Tahun 2006 

 
Jenis Biaya Sifat Biaya 
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Biaya Produksi 
Biaya Bahan baku 
Biaya Tenaga Kerja Langsung 
Biaya Overhead Pabrik: 
       Biaya Solar Produksi 
       Biaya Perawatan Pabrik 
       Biaya Penyusutan Bangunan 
       Biaya Penyusutan Mesin 
       Biaya Penyusutan Peralatan 
       Biaya Penyusutan Instalasi 
       Biaya Listrik 
Biaya Asuransi 
Biaya Pajak Bumi dan Bangunan 
Biaya Penjualan 
Biaya Gaji Bagian Penjualan 
Biaya Perawatan kendaraan 
Biaya BBM Kendaraan 
Biaya Promosi 
Biaya Pajak Kendaraan 
Biaya Penyusutan Kendaraan 
Biaya Retribusi 
Biaya Administrasi dan Umum 
Biaya Gaji Bagian Administrasi 
Biaya Administrasi dan Umum 
Biaya Penyusutan Peralatan Kantor 
Biaya Perawatan Bangunan 
Biaya Telepon 
Biaya Bunga dan Administrasi Bank 
Biaya Rumah Tangga Perusahaan 
Biaya Astek 

 
Tetap 

Variabel 
 

Variabel 
Semivariabel 

Tetap 
Tetap 
Tetap 
Tetap 

Semivariabel 
Tetap 
Tetap 

 
Tetap 

Semivariabel 
Variabel 

Tetap 
Tetap 
Tetap 

Semivariabel 
 

Tetap 
Tetap 
Tetap 

Semivariabel 
Semivariabel 

Tetap 
Tetap 
Tetap 

Sumber: PT. Putri Salju Karanganyar 
 
 

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, biaya-biaya yang digolongkan ke dalam 

biaya tetap adalah biaya jumlah totalnya  tetap konstan, tidak 

dipengaruhi oleh perubahan  volume kegiatan, baik volume produksi 

maupun volume penjualan sampai dengan tingkatan tertentu. Untuk 

biaya-biaya yang digolongkan ke dalam biaya variabel merupakan 

biaya yang jumlah totalnya berubah secara sebanding (proposional) 

dengan volume produksi atau volume penjualan. Sedangkan biaya-
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biaya yang digolongkan ke dalam biaya semivariabel adalah biaya 

yang jumlah totalnya berubah sesuai dengan perubahan volume 

produksi atau volume penjualan tetapi tingkat perubahannya tidak 

sebanding atau tidak proposional. Biaya-biaya semivariabel ini harus 

dipisahkan ke dalam biaya tetap dan variabel karena akan 

mempermudah dalam melakukan analisis break even.  

c. Menggolongkan biaya semivariabel dan memisahkan biaya 

semivariabel tersebut menjadi biaya tetap dan biaya variabel dengan 

menggunakan metode kuadrat terkecil (least square). Metode ini 

menggambarkan hubungan antara biaya dengan volume kegiatan 

bentuk, dengan persamaan y = a + bx 

Dimana,   y = Jumlah biaya                       

         x = Tingkat kegiatan 

           a = Elemen total biaya tetap 

         b = Elemen biaya variabel satuan 

Berdasarkan persamaan diatas, maka a ( elemen biaya tetap) dan b 

(elemen biaya variabel) dapat dicari dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:   a = Biaya tetap                

n

xby
a å å-
=                           [ ]22 xxn

yxxyn
b

åå
å å å

-

-
=  
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                              b = Biaya variabel          

y = Biaya semivariabel 

n = jumlah kegiatan  

x = Volume kegiatan 

Berdasarkan persamaan dan rumus diatas, y merupakan jumlah biaya 

semivariabel dan kemudian akan dilakukan pemisahan ke dalam 

biaya tetap (a) dan biaya variabel (bx). Untuk mencari b (biaya 

variabel per unit) menggunakan metode least square atau kuadrat 

terkecil seperti penyajian rumus diatas. Untuk menentukan biaya 

variabel total (bx) dalam satu tahun, maka biaya variabel per unit (b) 

dikalikan total volume penjualan atau volume produksi (x) dalam 

satu tahun. Biaya tetap (a) dapat dicari dengan menggunakan metode 

least square atau dapat juga ditentukan dengan persamaan: 

 

 

Biaya-biaya semivariabel pada PT. Putri Salju Karanganyar yaitu 

biaya perawatan pabrik, biaya perawatan pabrik, biaya perawatan 

kendaraan, biaya retribusi, biaya listrik, dan biaya telepon karena 

dalam biaya-biaya tersebut masih terdapat unsur biaya tetap dan 

biaya variabel. Untuk pemisahan biaya semivariabel (kecuali biaya 

telepon) ke dalam biaya tetap dan biaya variabel dasar pembebanan 

yang digunakan adalah volume produksi total selama tahun 2006 

karena biaya-biaya yang dikeluarkan bisa tetap atau berubah 

(variabel)  sejalan dengan kegiatan produksi pada PT. Putri Salju 

y = a + bx 
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Karanganyar. Untuk biaya telepon pemisahan biaya ke dalam biaya 

tetap dan biaya variabel tidak menggunakan metode least square 

karena yang menjadi biaya tetap pada biaya telepon adalah biaya 

abonemen yaitu sebesar Rp28.700,00 per bulan dan sisanya 

digolongkan kedalam biaya variabel.  

d.   Pengalokasian biaya tetap dan biaya variabel. 

Dialokasikan ke dalam masing-masing jenis produk dengan 

menggunakan metode nilai jual relatif, rumusnya sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Dasar penentuan metode ini yaitu bahwa harga jual suatu produk adalah 

merupakan perwujudan biaya yang dikeluarkan dalam mengolah 

produk tersebut. Jika salah satu produk terjual lebih tinggi daripada 

produk yang lain karena biaya yang dikeluarkan untuk produk 

tersebut lebih banyak bila dibanding dengan produk lain. 

e.   Penentuan Marjin Kontribusi 

Menurut Mulyadi (1997: 228), marjin kontribusi merupakan 

kelebihan pendapatan penjualan diatas biaya variabel. Marjin 

kontribusi dapat dihitung dengan cara: 

                             

totalpenerimaan
produktipetiappenerimaan

= X100% 
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Dapat pula dinyatakan dalam rasio marjin kontribusi, persamaannya 

yaitu: 

 

 

 

atau untuk mencari rasio marjin kontribusi campuran (mix) dalam 

satu tahun, dapat menggunakan rumus: 

 

 

   =
totalpenerimaan

totalvariabelbiayatotalpenerimaan -
X100% 

 

f. Perhitungan Tingkat Break Even Point 

Break Even dalam rupiah  

 

=

penjualanpendapatan
variabelbiaya

1

tetapbiaya

-
 

 

Penjualan  xx 

(-) biaya variabel xx 

Marjin Kontribusi xx 

(-) biaya tetap xx 

Laba bersih  xx 

    

  
penjualan

kontribusimarjin
=  
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Karena 
penjualan  pendapatan

variabelbiaya
1-  menunjukkan besarnya rasio 

marjin kontribusi, maka rumus break even dapat pula dinyatakan 

sebagai berikut. 

 

kontribusimarjinrasio
tetapbiaya

=  

 

g.   Penentuan Tingkat Penjualan pada Laba yang Direncanakan 

Untuk perencanaan laba, maka akan dilakukan dengan menentukan 

tingkat penjualan pada laba yang diharapkan. Rumus penjualan 

dalam rupiah pada laba yang direncanakan dapat dinyatakan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

2. Analisis Break Even Point terhadap Penjualan Es Balok dan Ice 

Tube Pada PT. Putri Salju Karanganyar  

PT. Putri Salju Karanganyar memproduksi dan menjual dua jenis 

produk, yaitu es balok dan ice tube. Es balok dijual dalam satuan balok 

dan es kantong dijual dalam satuan kantong. Harga jual kedua jenis 

produk berbeda, untuk harga jual produk es balok terbagi dalam enam 

Volume Penjualan =

penjualan
variabelbiaya

1

diharapkanyanglabatetapbiaya

-

+
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jenis. Penggolongan jenis harga ini dikarenakan jarak pengiriman 

(distribusi) kepada tiap agen dan besarnya pesanan (frekuensi 

pemesanan) dari tiap agen. Untuk harga jual ice tube tiap kantong, 

manajemen menetapkan harga jual yang sama tiap kantong. PT. Putri 

Salju menjual lebih dari jenis satu produk dengan harga jual yang 

bermacam-macam maka analisis break even dihitung berdasarkan 

komposisi penjualan (sales mix) dan komposisi jumlah produk yang 

terjual (product mix).  

Setelah didapat hasil penghitungan break even secara total dalam 

rupiah, maka dapat dihitung besarnya penjualan untuk masing-masing 

produk dengan menggunakan komposisi penjualan (sales mix), dan 

komposisi jumlah produk yang dijual (product mix). Menurut Subardi 

(1984: 32) sales mix diguakan untuk mencari break even dalam rupiah 

untuk masing-masing jenis produk, sedangkan product mix digunakan 

untuk mencari penjualan individual (dalam unit). Sales mix dapat 

dihitung berdasarkan persentase nilai jual relatif masing-masing produk, 

dan product mix dapat dihitung berdasarkan komposisi penjualan dibagi 

dengan harga jual masing-masing produk. Berikut ini akan dibahas 

penerapan analisis break even point terhadap penjualan produk es balok 

dan ice tube pada PT. Putri Salju Karanganyar berdasarkan harga jual 

kedua jenis produk. 
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a. Pengumpulan Data Penjualan Es Balok dan 
Ice Tube  

 
 

Tabel II.2 
Penjualan Es Balok dan Ice Tube 

PT. Putri Salju Karanganyar 
 

 
 

 
 
 

 
 

                 
Sumber: 
data 
diolah 
 

Berdasar tabel 2.2 diatas maka dapat diketahui jenis produk 

berdasarkan harga jual per unit terutama untuk produk es balok. 

Perusahaan sebelumnya tidak melakukan pemisahan produk es balok 

berdasarkan harga jual per unit karena harga jual per unitnya disama 

ratakan. Untuk penggolongan produk berdasarkan harga jual per unit 

sangat penting dilakukan karena sesuai salah satu dengan asumsi-

asumsi dasar analisis break even point, yaitu harga jual produk per 

unit yang dianggarkan adalah konstan pada berbagai tingkat volume 

penjualan dalam periode yang bersangkutan. 

 

 

 

Jenis 
Produk 

Harga Jual per 
Unit (Rp) 

Penjualan (dalam 
Unit) 

Penjualan (dalam 
Rp) 

Es Balok I 7.400,00 146.160 balok 1.081.584.000,00 
Es Balok II 7.700,00 23.988 balok 184.707.600,00 
Es Balok III 7.800,00 21.097 balok 164.416.200,00 
Es Balok IV 7.900,00 92.947 balok 734.281.300,00 
Es Balok V 8.300,00 169.381 balok 1.405.862.300,00 
Es Balok VI 8.800,00 17.918 balok 157.608.000,00 
Ice Tube 3.000,00 8.494 kantong 25.482.000,00 
Total   3.753.941.400,00 
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b. Pengelompokan Biaya-Biaya Untuk Tahun 

2006 

 

 

Tabel II.3 
Biaya Produksi Tahun 2006 

PT. Putri Salju 

 

  Sumber: PT. Putri Salju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jenis Biaya 
Biaya 
Tetap 
(Rp) 

Biaya 
Variabel 

(Rp) 

Biaya 
Semivariabel 

(Rp) 
Biaya Bahan Baku 29.866.300,00   
Biaya Tenaga Kerja Langsung  151.563.600,00  
Biaya Overhead Pabrik    
      Biaya Solar Produksi  1.505.000,00  
      Biaya Perawatan Pabrik   82.289.869,00 
      Biaya Penyusutan Bangunan 17.154.823,00   
      Biaya Penyusutan Mesin 54.130.861,64   
      Biaya Penyusutan Peralatan 6.518.338,87   
      Biaya penyusutan Instalasi 6.266.045,03   
      Biaya Listrik   1.889.692.880,00 
Biaya Asuransi 1.455.000,00   
Biaya Pajak Bumi dan Bangunan 4.822.781,00   
Total Biaya Produksi 120.214.149,54 153.068.600,00 1.971.982.749,00 
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     Tabel II.4 

Biaya Non Produksi Tahun 2006 
PT. Putri Salju 

 

Jenis Biaya 
Biaya Tetap 

(Rp) 
Biaya Variabel 

(Rp) 

Biaya 
Semivariabel 

(Rp) 
Biaya Penjualan    
     Biaya Gaji Bagian Penjualan 324.264.200,00   
     Biaya Perawatan Kendaraan   98.968.551,00 
     Biaya BBM Kendaraan  190.653.702,00  
     Biaya Promosi 12.393.000,00   
     Biaya Pajak Kendaraan 5.666.782,00   
     Biaya Penyusutan Kendaraan 54.759.730,34   
     Biaya Retribusi   4.322.800,00 
Total 397.083.712,34 190.653.702,00 103.291.351,00 
Biaya Administrasi dan Umum    
    Biaya Gaji Bagian Administrasi 177.889.000,00   
    Biaya Administrasi dan kantor 9.553.500,00   
    Biaya Penyusutan Peralatan ktr 97.355,44   
    Biaya Perawatan Bangunan   10.018.726,00 
    Biaya Telepon   984.200,00 
    Biaya Bunga dan Adm. Bank 8.496.317,90   
    Biaya Rmh. Tangga Perusahaan 6.932.176,00   
    Biaya Astek 36.443.789,00   
Total 220.305.138,34  11.002.926,00 
Sumber: PT. Putri Salju    
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c.   Pemisahan Biaya Semivariabel ke Dalam Biaya Tetap dan Biaya  

Variabel   dengan Metode Least Square 

1) Biaya Perawatan Kendaraan 

 

Tabel II.5 
Pemisahan Biaya Perawatan Kendaraan  
Dalam Biaya Tetap dan Biaya Variabel  

Dengan Metode Least Square 
 

Sumber: data diolah 
 

[ ]22 xxn

yxxyn
b

åå
å å å

-

-
=  

    =
2)959.479()047.915.371.21(12

)551.968.98()959.479()444.261.799.430.4(12

-
-

 

    =
681.641.360.230564.980.462.256

409.769.846.500.47328.137.591.089.52
-
-

 

Bulan (n) 
Volume 

Penjualan   
(x dalam Unit) 

Biaya 
Perawatan 
Kendaraan  

(y dalam Rp) 

xy (dalam Rp) x2 

Januari 20.796 4.245.073,00 88.280.538.108,00 432.473.616,00 
Februari 22.897 5.242.636,00 120.040.636.492,00 524.272.609,00 
Maret 27.397 10.211.091,00 279.753.260.127,00 750.595.609,00 
April 30.788 2.660.700,00 81.917.631.600,00 947.900.944,00 
Mei 35.924 9.447.532,00 339.393.139.568,00 1.290.533.776,00 
Juni 35.559 5.493.000,00 195.325.587.000,00 1.264.442.481,00 
Juli 40.158 4.154.827,00 166.849.542.666,00 1.612.664.964,00 
Agustus 43.565 14.252.364,00 620.904.237.660,00 1.897.909.225,00 
September 43.413 8.100.400,00 351.662.665.200,00 1.884.688.569,00 
Oktober 59.331 4.034.773,00 239.387.116.863,00 3.520.167.561,00 
November 63.973 13.986.218,00 894.740.324.114,00 4.092.544.729,00 
Desember 56.158 17.139.937,00 962.544.582.046,00 3.153.720.964,00 
Total 479.959 98.968.551,00 4.340.799.261.444,00 21.371.915.047,00 
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    =
883.338.102.26

919.367.744.588.4
  

    = 175,80 
 

 Biaya Variabel total (bx): 
Rp175,80 x 479.959 = Rp84.376.792,20 

 
Biaya Tetap total (a): 

y = a + bx 
a = y - bx 

             = Rp98.968.551,00 – Rp84.376.792,2  
               = Rp14.591.758,80 
 
Dari hasil penghitungan dengan metode least square diatas maka dapat 

diketahui biaya variabel per unit (b) untuk biaya perawatan kendaraan sebesar 

Rp175,80 dan biaya variabel total (bx) dalam satu tahun sebesar 

Rp84.376.792,20. Untuk biaya tetap total (a) dalam satu tahun diketahui 

sebesar Rp14.591.758,80. 

2) Biaya Perawatan Pabrik 

 

                                            Tabel II.6 
                       Pemisahan Biaya Perawatan Pabrik  
                    Dalam Biaya Tetap dan Biaya Variabel  
                             Dengan Metode Least Square 
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      Sumber: data diolah 
                   

[ ]22 xxn

yxxyn
b

åå
å å å

-

-
=  

    =
2)595.479()047.915.371.21(12

)869.289.82()959.479()412.358.021.295.3(12

-
-

 

    =
681.641.360.230564.980.462.256

371.235.763.495.39944.300.256.540.39
-
-

 

    =
883.338.102.26
573.065.493.44

 

    = 1,70 
 

Biaya Variabel total (bx): 
Rp1,70 x 479.959 = Rp815.930,30 

 
Biaya Tetap total (a): 

y = a + bx 
a = y - bx 

                     = Rp82.289.869,00 – Rp815.930,30  
               = Rp81.473.938,70 
 
Dari hasil penghitungan dengan metode least square diatas maka dapat 

diketahui biaya variabel per unit (b) untuk biaya perawatan pabrik sebesar 

Rp1,70 dan biaya variabel total (bx) dalam satu tahun sebesar Rp815.930,30. 

Bulan (n) 
Volume 
Produksi  

(x dalam unit) 

Biaya Perawatan 
Pabrik  

(y dalam Rp ) 
xy ( dalam Rp ) x2 

Januari 20.796 8.598.750,00 178.819.605.000,00 432.473.616,00 
Februari 22.897 3.835.000,00 87.809.995.000,00 524.272.609,00 
Maret 27.397 1.628.750,00 44.622.863.750,00 750.595.609,00 
April 30.788 10.538.000,00 324.443.944.000,00 947.900.944,00 
Mei 35.924 3.387.325,00 121.686.263.300,00 1.290.533.776,00 
Juni 35.559 348.000,00 12.374.532.000,00 1.264.442.481,00 
Juli 40.158 1.004.000,00 40.318.632.000,00 1.612.664.964,00 
Agustus 43.565 8.237.550,00 358.868.865.750,00 1.897.909.225,00 
September 43.413 32.123.314,00 1.394.569.430.682,00 1.884.688.569,00 
Oktober 59.331 4.210.630,00 249.820.888.530,00 3.520.167.561,00 
November 63.973 1.428.500,00 91.385.430.500,00 4.092.544.729,00 
Desember 56.158 6.950.050,00 390.300.907.900,00 3.153.720.964,00 

Total 479.959 82.289.869,00 3.295.021.358.412,00 21.371.915.047,00 
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Untuk biaya tetap total (a) dalam satu tahun diketahui sebesar 

Rp81.473.938,70. 

 

 

 

 

 

 

 

 3)  Biaya Perawatan Bangunan 

 
                                      Tabel II.7 
              Pemisahan Biaya Perawatan Bangunan  
              Dalam Biaya Tetap dan Biaya Variabel  
                      Dengan Metode Least Square 

 

Bulan (n) 
Volume 
Produksi  

(x dalam unit ) 

Biaya Perawatan 
Bangunan  

( y dalam rupiah ) 
xy (dalam Rp ) x2 

Januari 20.796 50.100,00 1.041.879.600,00 432.473.616,00 
Februari 22.897 92.500,00 2.117.972.500,00 524.272.609,00 
Maret 27.397 43.700,00 1.197.248.900,00 750.595.609,00 
April 30.788 33.500,00 1.031.398.000,00 947.900.944,00 
Mei 35.924 76.000,00 2.730.224.000,00 1.290.533.776,00 
Juni 35.559 0,00 0,00 1.264.442.481,00 
Juli 40.158 19.000,00 763.002.000,00 1.612.664.964,00 
Agustus 43.565 276.650,00 12.052.257.250,00 1.897.909.225,00 
September 43.413 24.000,00 1.041.912.000,00 1.884.688.569,00 
Oktober 59.331 14.000,00 830.634.000,00 3.520.167.561,00 
November 63.973 221.000,00 14.138.033.000,00 4.092.544.729,00 
Desember 56.158 133.750,00 7.511.132.500,00 3.153.720.964,00 
Total 479.959 984.200,00 44.455.693.750,00 21.371.915.047,00 
Sumber: data diolah 
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[ ]22 xxn

yxxyn
b

åå
å å å

-

-
=  

    =
2)595.479()047.915.371.21(12

)200.984()959.479()750.693.455.44(12

-
-

 

    =
681.641.360.230564.980.462.256
800.647.375.472000.325.468.533

-
-

 

    =
883.338.102.26
200.677.092.61

 

    = 2,00 
 

Biaya Variabel total (bx): 
Rp2,00 x 479.959 = Rp959.918,00 

 
Biaya Tetap total (a): 

y = a + bx 
a = y - bx 

          = Rp984.200,00 – Rp959.918,00  
               = Rp24.282,00 

 
Dari hasil penghitungan dengan metode least square diatas maka dapat 

diketahui biaya variabel per unit (b) untuk biaya perawatan bangunan sebesar 

Rp2,00 dan biaya variabel total (bx) dalam satu tahun sebesar Rp959.918,00. 

Untuk biaya tetap total (a) dalam satu tahun diketahui sebesar Rp24.282,00. 

 4)   Biaya Retribusi 

 
 

                                          Tabel II.8 
                           Pemisahan Biaya Retribusi  
                  Dalam Biaya Tetap dan Biaya Variabel  
                          Dengan Metode Least Square 
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    Sumber: data diolah 

   [ ]22 xxn

yxxyn
b

åå
å å å

-

-
=  

 

          =
2)595.479()047.915.371.21(12

)800.322.4()959.479()400.811.541.181(12

-
-

 

          =
681.641.360.230564.980.462.256

200.765.766.047.2800.736.501.178.2
-
-

 

 =
883.338.102.26
600.971.734.103

 

  = 3,97 
 

           Biaya Variabel total (bx): 
Rp3,97 x 479.959 = Rp1.905.437,23 

 
   Biaya Tetap total (a): 

y = a + bx 
a = y – bx 

    = Rp4.322.800,00 – Rp1.905.437,23  
               = Rp2.417.362,77 

 
Dari hasil penghitungan dengan metode least square diatas maka dapat 

diketahui biaya variabel per unit (b) untuk biaya retribusi sebesar Rp3,97 

dan biaya variabel total (bx) dalam satu tahun sebesar Rp1.905.437,23. 

Bulan (n) 
Volume 
Produksi  

(x dalam unit) 

Biaya Retribusi 
(y dalam Rp) xy (dalam Rp) x2 

Januari 20.796 387.500,00 8.058.450.000,00 432.473.616,00 
Februari 22.897 268.000,00 6.136.396.000,00 524.272.609,00 
Maret 27.397 332.500,00 9.109.502.500,00 750.595.609,00 
April 30.788 280.300,00 8.629.876.400,00 947.900.944,00 
Mei 35.924 286.000,00 10.274.264.000,00 1.290.533.776,00 
Juni 35.559 285.000,00 10.134.315.000,00 1.264.442.481,00 
Juli 40.158 439.500,00 17.649.441.000,00 1.612.664.964,00 
Agustus 43.565 282.500,00 12.307.112.500,00 1.897.909.225,00 
September 43.413 338.000,00 14.673.594.000,00 1.884.688.569,00 
Oktober 59.331 264.000,00 15.663.384.000,00 3.520.167.561,00 
November 63.973 485.000,00 31.026.905.000,00 4.092.544.729,00 
Desember 56.158 674.500,00 37.878.571.000,00 3.153.720.964,00 
Total 479.959 4.322.800,00 181.541.811.400,00 21.371.915.047,00 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

63 

Untuk biaya tetap total (a) dalam satu tahun diketahui sebesar 

Rp2.417.362,77.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5)   Biaya Listrik 

 

                                         Tabel II.9 
                            Pemisahan Biaya Listrik  
              Dalam Biaya Tetap dan Biaya Variabel  
                        Dengan Metode Least Square 
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Sumber: data diolah 

[ ]22 xxn

yxxyn
b

åå
å å å

-

-
=  

    =
2)595.479()047.915.371.21(12

)880.692.889.1()959.479()420.003.126.950.79(12

-
-

 

    =
681.641.360.230564.980.462.256

920.991.104.975.906040.041.512.401.959
-
-

 

    =
883.338.102.26

120.049.407.426.52
 

    = Rp2.008,49 
 

Biaya Variabel total (bx): 
Rp2.008,49 x 479.959 = Rp963.992.852,91 
 
 
 

   Biaya Tetap total (a): 
y = a + bx 
a = y – bx 

       = Rp1.889.692.880,00 – Rp963.992.852,91  
       = Rp925.700.027,09 
 

Dari hasil penghitungan dengan metode least square diatas maka dapat diketahui 

biaya variabel per unit (b) untuk biaya listrik sebesar Rp2.008,49 dan biaya 

Bulan (n) 
Volume 

Penjualan  
(x dalam unit) 

Biaya Listrik  
(y dalam Rp) xy (dalam Rp) x2 

Januari 20.796 125.609.130,00 2.612.167.467.480,00 432.473.616,00 
Februari 22.897 130.177.660,00 2.980.677.881.020,00 524.272.609,00 
Maret 27.397 148.151.780,00 4.058.914.316.660,00 750.595.609,00 
April 30.788 141.839.835,00 4.366.964.839.980,00 947.900.944,00 
Mei 35.924 144.544.950,00 5.192.632.783.800,00 1.290.533.776,00 
Juni 35.559 144.544.950,00 5.139.873.877.050,00 1.264.442.481,00 
Juli 40.158 139.134.720,00 5.587.372.085.760,00 1.612.664.964,00 
Agustus 43.565 145.446.660,00 6.336.383.742.900,00 1.897.909.225,00 
September 43.413 152.660.310,00 6.627.442.038.030,00 1.884.688.569,00 
Oktober 59.331 218.484.845,00 12.962.924.338.695,00 3.520.167.561,00 
November 63.973 213.976.315,00 13.688.706.799.495,00 4.092.544.729,00 
Desember 56.158 185.121.725,00 10.396.065.832.550,00 3.153.720.964,00 
Total 479.959 1.889.692.880,00 79.950.126.003.420,00 21.371.915.047,00 
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variabel total (bx) dalam satu tahun sebesar Rp963.992.852,91. Untuk biaya tetap 

total (a) dalam satu tahun diketahui sebesar Rp925.700.027,09.  

 6)  Biaya Telepon 

 

Tabel II.10 
Pemisahan Biaya Telepon  

Dalam Biaya Tetap dan Biaya Variabel 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: data diolah 
 
 
Biaya Tetap total (biaya abonemen telepon total) sebesar: 

Rp344.400,00 

Biaya Variabel Total  = Biaya Total – Biaya Tetap Total 

                                   = Rp10.018.726,00 – Rp344.400,00 

                                   = Rp9.674.326,00 

Dari hasil penghitungan diatas maka dapat diketahui pemisahan biaya telepon 

ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya tetap total dalam satu 

tahun sebesar Rp344.400,00 dan biaya variabel total dalam satu tahun sebesar 

Bulan Biaya Total (Rp) 
Biaya Tetap  

(Biaya Abonemen)  
(Rp) 

Januari 733.453,00 28.700,00 
Februari 818.182,00 28.700,00 
Maret 805.613,00 28.700,00 
April 905.397,00 28.700,00 
Mei 960.231,00 28.700,00 
Juni 943.739,00 28.700,00 
Juli 684.733,00 28.700,00 
Agustus 797.226,00 28.700,00 
September 785.964,00 28.700,00 
Oktober 702.401,00 28.700,00 
November 906.804,00 28.700,00 
Desember 974.983,00 28.700,00 

Total 10.018.726,00 344.400,00 
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Rp9.647.326,00. Pemisahan biaya telepon ke dalam biaya tetap dan biaya 

variabel tidak menggunakan metode least square, karena biaya tetap pada 

biaya telepon adalah biaya abonemen telepon yang bersifat tetap yaitu sebesar 

Rp28.700,00 tiap bulan. Untuk menentukan biaya variabel total pada biaya 

telepon, biaya telepon total yang dikeluarkan dalam satu tahun dikurangi biaya 

total abonemen (biaya tetap) dalam satu tahun.  

Setelah dilakukan pemisahan biaya semivariabel pada biaya perawatan 

pabrik, biaya perawatan kendaraan, biaya perawatan bangunan, biaya 

retribusi, biaya listrik, dan biaya telepon pada tabel dan penghitungan diatas 

maka dapat diketahui biaya tetap dan biaya variabel pada biaya-biaya tersebut. 

Untuk penyajian penggolongan biaya tetap dan biaya variabel setelah 

dilakukan pemisahan biaya semivariabel pada PT. Putri Salju Karanganyar 

dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut ini. 

 

 

 

 

                                              Tabel II.11 
        Komponen Biaya Produksi dan Non Produksi Tahun 2006  
                      Setelah Pemisahan Biaya Semivariabel  
                     Dalam Biaya Tetap dan Biaya Variabel 
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    Sumber: data diolah 
 
 
 

d. Pengalokasian Biaya Tetap dan Biaya 

Variabel ke Dalam Tiap Jenis Produk (Es Balok dan Ice Tube). 

Persentase nilai jual relatif tiap jenis produk (Es Balok dan Ice 

Tube): 

Jenis Biaya Biaya Tetap (Rp) Biaya Variabel (Rp) 
Biaya Produksi   
Biaya Bahan Baku 29.866.300,00  
   Biaya Tenaga Kerja Langsung         151.563.600,00 
   Biaya Overhead Pabrik  
   Biaya Solar Produksi 1.505.000,00 
   Biaya Perawatan Pabrik 81.473.938,70 815.930,30 
   Biaya Penyusutan Bangunan 17.154.823,00  
   Biaya Penyusutan Mesin 54.130.861,64  
   Biaya Penyusutan Peralatan 6.518.338,87  
   Biaya penyusutan Instalasi 6.266.045,03  
   Biaya Listrik 925.700.027,09 963.992.852,91 
Biaya Asuransi 1.455.000,00  
Biaya Pajak Bumi dan Bangunan 4.822.781,00  
Biaya Penjualan   
   Biaya Gaji Bagian Penjualan 324.264.200,00  
   Biaya Perawatan Kendaraan 14.591.758,80 84.376.792,20 
   Biaya BBM Kendaraan 190.653.702,00 
   Biaya Promosi 12.393.000,00  
   Biaya Pajak Kendaraan 5.666.782,00  
   Biaya Penyusutan Kendaraan 54.759.730,34  
   Biaya Retribusi 2.417.362,77 1.905.437,23 
Biaya Administrasi dan Umum  
   Biaya Gaji Bagian Administrasi 177.889.000,00  
   Biaya Administrasi dan kantor                      9.553.500,00  
   Biaya Penyusutan Peralatan Kantor 97.355,44  
   Biaya Perawatan Bangunan 24.282,00 959.918,00 
   Biaya Telepon 344.400,00 9.674.326,00 
   Biaya Perawatan Bangunan  
   Biaya Bunga dan Adm. Bank 8.496.317,90  
   Biaya Rmh. Tangga Perusahaan 6.932.176,00  
   Biaya Astek 36.443.789,00  
Total 1.781.261.769,58 1.405.447.558,64 
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1) Es Balok I     = 
400.941.753.3
000.584.081.1

 x 

100% 

   = 28,80% 

2)   Es Balok II     = 
400.941.753.3

600.707.184
 x 100% 

= 4,90% 

3)   Es Balok III    = 
400.941.753.3

200.416.164
 x 100%  

= 4,40%   

4)   Es Balok IV    = 
400.941.753.3

300.281.734
 x 100%  

   = 19,60%   

5)   Es Balok V    = 
400.941.753.3
300.862.405.1

 x 100% 

= 37,40%  

6)   Es Balok VI    = 
400.941.753.3

000.608.157
 x 100% 

= 4,20%   

7)   Ice Tube     = 
400.941.753.3

000.482.25
 x 100%   

                                                   = 0,70%      

Berdasarkan penghitungan persentase nilai jual relatif sebelumnya 

maka dapat diketahui besarnya persentase nilai jual relatif untuk tiap-

tiap produk (es balok dan ice tube). Setelah diketahui besarnya 

persentase nilai jual relatif untuk tiap-tiap produk maka selanjutnya 
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dapat ditentukan pengalokasian biaya tetap dan biaya variabel ke 

dalam tiap jenis produk. Untuk pengalokasian biaya tetap dan biaya 

variabel ke dalam tiap jenis produk dapat dilihat pada penghitungan 

tabel 2.12 berikut. 

          Tabel II.12 

               Alokasi Biaya Tetap dan Biaya Variabel Dalam Tiap Jenis Produk  
Berdasarkan Persentase Nilai Jual Relatif 

 
Jenis 

Produk 
%  

E. 
iaya 
Tetap 
(Rp) 

  %  Biaya Variabel 
(Rp) 

  

Balok I 28,80 x 1.781.261.769,58 = 513.003.389,64 28,80 x 1.405.447.558,64 = 404.768.896,89 
Balok II 4,90 x 1.781.261.769,58 = 87.281.826,71 4,90 x 1.405.447.558,64 = 68.866.930,37 
Balok III 4,40 x 1.781.261.769,58 = 78.375.517,86 4,40 x 1.405.447.558,64 = 61.839.692,58 
Balok IV 19,60 x 1.781.261.769,58 = 349.127.306,84 19,60 x 1.405.447.558,64 = 275.467.721.49 
Balok V 37,40 x 1.781.261.769,58 = 666.191.901,82 37,40 x 1.405.447.558,64 = 525.637.386,93 
Balok VI 4,20 x 1.781.261.769,58 = 74.812.994,32 4,20 x 1.405.447.558,64 = 59.028.797,46 
Ice Tube 0,70 x 1.781.261.769,58 = 12.468.832,39 0,70 x 1.405.447.558,64 = 9.838.132,91 

Total 100    1.781.261.769,58 100    1.405.447.558,64 
       Sumber: data diolah 
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e)  Penghitungan Break Even Point Tahun 2006 

 
 
 
 
 

Tabel II.13 
Laporan Laba Rugi Tahun 2006 

PT. Putri Salju 
 

Keterangan Es Balok I Es Balok II Es Balok III Es Balok IV Es Balok V Es Balok VI Ice Tube Total 
Jumlah Produk yang 
Terjual (dalam Unit) 146.160 23.988 21.079 92.947 169.381 17.910 8.494 479.959 
Hasil Penjualan 
Produk (Rp) 1.081.584.000,00 187.707.600,00 164.416.200,00 734.281.300,00 1.405.862.300,00 157.608.000,00 25.482.000,00 3.753.941.400,00 
(-) Biaya Variabel 404.768.896,89 68.866.930,37 61.839.692,58 275.467.721,49 525.637.386,93 59.028.797,46 9.838.132,91 1.405.447.558,64 
Marjin Kontribusi 676.815.103,11 118.840.669,63 102.576.507,42 458.813.578,51 880.224.913,07 98.579.202,54 15.643.867,09 2.348.493.841,36 
(-) Biaya Tetap 513.003.389,64 87.281.826,71 78.375.517,86 349.127.306,84 666.191.901,82 74.812.994,32 12.468.832,39 1.781.261.769,58 
Laba 163.811.713,47 31.558.842,92 24.200.989,56 109.686.271,67 214.033.011,25 23.766.208,12 3.175.034,70 567.232.071,78 

                  Sumber: data diolah 
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1) Perhitungan Rasio Marjin Kontribusi  

Perhitungan besarnya rasio marjin kontribusi pada tahun 

2006 dapat dihitung berdasarkan data pada tabel 2.13. Hasil 

perhitungannya dapat disajikan sebagai berikut: 

Rasio Marjin Kontribusi = 
PenjualanTotal

KontribusiMarjinTotal
 

Rasio Marjin Kontribusi = 
400.941.753.3

36,841.493.348.2
 

  = 0,625607486 

2) Perhitungan Tingkat Break Even Point 

Break Even total = 
KontribusiMarjinRasio

TetapBiayaTotal
 

= 
625607486,0

58,769.261.781.1
 

= Rp2.847.251.367,00 

 

Besarnya break even point total untuk tahun 2006 adalah 

sebesar Rp2.847.251.367,00. Maksudnya yaitu jika perusahaan 

merencanakan untuk memperoleh keuntungan tertentu melalui 

penjualan produk es balok dan ice tube maka perusahaan harus 

mampu memperoleh pendapatan minimal Rp2.847.251.367,00. 

Untuk menentukan besarnya penjualan dan jumlah 

produk yang dijual dari masing-masing produk, agar secara total 

diperoleh tingkat break even yang sesuai dengan perhitungan 

diatas, maka tingkat break even ditentukan berdasarkan komposisi 
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penjualan produk (sales mix) dan komposisi jumlah produk yang 

dijual (product mix). Untuk menentukan besarnya komposisi 

penjualan  tiap jenis produk (es balok dan ice tube) dapat dilihat 

pada penghitungan tabel 2.14 berikut. 

 

          Tabel II.14 
               Komposisi Penjualan Tiap Jenis Produk  

               Pada Tingkat Penjualan Break Even 
 

Jenis Produk Komposisi Penjualan 
(Persentase Nilai Jual Relatif x Break Even) 

 
Es Balok I  
Es Balok II 
Es Balok III 
Es Balok IV 
Es Balok V 
Es Balok VI 
Ice Tube 

 
28,80% x Rp2.847.251.367,00 = Rp   820.008.394,00 
  4,90% x Rp2.847.251.367,00 = Rp   139.515.317,00 
  4,40% x Rp2.847.251.367,00 = Rp   125.279.060,00 
19,60% x Rp2.847.251.367,00 = Rp   558.061.268,00 
37,40% x Rp2.847.251.367,00 = Rp1.064.872.011,00 
  4,20% x Rp2.847.251.367,00 = Rp   119.584.557,00 
  0,70% x Rp2.847.251.367,00 = Rp     19.930.760,00 

Sumber: data diolah 

 

Berdasarkan penghitungan pada tabel 2.14 diatas maka dapat 

diketahui besarnya komposisi penjualan tiap jenis produk es balok 

dan ice tube. Setelah diketahui besarnya komposisi penjualan tiap 

jenis produk, maka selanjutnya akan ditentukan banyaknya 

jumlah produk yang dijual pada tingkat penjualan break even 

(komposisi jumlah produk yang dijual). Untuk penghitungan 

banyaknya jumlah produk yang dijual pada tiap jenis produk es 

balok dan ice tube dapat dilihat pada tabel 2.15 berikut. 
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          Tabel II. 15 
            Komposisi Jumlah Produk Yang Dijual   

            Pada Tingkat Penjualan Break Even 
 

Jenis Produk Komposisi Jumlah Produk Yang Dijual  
(Komposisi Penjualan : Harga Jual per Jenis Produk) 

 
Es Balok I  
Es Balok II 
Es Balok III 
Es Balok IV 
Es Balok V 
Es Balok VI 
Ice Tube 

 
Rp   820.008.394,00 : Rp7.400,00 = 110.812 balok 
Rp   139.515.317,00 : Rp7.700,00 =   18.119 balok 
Rp   125.279.060,00 : Rp7.800,00 =   16.061 balok 
Rp   558.061.268,00 : Rp7.900,00 =   70.641 balok 
Rp1.064.872.011,00 : Rp8.300,00 = 128.298 balok 
Rp   119.584.557,00 : Rp8.800,00 =   13.589 balok 
Rp     19.930.760,00 : Rp3.000,00 =     6.644 kantong 

Sumber: data diolah 

 

Setelah dilakukan diketahui besarnya komposisi penjualan dan 

jumlah produk yang dijual untuk tiap jenis produk es balok dan 

ice tube pada tingkat penjualan break even seperti yang telah 

disajikan pada penghitungan tabel 2.14 dan tabel 2.15, maka 

selanjutnya dilakukan pembuktian analisis titik impas (break 

even) yang disajikan  dalam laporan rugi laba pada tingkat 

penjualan break even. Untuk  penghitungan laporan rugi laba 

pada tingkat penjualan break even harus ditentukan terlebih 

dahulu besarnya biaya variabel per unit pada masing-masing 

produk Besarnya biaya variabel per unit ditentukan dengan 

membagi biaya variabel tiap produk dengan jumlah produk yang 

terjual pada tiap produk (es balok dan ice tube). Pembuktian 

laporan rugi laba pada tingkat penjualan break even disajikan 

sebagai berikut 
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Pembuktian: 

Laporan Rugi Laba Pada Tingkat Penjualan Break Even 

Penjualan (Rp)              2.847.251.367,00 

Biaya Variabel (Rp): 

Es Balok I (Rp2.769,35 x 110.812) 306.877.212,20 

Es Balok II  (Rp2.870,89 x   18.119)     52.017.655,91 

Es Balok III  (Rp2.933,52 x   16.061)     47.115.316,31 

Es Balok IV  (Rp2.963,68 x   70.641) 209.357.438,11 

Es Balok V  (Rp3.103,24 x 128.298) 398.139.617,44 

Es Balok VI (Rp3.295,85 x   13.589)   44.787.241,54 

Ice Tube  (Rp1.158,21 x     6.644)     7.695.115,91 

Total biaya variabel (Rp)              1.065.989.597,42 

Marjin kontribusi (Rp)              1.781.261.769,58 

Biaya tetap (Rp): 

Es Balok I 513.003.389,64 

Es Balok II                                         87.281.826,71 

Es Balok III                                        78.375.517,86 

Es Balok IV                                       349.127.306,84 

Es Balok V                                     666.191.901,82 

Es Balok VI                                        74.812.994,32 

Ice Tube                                             12.468.832,39 

Total biaya tetap (Rp)              1.781.261.769,58 

Laba (rugi) total (Rp)             0,00 
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f) Penghitungan Tingkat Penjualan (Px) Jika Perusahaan Merencanakan 

Laba  Bersih 15% Dari Penjualan 

 

  (Px)   = 
KontribusiMarjinRasio

anDirencanakYangLabaTetapBiaya +
 

  (Px)   = 
60,62560748

0,15(Px)1.769,58Rp1.781.26 +
 

        = 
0,15(Px)6(Px)0,62560748

1.769,58Rp1.781.26
-

 

          = Rp3.745.234.930,00 

 

         Berdasarkan penghitungan diatas, maka dapat diketahui tingkat 

penjualan jika perusahaan merencanakan laba bersih sebesar 15% 

dari penjualan yaitu sebesar Rp3.745.234930,00. Penentuan laba 

bersih 15% dari penjualan ini berdasarkan laba yang diperoleh 

perusahaan pada tahun 2006. Laba sebesar 15% ini merupakan laba 

bersih setelah pendapatan penjualan dikurangi semua komponen 

biaya, yaitu biaya produksi, biaya administrasi dan biaya penjualan 

(laba bersih sebelum pajak). 

 Untuk menentukan besarnya penjualan dan jumlah produk 

yang dijual (es balok dan ice tube) caranya sama dengan 

penghitungan sebelumnya, yaitu berdasarkan komposisi penjualan 

produk dan komposisi jumlah produk yang dijual. Untuk komposisi 

penjualan jika perusahaan merencanakan laba bersih 15% dapat 
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dilihat pada penghitungan tabel 2.16 dan untuk penentuan banyaknya 

jumlah produk yang dijual tiap jenis produk es balok dan ice tube 

dapat dilihat pada penghitungan tabel 2.17 berikut. 

 

                           Tabel II.16 
                              Komposisi Penjualan Tiap Jenis Produk  

                            Pada Perencanaan Laba Bersih 15% Dari Penjualan 
                              

Jenis Produk Komposisi Penjualan 
(Persentase Nilai Jual Relatif x Tingkat Penjualan) 

 
Es Balok I  
Es Balok II 
Es Balok III 
Es Balok IV 
Es Balok V 
Es Balok VI 
Ice Tube 

 
28,80% x Rp3.745.234.930,00 = Rp1.078.627.660,00 
  4,90% x Rp3.745.234.930,00 = Rp   183.516.512,00 
  4,40% x Rp3.745.234.930,00 = Rp   164.790.337,00 
19,60% x Rp3.745.234.930,00 = Rp   734.066.046,00 
37,40% x Rp3.745.234.930,00 = Rp1.400.717.864,00 
  4,20% x Rp3.745.234.930,00 = Rp   157.299.867,00 
  0,70% x Rp3.745.234.930,00 = Rp     26.216.644,00 

Sumber: data diolah 

 

                          Tabel II.17 
                              Komposisi Jumlah Produk Yang Dijual  

                            Pada Perencanaan Laba Bersih 15% Dari Penjualan 
                              

Jenis Produk Komposisi Penjualan 
(Komposisi Penjualan : Harga Jual Per Jenis Produk ) 

 
Es Balok I  
Es Balok II 
Es Balok III 
Es Balok IV 
Es Balok V 
Es Balok VI 
Ice Tube 

 
Rp1.078.627.660,00 : Rp7.400,00 = 145.760 balok 
Rp   183.516.512,00 : Rp7.700,00 =   23.833 balok 
Rp   164.790.337,00 : Rp7.800,00 =   21.127 balok 
Rp   734.066.046,00 : Rp7.900,00 =   92.920 balok 
Rp1.400.717.864,00 : Rp8.300,00 = 168.761 balok 
Rp   157.299.867,00 : Rp8.800,00 =   17.875 balok 
Rp     26.216.644,00 : Rp3.000,00 =     8.739 kantong 

Sumber: data diolah 
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Dari hasil penghitungan pada tabel 2.16 dan tabel 2.17 diatas 

dapat disimpulkan bahwa jika perusahaan merencanakan laba bersih 

sebesar 15% dari penjualan, maka perusahaan harus mampu menjual 

Es Balok I sebanyak 145.760 balok, Es Balok II sebanyak 23.833 

balok, Es Balok III sebanyak 21.127 balok, Es Balok IV sebanyak 

92.920  balok, Es Balok V sebanyak 168.761 balok, Es Balok VI 

sebanyak 17.875  balok, dan Ice Tube sebanyak 8.739 kantong.  

 

g) Penghitungan Tingkat Penjualan (Px) Jika Perusahaan Merencanakan 

Laba Bersih 25% dari Penjualan.   

 

(Px)   = 
KontribusiMarjinRasio

anDirencanakYangLabaTetapBiaya +
 

  (Px)   = 
60,62560748

0,25(Px)1.769,58Rp1.781.26 +
 

        = 
0,25(Px)6(Px)0,62560748

1.769,58Rp1.781.26
-

 

          = Rp4.742.348.957,00 

 

Berdasarkan penghitungan diatas, maka dapat diketahui tingkat 

penjualan jika perusahaan merencanakan laba bersih usaha sebesar 

25% dari penjualan yaitu sebesar Rp4.742.348.957,00.  

Untuk menentukan besarnya penjualan dan jumlah produk yang 

dijual (es balok dan ice tube) caranya sama dengan penghitungan 
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sebelumnya, yaitu berdasarkan komposisi penjualan produk dan 

komposisi jumlah produk yang dijual. Untuk komposisi penjualan 

jika perusahaan merencanakan laba bersih 25% dapat dilihat pada 

penghitungan tabel 2.18 dan untuk penentuan banyaknya jumlah 

produk yang dijual tiap jenis produk es balok dan ice tube dapat 

dilihat pada penghitungan tabel 2.19 berikut. 

 

                           Tabel II.18 
                              Komposisi Penjualan Tiap Jenis Produk  

                            Pada Perencanaan Laba Bersih 25% Dari Penjualan 
                              

Jenis Produk Komposisi Penjualan 
(Persentase Nilai Jual Relatif x Tingkat Penjualan) 

 
Es Balok I  
Es Balok II 
Es Balok III 
Es Balok IV 
Es Balok V 
Es Balok VI 
Ice Tube 

 
28,80% x Rp4.742.348.957,00 = Rp1.365.796.500,00 
  4,90% x Rp4.742.348.957,00 = Rp   232.375.099,00 
  4,40% x Rp4.742.348.957,00 = Rp   208.663.354,00 
19,60% x Rp4.742.348.957,00 = Rp   929.500.395,00 
37,40% x Rp4.742.348.957,00 = Rp1.773.638.510,00 
  4,20% x Rp4.742.348.957,00 = Rp   199.178.656,00 
  0,70% x Rp4.742.348.957,00 = Rp     33.196.443,00 

Sumber: data diolah 
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                          Tabel II.19 
                              Komposisi Jumlah Produk Yang Dijual  

                            Pada Perencanaan Laba Bersih 25% Dari Penjualan 
                              

Jenis Produk Komposisi Penjualan 
(Komposisi Penjualan : Harga Jual Per Jenis Produk ) 

 
Es Balok I  
Es Balok II 
Es Balok III 
Es Balok IV 
Es Balok V 
Es Balok VI 
Ice Tube 

 
Rp1.365.796.500,00 : Rp7.400,00 = 184.567 balok 
Rp   232.735.099,00 : Rp7.700,00 =   30.178 balok 
Rp   208.663.354,00 : Rp7.800,00 =   26.752 balok 
Rp   929.500.395,00 : Rp7.900,00 = 117.658 balok 
Rp1.773.638.510,00 : Rp8.300,00 = 213.691 balok 
Rp   199.178.656,00 : Rp8.800,00 =   22.634 balok 
Rp     33.196.443,00 : Rp3.000,00 =   11.065 kantong 

Sumber: data diolah 

 

Dari hasil penghitungan pada tabel 2.18 dan tabel 2.19 diatas 

dapat disimpulkan bahwa jika perusahaan merencanakan laba bersih 

usaha sebesar 25% dari penjualan, maka perusahaan harus mampu 

menjual Es Balok I sebanyak 184.567 balok, Es Balok II sebanyak 

30.178 balok, Es Balok III sebanyak 26.752 balok, Es Balok IV 

sebanyak 117.658 balok, Es Balok V sebanyak 213.691 balok, Es 

Balok VI sebanyak 22.634  balok, dan Ice Tube sebanyak 11.065 

kantong.  

 

h) Penghitungan Tingkat Penjualan (Px) Jika Perusahaan Merencanakan 

Laba Kotor 50% dari Penjualan. 

Laba kotor didapat dari penghitungan pendapatan dikurangi biaya 

produksi (harga pokok penjualan) atau disebut juga laba kotor 

penjualan. Pada tahun 2006 laba kotor yang didapat perusahaan 
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sebesar 40% dari penjualan. Berdasarkan hal itu, maka perencanaan 

laba akan dinaikkan menjadi 50% dari penjualan. Untuk menentukan 

besarnya penjualan dari laba yang direncanakan, maka terlebih 

dahulu akan ditentukan marjin kontribusi berdasarkan biaya produksi 

yang dikeluarkan. Untuk mengetahui besarnya biaya produksi yang 

dikeluarkan tahun 2006, dapat dilihat pada tabel II.20 berikut. 

 
                                             Tabel II.20 
                      Komponen Biaya Produksi Tahun 2006  
                      Setelah Pemisahan Biaya Semivariabel  
                      Dalam Biaya Tetap dan Biaya Variabel 

      Sumber: data diolah 

 

Berdasar penghitungan diatas, maka diketahui total biaya variabel 

dan biaya tetap untuk biaya produksi. Selanjutnya biaya tetap dan 

biaya variabel dialokasikan ke dalam tiap jenis produk berdasarkan 

Jenis Biaya Biaya Tetap (Rp) Biaya Variabel (Rp) 
Biaya Produksi   
Biaya Bahan Baku 29.866.300,00  
Biaya Tenaga Kerja Langsung         151.563.600,00 
Biaya Overhead Pabrik:  
   Biaya Solar Produksi 1.505.000,00 
   Biaya Perawatan Pabrik 81.473.938,70 815.930,30 
   Biaya Penyusutan Bangunan 17.154.823,00  
   Biaya Penyusutan Mesin 54.130.861,64  
   Biaya Penyusutan Peralatan 6.518.338,87  
   Biaya penyusutan Instalasi 6.266.045,03  
   Biaya Listrik 925.700.027,09 963.992.852,91 
Biaya Asuransi 1.455.000,00  
Biaya Pajak Bumi dan Bangunan 4.822.781,00  
Total   Rp1.127.388.115,33    Rp1.117.877.383,21 
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nilai jual relatif. Untuk penghitungannya dapat dilihat pada tabel II.21 

berikut. 

 

Tabel II.21 

  Alokasi Biaya Produksi Tetap dan Biaya Produksi Variabel  
Dalam Tiap Jenis Produk Berdasarkan Persentase Nilai Jual Relatif 

 Sumber: data diolah 

 

Setelah dilakukan pengalokasian biaya produksi tetap dan biaya 

produksi variabel ke dalam tiap jenis produk  pada tabel II.21 diatas, 

maka selanjutnya ditentukan besarnya marjin kontribusi total dalam 

laporan laba rugi tahun 2006 yang dapat dilihat pada tabel II.22 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

Jenis 
Produk 

% 
 

Biaya Tetap (Rp) 
 

% 
 

Biaya Variabel (Rp) 

Es Balok I 28,80% x 1.127.388.115,33 = 324.687.777,22 28,80% x 1.117.877.383,21 = 321.948.686,36 
Es Balok II 4,90% x 1.127.388.115,33 = 55.242.017,65 4,90% x 1.117.877.383,21 = 54.775.991,78 
Es Balok III 4,40% x 1.127.388.115,33 = 49.605.077,07 4,40% x 1.117.877.383,21 =  49.186.604,86 
Es Balok IV 19,60% x 1.127.388.115,33 = 220.968.070,60 19,60% x 1.117.877.383,21 = 219.103.967,11 
Es Balok V 37,40% x 1.127.388.115,33 = 421.643.155,13 37,40% x 1.117.877.383,21 = 418.086.141,32 
Es Balok VI 4,20% x 1.127.388.115,33 = 47.350.300,84 4,20% x 1.117.877.383,21 = 46.950.850,09 
Ice Tube 0,70% x 1.127.388.115,33 = 7.891.716,81 0,70% x 1.117.877.383,21 = 7.825.141,68 
 Total   1.127.388.115,33    1.117.877.383,21 
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Tabel II.22 
Laporan Laba Rugi Tahun 2006 

PT. Putri Salju 
 

Keterangan Es Balok I Es Balok II Es Balok III Es Balok IV Es Balok V Es Balok VI Ice Tube Total 
Jumlah Produk yang Terjual  
(dalam unit) 

146.160 23.988 21.079 92.947 169.381 17.910 8.494 479.959 

Hasil Penjualan Produk (Rp) 1.081.584.000,00 187.707.600,00 164.416.200,00 734.281.300,00 1.405.862.300,00 157.608.000,00 25.482.000,00 3.753.941.400,00 
(-) Biaya Produksi Variabel 321.948.686,36 54.775.991,78 49.186.604,86 219.103.967,11 418.086.141,32 46.950.850,09 7.825.141,68 1.117.877.383,20 
Marjin Kontribusi 759.635.313,64 132.931.608,22 115.229.595,14 515.177.332,89 987.776.158,68 110.657.149,91 17.656.858,32 2.639.064.016,80 
(-) Biaya Produksi Tetap 324.687.777,22 55.242.017,65 49.605.077,07 220.968.070,60 421.643.155,13 47.350.300,84 7.891.716,81 1.127.388.115,32 
Laba Kotor Penjualan 434.947.536,42 77.689.590,57 65.624.518,07 294.209.262,29 566.133.003,55 63.306.849,07 9.765.141,51 1.511.675.901,48 
Sumber: data diolah  
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Berdasar laporan rugi laba pada tabel II.22, maka diketahui total marjin 

kontribusi sebesar Rp2.639.064.016,80. Untuk menentukan besarnya rasio 

marjin kontribusi dapat disajikan sebagai berikut. 

 

Rasio Marjin Kontribusi = 
PenjualanTotal

KontribusiMarjinTotal
 

Rasio Marjin Kontribusi = 
400.941.753.3

80,016.064.639.2
 

  = 0,703011511 

Setelah diketahui besarnya rasio marjin kontribusi pada penghitungan diatas, 

maka selanjutnya dapat ditentukan besarnya tingkat penjualan pada 

perencanaan laba kotor 50% dari penjualan. Untuk hasil penghitungannya 

dapat disajikan sebagai berikut.  

 

(Px)   = 
KontribusiMarjinRasio

anDirencanakYangLabaTetapBiaya +
 

(Px)   = 
10,70301151

0,5(Px)8.115,33Rp1.127.38 +
 

          = 
0,5(Px)1(Px)0,70301151

8.115,33Rp1.127.38
-

 

     = Rp5.553.321.138,00 

 

Berdasarkan penghitungan diatas, maka dapat diketahui tingkat penjualan jika 

perusahaan merencanakan laba kotor sebesar 50% dari penjualan yaitu sebesar 

Rp5.553.321.138,00.  
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Untuk menentukan besarnya penjualan dan jumlah produk yang dijual (es 

balok dan ice tube) caranya sama dengan penghitungan sebelumnya, yaitu 

berdasarkan komposisi penjualan produk dan komposisi jumlah produk yang 

dijual. Untuk komposisi penjualan jika perusahaan merencanakan laba kotor 

50% dapat dilihat pada penghitungan tabel 2.23 dan untuk penentuan 

banyaknya jumlah produk yang dijual tiap jenis produk es balok dan ice tube 

dapat dilihat pada penghitungan tabel 2.24 berikut. 

 

             Tabel II.23 
               Komposisi Penjualan Tiap Jenis Produk  

                Pada Perencanaan Laba Kotor 50% Dari Penjualan 
                              

Jenis Produk Komposisi Penjualan 
(Persentase Nilai Jual Relatif x Tingkat Penjualan) 

 
Es Balok I  
Es Balok II 
Es Balok III 
Es Balok IV 
Es Balok V 
Es Balok VI 
Ice Tube 

 
28,80% x Rp5.553.321.138,00 = Rp1.599.356.487,00 
  4,90% x Rp5.553.321.138,00 = Rp   272.112.736,00 
  4,40% x Rp5.553.321.138,00 = Rp   244.346.130,00 
19,60% x Rp5.553.321.138,00 = Rp1.088.450.943,00 
37,40% x Rp5.553.321.138,00 = Rp2.076.942.105,00 
  4,20% x Rp5.553.321.138,00 = Rp   233.239.488,00 
  0,70% x Rp5.553.321.138,00 = Rp     38.873.248,00 

Sumber: data diolah 
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        Tabel II.24 
        Komposisi Jumlah Produk Yang Dijual  

          Pada Perencanaan Laba Kotor 50% Dari Penjualan 
                              

Jenis Produk Komposisi Penjualan 
(Komposisi Penjualan : Harga Jual Per Jenis Produk ) 

 
Es Balok I  
Es Balok II 
Es Balok III 
Es Balok IV 
Es Balok V 
Es Balok VI 
Ice Tube 

 
Rp1.599.356.487,00 : Rp7.400,00 = 216.129 balok 
Rp   272.112.736,00 : Rp7.700,00 =   35.339 balok 
Rp   244.346.130,00 : Rp7.800,00 =   31.326 balok 
Rp1.088.450.943,00 : Rp7.900,00 = 137.778 balok 
Rp2.076.942.105,00 : Rp8.300,00 = 250.234 balok 
Rp   233.239.488,00 : Rp8.800,00 =   26.504 balok 
Rp     38.873.248,00 : Rp3.000,00 =   12.958 kantong 

Sumber: data diolah 

 

Dari hasil penghitungan pada tabel 2.23 dan tabel 2.24 diatas dapat 

disimpulkan bahwa jika perusahaan merencanakan laba kotor sebesar 50% 

dari penjualan, maka perusahaan harus mampu menjual Es Balok I sebanyak 

216.129 balok, Es Balok II sebanyak 35.339 balok, Es Balok III sebanyak 

31.326 balok, Es Balok IV sebanyak 137.778 balok, Es Balok V sebanyak 

250.234 balok, Es Balok VI sebanyak 26.504 balok, dan Ice Tube sebanyak 

12.958 kantong.  
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BAB III 

TEMUAN 

 

       Setelah dilakukan analisis data pada bab sebelumnya penulis menemukan 

adanya kelebihan dan kelemahan dalam penerapan analisis Break Even Point 

terhadap penjualan sebagai alat perencanaan laba pada PT. Putri Salju 

Karanganyar. Adapun hal-hal tersebut sebagai berikut. 

 
A. Kelebihan 

1. Analisis Break Even Point dapat menggambarkan hubungan biaya, 

volume, laba sehingga dapat membantu manajemen dalam memecahkan 

masalah-masalah yang dihadapi dan untuk mengetahui besarnya komposisi 

penjualan tiap produk (khususnya es balok yang digolongkan berdasarkan 

harga jual per unit) agar dapat diketahui jenis produk yang berpotensi 

menghasilkan laba. 

2. Analisis Break Even Point dapat digunakan oleh manajemen sebagai 

pedoman dalam program perencanaan atau penganggaran khususnya 

perencanaan laba, hal ini dimaksudkan agar manajemen dapat mengetahui 

tingkat penjualan produk yang dapat berpotensi menghasilkan laba.  

3. Biaya-biaya pada PT. Putri Salju Karanganyar sebagian bersifat tetap, 

jadi dalam hal ini akan memudahkan manajemen dalam menentukan 

anggaran pada perusahaan (biaya yang dikeluarkan). 

4. Volume penjualan produk es balok dan ice tube pada PT. Putri Salju 

Karanganyar untuk tahun 2006 mengalami peningkatan tiap bulan dan 
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puncaknya terjadi pada akhir bulan, hal ini dipengaruhi oleh faktor cuaca 

atau musim dan tingginya permintaan pasar atau konsumen. Pada puncak 

penjualan yang terjadi pada akhir bulan dipengaruhi oleh banyaknya hari 

besar dan musim kemarau yang panjang.     

 

B. Kelemahan 

1. Biaya-biaya yang terjadi pada tahun 2006 pada PT. Putri Salju masih 

terdapat biaya semivaribel yang harus dipisahkan ke dalam biaya tetap dan 

variabel, dalam hal ini PT. Putri Salju belum melakukan pemisahan biaya-

biaya semivariabel ke dalam biaya tetap dan variabel dengan tepat. Dalam 

penerapan analisis Break Even Point, jika pem isahaan biaya-biaya tidak 

dilakukan dengan tetap maka penghitungan Break Even Point akan sulit 

diterapkan. 

2. PT. Putri Salju dalam melakukan penghitungan Break Even Point tidak 

berdasarkan sales mix (komposisi penjualan) dan produk mix (komposisi 

jumlah produk yang terjual) karena jika perusahaan memproduksi lebih 

dari satu produk, dengan harga jual per unit yang berbeda, maka break 

even harus dihitung berdasarkan sales mix dan produk mix.. Dalam hal ini 

PT. Putri Salju hanya melakukan penghitungan Break Even Point secara 

total dan tidak melakukan pemisahan produk es balok menurut jenis harga 

(harga disamakan untuk produk es balok). 
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3. Tingkat penjualan produk es balok dan ice tube pada PT. Putri Salju 

Karanganyar tidak dapat diprediksi dengan tetap karena faktor musim atau 

cuaca yang dapat berubah-ubah. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Simpulan 
Berdasar analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan mengenai hasil penerapan analisis break even point 

terhadap penjualan sebagai alat perencanaan laba pada PT. Putri Salju 

Karanganyar sebagai berikut. 

1. Dari hasil analisis Break Even Point terhadap penjualan es balok 

dan ice tube pada tahun 2006, maka dapat diketahui bahwa break even 

dapat diraih saat volume penjualan  sebesar Rp2.847.251.367,00. Artinya 

jika perusahaan merencanakan tingkat  keuntungan tertentu maka 

perusahaan harus mampu memperoleh pendapatan minimal 

Rp2.847.251.367,00 atau perusahaan mampu menjual produk (es balok 

dan ice tube) sebanyak 364.164 unit. Untuk perincian banyaknya jumlah 

produk yang dijual tiap jenis produk sebagai berikut: 

a. Es Balok jenis harga I sebanyak 110.812 balok. 

b. Es Balok jenis harga II sebanyak 18.119 balok. 

c. Es Balok jenis harga III sebanyak 16.061 balok. 

d. Es Balok jenis harga IV sebanyak 70.641 balok. 

e. Es Balok jenis harga V sebanyak 128.298 balok. 

f. Es Balok jenis harga VI sebanyak 13.589 balok. 

g. Ice Tube sebanyak 6.644 kantong. 
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Untuk tahun 2006 perusahaan mampu melakukan penjualan produk 

sebesar Rp3.753.941.400,00, maka pada tahun 2006 perusahaan tidak 

mengalami rugi atau berada di atas titik impas (break even). 

4. Pada penentuan laba yang direncanakan sebesar 15% dari penjualan, maka 

didapat bahwa perusahaan harus mampu melakukan penjualan sebesar 

Rp14.181.175.346,00 dengan perincian produk yang harus terjual yaitu: Es 

Balok I sebanyak 145.760 balok, Es Balok II sebanyak 23.833 balok, Es 

Balok III sebanyak 21.127 balok, Es Balok IV sebanyak 92.920  balok, Es 

Balok V sebanyak 168.761 balok, Es Balok VI sebanyak 17.875  balok, 

dan Ice Tube sebanyak 8.739 kantong. Pada penentuan laba bersih yang 

ditingkatkan menjadi 25% dari penjualan, maka perusahaan harus mampu 

menjual Es Balok I sebanyak 184.567 balok, Es Balok II sebanyak 30.178 

balok, Es Balok III sebanyak 26.752 balok, Es Balok IV sebanyak 117.658 

balok, Es Balok V sebanyak 213.691 balok, Es Balok VI sebanyak 22.634  

balok, dan Ice Tube sebanyak 11.065 kantong. Jadi dalam hal ini, jika 

perusahaan ingin meningkatkan laba dari tahun sebelumnya maka 

perusahaan harus meningkatkan tingkat penjualannya. 

3.   Pada penentuan laba kotor yang direncanakan sebesar 50% dari penjualan, 

maka didapat bahwa perusahaan harus mampu melakukan penjualan 

sebesar Rp5.553.321.138,00 dengan perincian produk yang harus terjual 

yaitu: Es Balok I sebanyak 216.129 balok, Es Balok II sebanyak 35.339 

balok, Es Balok III sebanyak 31.326 balok, Es Balok IV sebanyak 137.778 
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balok, Es Balok V sebanyak 250.234 balok, Es Balok VI sebanyak 26.504 

balok, dan Ice Tube sebanyak 12.958 kantong.  

 

C. Rekomendasi 
1. Tetap dipertahankan keadaan pada tahun 2006 dan tetap berusaha 

mengeluarkan biaya secara lebih efektif dan efisien, jadi dalam hal ini 

keadaan yang telah berlangsung pada tahun 2006 bisa dikatakan cukup 

bagus dan seharusnya dapat dipertahankan untuk periode selanjutnya.  

2. Peningkatan jumlah penjualan dapat dilakukan untuk menaikkan 

tingkat laba yang diharapkan, yaitu jika perusahaan menginginkan laba 

yang lebih besar maka volume penjualan dan produksi harus ditambah dan 

memperluas daerah pemasaran. 

3. Untuk mencapai  laba maksimal, selain dengan meningkatkan jumlah 

produk yang terjual, perusahaan juga dapat menekan jumlah biaya tetap 

maupun variabel selama tahun anggaran tersebut sehingga titik impas 

dapat dicapai pada volume penjualan yang relatif rendah. 

4. Perusahaan seharusnya melakukan pemisahan yang tepat untuk biaya-

biaya semivariabel, hal ini dilakukan agar penghitungan tingkat break even 

dapat diperoleh secara tepat dan tidak mengalami kekeliruan dalam 

membuat perencanaan laba.  
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