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 Tujuan Merintis bisnis 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat laba  

 Upaya untuk mendapatkan laba 

 Analisis BEP, Tujuan dan Asumsi dasar 

 Cara menentukan BEP untuk produk tunggal 

 Cara menentukan BEP untuk multiproduk  

 Analisis sensitivitas dan strategi kompensasi 

 

 

 

Sesi 1 
Analisa Break Event Point Untuk Usaha Kecil   
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Majalah Marketers, Feb 2015, hal 32 

Rp.50 
Triliun 

Rp.80 
Triliun 

Besar investasi di industri 
makanan & minuman 2014 

Prediksi kenaikan 
investasi makanan & 
minuman tahun 2015 

Naik 8% 
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 Setiap bisnis didirikan dengan 
tujuan memperoleh laba 

 Laba merupakan salah satu 
ukuran keberhasilan dalam 
perusahaan 

 

Merintis bisnis... 

 Upaya meraih laba tidak mudah, sehingga seluruh 
kegiatan harus direncanakan dengan baik 

 Manajemen perusahaan harus mengerahkan dan 
mengarahkan seluruh unit untuk mencapai  tujuan, yaitu 
memperoleh laba 

 Sehingga seluruh unit usaha turut bertanggung 
jawabdalam mencapai tujuan bisnis tersebut 
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1 

• Biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang/jasa 
(Harga Pokok Produksi) 

2 
• Jumlah barang/jasa yang diproduksi 

3 
• Harga jual barang/jasa 

Faktor yang mempengaruhi  
tingkat laba  

Untuk mendapatkan laba, perusahaan perlu mengendalikan 
ke3 hal tersebut.  Diupayakan seluruh produk dapat terjual. 

Dalam rangka menentukan penghasilan, diasumsikan bahwa 
semua produk habis  terjual seluruhnya. Analisis Rencana Keuangan, Swasta Priambada, 2015 6 



Upaya perusahaan untuk mencari 
keuntungan harus didasarkan kepada 
berapa jumlah barang yang diproduksi 
dan harus dijual 

Pada awal produksi: Ditentukan tingkat 
produksi minimum agar perusahaan 
tidak rugi atau minimal impas.  

Total penghasilan (total revenue)  

= total biaya (total cost) 

Upaya untuk mendapatkan laba 

TR = TC 
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 BEP adalah titik produksi 
dimana hasil penjualan sama 
persis dengan total biaya 
produksi, perusahaan tidak 
memperoleh laba dan tidak 
menderita rugi. 

 

Analisis BEP (Break-Even Point) 

Total hasil 
penjualan 

Total biaya 
produksi 
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 Menentukan jumlah penjualan minimum agar tidak 
rugi 

 Menentukan jumlah penjualan yang harus dicapaii 
untuk mendapatkan laba yang direncanakan 

 Mengukur dan menjaga agar penjualan tidak lebih 
kecil dari BEP 

 Menganalisis perubahan harga pokok, harga jual, 
besarnya tingkat produksi dan hasil penjualan 

 

Tujuan Analisis BEP 
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Asumsi dasar dalam analisis BEP 

1. Biaya dibagi menjadi biaya tetap (fix cost) dan biaya tidak tetap 
(variabel cost) 

2. Total biaya tetap (fix cost) tidak berubah meskipun ada perubahan 
volume produksi/penjualan, sehingga biaya tetap per unit produk 
berubah dengan adanya perubahan volume kegiatan. Contoh: sewa 
gedung, gaji pegawai, pemeliharaan alat 

3. Total biaya tidak tetap (variabel cost) berubah-ubah secara 
proporsional dengan volume produksi/penjualan, sehingga biaya 
per variabel per unit produk adalah tetap sama. Contoh: biaya 
bahan 

4. Harga jual per unit tidak berubah selama periode yang dianalisa 

5. Perusahaan hanya memproduksi 1 produk. Jika perusahaan 
memproduksi > 1 produk, perimbangan penghasilan antara masing-
masing produk (sales mix) adalah tetap konstan. 
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Menentukan 
BEP 

Grafik 

Rumus 

berdasar 
unit 

berdasar 
nilai jual 

Trial & Eror 

Cara menentukan BEP 
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Perusahaan A akan memproduksi permen  fortifikasi 
(diperkaya vitamin dan mineral). 

Diketahui: 

 Biaya tetap (FC)   = Rp.300.000 

 Biaya variabel /unit (VC)  = Rp.40,- 

 Harga jual/unit  (P)  = Rp.100,- 

 

Berapakah titik impas (BEP) nya? 

Contoh kasus 
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1a. Grafik 1  
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1b. Grafik 2 
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2a. Menentukan BEP menggunakan 
Rumus berdasarkan unit penjualan 

 

  𝐵𝐸𝑃(𝑄) =
𝐹𝐶

𝑃−𝑉𝐶
 

 BEP : break-even point / titik impas 

 Q : jumlah unit / kuantitas produk yang akan dihasilkan dan 
dijual 

 FC : fixed cost / biaya tetap 

 VC : variable cost / biaya tidak tetap 

   

 𝐵𝐸𝑃(𝑄) =
𝑅𝑝.300.000

𝑅𝑝.100−𝑅𝑝.40
= 5.000 𝑢𝑛𝑖𝑡 

 Jadi perusaan A akan mengalami BEP pada saat memproduksi 
dan menjual 5.000 unit permen fortifikasi. 
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2b. Menentukan BEP menggunakan 
Rumus berdasarkan harga jual 

 

 𝐵𝐸𝑃 =
𝐹𝐶

1−
𝑉𝐶

𝑝

 

 BEP  = titik impas (berdasarkan harga penjualan, ex:$..., Rp...) 

 FC : fixed cost / biaya tetap 

 VC : variable cost / biaya tidak tetap 

 S : rencana volume penjualan 

 

Asal – Muasal Rumus : 

(Sumber : The Principle Of Enterpreneurship,  Thomas. W. Zimmerer) 

 

𝐵𝐸𝑃 =
𝐹𝐶

𝐶𝑀
    keterangan: CM :Contribusi Margin; CM= P – VC 
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Mengubah BEP (Unit/volume) --Berdasar Harga Jual ? 
Turunan rumus bila  
Diket: BEP (harga jual) = Volume (BEP) x Price (harga  waktu BEP)  

Sehingga: 𝐵𝐸𝑃𝑥 𝑃 =
𝐹𝐶

𝑃−𝑣𝑐  

𝐵𝐸𝑃 = 
𝐹𝐶

(𝑃−𝑉𝐶)
𝑃

 

Sehingga diketahui Rumus Akhir BEP dalam harga jual (ex: Rp. ..., 00/ $.......) 

𝑩𝑬𝑷 = 
𝑭𝑪

𝟏− 
(𝑽𝑪)

𝑷
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 𝐵𝐸𝑃(𝑅𝑝) =
𝑅𝑝.300.000

1−
𝑅𝑝.40

𝑅𝑝.100

= 𝑅𝑝. 500.000 

 Jadi perusahaan A akan mengalami BEP pada saat 
memproduksi dan menjual produk senilai total 
Rp.500.000,00 
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 Jika nilai penjualan dikonversikan ke unit penjualan 

 𝐵𝐸𝑃(𝑄) =  
𝐵𝐸𝑃(𝑅𝑝)

𝑃
 

 BEP(Q) =  BEP dalam unit penjualan 
 BEP(Rp) = BEP dalam total nilai jual 
 P = harga jual/unit 

 

 𝐵𝐸𝑃(𝑄) =  
𝑅𝑝.500.000

𝑅𝑝.100
= 5.000 𝑢𝑛𝑖𝑡 

 Maka BEP akan dicapai pada saat perusahaan 
memproduksi dan menjual 5.000 unit produk permen 
fortifikasi. 
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 Dihitung berdasarkan perhitungan coba-coba. Misal, pertama dicoba 
untuk volume produksi : 6000 unit 

=(6.000*Rp.100)-{Rp.300.000+(6.000*Rp40)} 
=Rp.600.000 -  (Rp.300.000+Rp.240.000)=Rp.60.000 (untung Rp.60.000) 
 
Kemudian dicoba untuk volume produksi : 4000 unit 
=(4.000*Rp.100)-{Rp.300.000+(4.000*Rp40)} 
=Rp.400.000 -  (Rp.300.000+Rp.160.000)=Rp.-60.000 (rugi Rp.60.000) 
 
Selanjutnya dicoba untuk volume produksi : 5000 unit 
=(5.000*Rp.100)-{Rp.300.000+(5.000*Rp40)} 
=Rp.500.000 -  (Rp.300.000+Rp.200.000)=Rp.0 (titik impas/BEP) 
 

 

3. Trial & Error 
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 Cak Ipul akan membuka  usaha Penyet Lele. 

Diketahui: 

 Biaya tetap (FC)   = Rp.300.000 

 Biaya variabel /unit (VC)  = Rp.5000,- 

 Harga jual/unit  (P)  = Rp.8000,- 

Berapakah sebenarnya titik impas (BEP) nya? 

 

 

Latihan Soal 
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  𝐵𝐸𝑃(𝑄) =
𝐹𝐶

𝑃−𝑉𝐶
 

 𝐵𝐸𝑃(𝑄) =
𝑅𝑝.300.000

𝑅𝑝.8000−𝑅𝑝.5000
= 100 𝑢𝑛𝑖𝑡 

 Jadi, Cak Ipul akan mengalami BEP pada saat berhasil 
menjual 100 unit penyet lele. 
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Bagaimana jika akan memproduksi 
lebih dari 1 jenis produk 

(multiproduk)? 



 Analisis multiproduk memerlukan 
asumsi terkait dengan kombinasi 
antara produk yang akan 
dihasilkan/dijual oleh perusahaan. 

 Analisis multiproduk dapat diubah ke 
dalam analisis produk tunggal,  dengan 
mengkonversi multiproduk menjadi 
paket produk. 

Analisis multiproduk 
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 Perusahaan Bakpao Telo pada awalnya memproduksi 
Bakpao Telo saja, selanjutnya ada varian produk baru 
yaitu Mie Telo. 

 Diasumsikan rasio keterjualan kedua produk tersebut  
adalah 3 (bakpao) banding 2 (mie). 

 Sehingga kombinasi kedua produk itu dikonversi 
menjadi paket produk tunggal, 1 paket terdiri dari 3 
produk bakpao dan 2 produk mie telo. 

Contoh 
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 Diketahui: Biaya tetap total = Rp.574.000  𝐵𝐸𝑃 =
𝐹𝐶

𝐶𝑀
 

 FC: fixed cost  (biaya tetap total ) 

 CM: contribution marginal (marjin kontribusi/paket) 

 𝐵𝐸𝑃 =
𝑅𝑝.574.000

𝑅𝑝.7.000
= 82 𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡 

 BEP akan terjadi pada penjualan produk Bakpao sebanyak 246 
unit (3*82) dan Mie sebanyak 164 unit (2*82) 

 

Keterangan Produk Bakpao 
(a) 

Produk Mie 
(b) 

Per Paket 

1. Harga jual/unit Rp.5.000    (1a) Rp.8.000  (1b) 

2. Biaya variabel/unit Rp.4.000    (2a) Rp.6.000  (2b) 

3. Marjin kontribusi/unit Rp.1.000    (3a) 
(1a-2a) 

Rp.2.000  (3b) 
(1b-2b) 

4. Rasio produk bakpao : mie 3                  (4a)  2                (4b) 

5. Marjin kontribusi/paket = 
(3) x (2) 

Rp.3.000     (5a) 
(3a*4a) 

Rp.4.000  (5b) 
(3b*4b) 

Rp.7.000 
(5a + 5b) 
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 Bang Ben akan membuka bisnis Batagor Wenak, 
dengan produk yang akan dijual:  
 Batagor Wenak, harga jual = Rp.9000/unit, biaya variabel 

Rp.4500/unit. 

 Jus Sueger, harga jual = Rp.6000/unit, biaya variabel 
Rp.2000/unit 

 Biaya tetap Rp.510.000. 

 Prediksi rasio keterjualan produk batagor dan jus 
sebesar 3 : 2, sehingga diasumsikan 1 paket kombinasi 
kedua produk terdiri dari 3 batagor dan 2 jus. 

Latihan Soal 
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 Perhitungan BEP biasanya dengan asumsi bahwa semua 
variabel: P (harga jual), FC (biaya tetap), VC (biaya variabel) 
bersifat konstan. 

 Dalam dunia  nyata , seringkali beberapa variabel berubah.  

 Adanya perubahan variabel dapat mengubah nilai BEP. 

 Perusahaan perlu melakukan analisis sensitivitas 
dilanjutkan dengan pemilihan strategi kompensasi yang 
tepat untuk mencapai target laba tertentu. 

 

Analisis Sensitivitas dan Strategi 
Kompensasi  
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Perubahan 
Variabel 

Efek pada BEP 

Harga Jual Menaikkan harga jual dapat dapat menurunkan 
permintaan produk , tetapi dapat menurunkan 
BEP. 

Menurunkan harga jual diharapkan dapat 
menaikkan volume penjualan, tapi juga menaikkan 
BEP produk 

Biaya 
Variabel 

Penurunan biaya variabel/unit akan menurunkan 
BEP. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan 
efisiensi  penggunaan bahan baku  maupun tenaga 
kerja. 

Peningkatan biaya variabel dapat meningkatkan 
BEP. 

Analisis Sensitivitas 
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Perubahan 
Variabel 

Efek pada BEP 

Biaya Tetap Peningkatan biaya tetap seperti kenaikan biaya 
iklan, pelatihan pramuniaga, dll diharapkan 
dapat meningkatkan volume penjualan. 
Kenaikan biaya tetap ini akan mengubah BEP dan 
volume penjualan untuk mencapai target laba 
tertentu 

Perubahan 
beberapa 
variabel 
secara 
serentak 

Seringkali beberapa variabel berubah dalam 
waktu yang bersamaan. Misalya meningkatkan 
biaya iklan sekaligus menurunkan harga jual 
untuk meningkatkan volume penjualan. Atau 
menaikkan harga jual sekaligus meningkatkan 
biaya variabel untuk kualitas yang lebih baik. 

Analisis Sensitivitas 
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 Strategi disusun untuk menghadapi prediksi tentang: 
penerimaan/penolakan konsumen terhadap 
penurunan/kenaikkan harga jual; kenaikkan/penurunan 
biaya tetap dan biaya variabel; atau kombinasi dari faktor-
faktor tersebut. 

 Terdapat 2 strategi yang umum digunakan 

 1) Marjin Pengaman (Marginal of Safety) 

 2) Pengungkit Operasi (Operating Leverage) 

Strategi dalam menghadapi prediksi 
adanya perubahan variabel 
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 Marjin pengaman adalah unit yang diharapkan akan terjual 
di atas titik BEP. 

 Agar mendapatkan keuntungan, perusahaan perlu 
menargetkan volume penjualan di atas BEP dengan 
menetapkan marjin pengaman. 

 Contoh:  
 Volume BEP 5000 unit, marjin penjualan 1000 unit, maka target 

penjualan diharapkan sebesar minimal 6000 unit. 
 Jika titik BEP akan dicapai jika total nilai penjualan Rp.5 jt, perusahaan 

dapat menargetkan penjualan ditambah marjin penjualan sebesar 
Rp.2 jt, sehingga target total penjualan minimal Rp.7 jt. 

 Marjin pengaman juga bisa  dinyatakan dalam  %.  Misalnya 20% 
(1000/5000), atau 30% (2/7). 

 Marjin Pengaman adalah ukuran kasar resiko. Semakin besar 
marjin pengaman , maka  semakin kecil resiko kerugian  jika 
terjadi penurunan penjualan dari yang diharapkan. 

 
 
 

1) Marjin Pengaman  
(Marginal of Safety) 
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 Operating leverage adalah ukuran besaran penggunaan 
biaya tetap dalam suatu perusahaan.  

 Semakin tinggi biaya tetap, maka semakin tinggi degree of 
operating leverage (DOL) nya, dan semakin sensitif laba 
bersih terhadap perubahan penjualan. 

 Perusahaan yang memiliki DOL yang tinggi, jika terdapat 
sedikit saja peningkatan/penurunan dalam penjualan, akan 
mengalami peningkatan/penurunan laba yang lebih besar 
dibandingkan perusahaan yang yang memiliki DOL rendah.  

 

2) Pengungkit Operasi  
(Operating Leverage) 
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 Rencanakanlah suatu bisnis. 

 Hitunglah biaya tetap (fixed cost), dan biaya 
variabel/unit. 

 Rencanakanlah harga jual/unit. 

 Hitunglah BEP dari produk dengan asumsi: 

 Produk tunggal 

 Multi Produk 

 Dikumpulkan Minggu Depan 

 

Tugas  
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