
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Pada saat ini perkembangan usaha di Indonesia semakin tumbuh pesat. Hal 

ini terlihat dari bermunculannya perusahaan-perusahaan baru, baik perusahaan 

besar maupun perusahaan kecil. Hal ini mengakibatkan meningkatnya persaingan 

antar setiap perusahaan untuk mendapatkan laba dan konsumen sebanyak 

mungkin selain itu juga perusahaan dituntut untuk mempertahankan kelangsungan 

usahanya dimasa sekarang dan semakin berkembang dimasa yang akan datang. 

Oleh karena itu perusahaan harus melakukan berbagai upaya meningkatkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, meningkatkan pendapatan dan 

unggul dalam persaingan. 

Begitu juga persaingan yang terjadi antara perusahaan manufaktur. 

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang memproses bahan baku menjadi 

barang jadi atau bahan setengah jadi. Untuk dapat bertahan didalam persaingan 

perusahaan harus meningkatkan kualitas (nilai) masing-masing juga menuntut 

pihak manajemen selaku pengelola perusahaan untuk memiliki suatu perencanaan 

baik jangka pendek maupun jangka panjang sehingga mampu bersaing dengan 

perusahaan sejenis. Menurut Mulyadi (2001) perencanaan pada dasarnya 

merupakan kegiatan membentuk masa depan sekarang, kegiatan pokok 

manajemen dalam suatu perusahaan adalah mengambil keputusan sekarang 

berbagai macam alternatif dan merumuskan kebijakan yang akan dilaksanakan 

dimasa yang akan datang. 

 



Dalam menghadapi persaingan besar kecilnya nilai penjualan suatu 

perusahaan menunjukan kemampuan perusahaan tersebut dalam bersaing oleh 

karena itu penjualan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan. Dengan 

penjualan yang baik dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan besar 

kemungkinan perusahaan akan menghasilkan keuntungan yang merupakan modal 

utama dalam kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan. Kondisi 

demikian membuat perusahaan-perusahaan manufaktur baik swasta maupun milik 

pemerintah harus mulai membenahi kinerja manajemen perusahaan secara 

profesional. Salah satu kinerja manajemen yang harus dibenahi adalah membuat 

perencanaan penjualan sebagai alat bantu dalam memperoleh laba yang optimal. 

Menurut Welsch, Glenn A (2000) rencana penjualan dapat mengurangi 

ketidakpastian tentang pendapatan dimasa datang dan memudahkan pengendalian 

manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. 

Untuk dapat menilai hasil kinerja perencanaan penjualan yang telah dibuat 

manajemen perusahaan membutuhkan suatu informasi. Laporan laba rugi adalah 

laporan yang menyediakan informasi mengenai target pendapatan (revenues) yang 

dicapai oleh perusahaan dari penjualan selama periode tertentu sehingga, besar 

kecilnya laba yang diperoleh suatu perusahaan dalam laporan laba rugi bisa 

dikatakan sebagai ukuran keberhasilan manajemen dalam mengelola dan 

pencapaian perencanaan penjualan perusahaan tersebut. Pada umumnya, 

manajemen membuat laporan laba rugi dengan format tradisional yang disusun 

tidak berdasarkan perilaku biaya. Laporan dengan format ini bertujuan untuk 

keperluan eksternal perusahaan. Namun, format ini memiliki kelemahan jika ingin 

digunakan untuk keperluan internal. Sehingga laporan laba rugi format kontribusi 

menjadi lebih membantu manajemen dalam membuat suatu perencanaan laba dan 

pengendalian biaya produksi yang diperlukan untuk memperoleh harga jual. 

PT. Tarumatex merupakan perusahaan perseroan yang bergerak dibidang 

pertenunan. Perusahaan ini adalah sebuah pabrik milik swasta nasional yang 



tujuan utamanya didirikan adalah untuk dapat menciptakan swasembada sandang. 

Kegiatan usaha yang dilakukan PT. Tarumatex adalah mengelola bahan baku 

berupa benang tenun menjadi kain mentah (kain  grey) yang siap untuk dijual. 

Adapun produk baru yang dihasilkan oleh PT. Tarumatex adalah katun, rayon, 

tetoron rayon dan polyester rayon. 

Adanya persaingan yang terjadi antara perusahaan manufaktur sangat 

mempengaruhi dan membebani industri textile secara nasional tak terkecuali PT. 

Tarumatex. Dalam menjalankan aktivitasnya ditengah-tengah persaingan yang 

semakin kompetitif selain dituntut untuk mempertahankan eksistensinya PT. 

Tarumatex dituntut untuk membenahi berbagai macam perencanaan. Salah satu 

perencanaan yang perlu dibenahi yaitu perencanaan penjualan dengan dibuatnya 

perencanaan penjualan diharapkan dapat membantu kegiatan perusahaan untuk 

lebih terarah dalam mencapai laba yang optimal. 

Penjualan merupakan ujung tombak dalam mencapai tujuan PT. 

Tarumatex untuk mencapai laba yang optimal. PT. Tarumatex senantiasa 

melakukan berbagai upaya untuk  bisa bersaing dengan pabrik tekstil lainnya. 

Untuk mengatasi permasalahan dalam persaingan dengan pabrik textile lainnya 

PT. Tarumatex membutuhkan suatu alat perencanaan penjualan untuk 

memperoleh laba yang optimal. Menurut Mulyadi (2001) Break Even Point 

(BEP) merupakan salah satu alat bantu bagi manajemen dalam merencanakan 

perolehan tingkat laba yang diinginkan melalui penjualan yang harus dicapai. 

Selain itu BEP juga merupakan informasi yang dapat digunakan oleh manajemen 

untuk mengetahui tingkat penjualan minimum yang harus dicapai agar tidak 

mengalami kerugian. Menurut hasil wawancara yang diperoleh, selama ini PT. 

Tarumatex belum menerapkan perhitungan BEP secara matematis dalam 

perencanaan labanya. Melainkan PT. Tarumatex melakukan perencanaaan laba 

hanya dengan menggunakan metode manual yaitu merencanakan volume yang 

akan dijual di tahun depan dengan biaya-biaya, apabila sudah dirasa untung, maka 



akan diambil volume tersebut atau ditambahkan lagi. Tapi apabila ketika 

prakiraan biaya dan produksi ternyata belum mendapatkan keuntungan maka akan 

mencoba mengambil volume produksi yang paling besar lagi dan begitu 

seterusnya hingga tercapai titik dimana laba sesuai dengan biaya dan atau 

mendapat keuntungan yang besar.    

Dalam laporan laba rugi PT. Tarumatex menunjukan laba yang beberapa 

tahun belakang ini mengalami kenaikan rata-rata 5%. Namun tidak puas sampai di 

situ PT. Tarumatex memiliki target untuk menaikan laba setiap tahunnya diatas 

5%. Dengan target pendapatan penjualan (laba) tersebut, manajemen memerlukan 

informasi mengenai gambaran batas bawah pendapatan yang harus dicapai agar 

dalam tahun yang akan datang perusahaan tidak mengalami penurunan penjualan 

apalagi sampai menderita kerugian. Informasi tersebut dapat diperoleh dengan 

melakukan perhitungan Break Even Point. 

Dengan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa metode perhitungan 

Break Even Point sangat perlu diterapkan pada suatu perusahaan. Dengan 

belumnya diterapkan perhitungan Break Even Point pada PT. Tarumatex tersebut, 

maka penulis menganggap perlu untuk menerapkan analisis perhiungan Break 

Even Point pada PT. Tarumatex. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan 

penulisan tugas akhir dengan analisis perhitungan Break Even Point pada 

perusahaan PT. Tarumatex dan akan disajikan dalam tugas akhir dengan judul 

“ANALISIS PERHITUNGAN BREAK EVEN POINT SEBAGAI DASAR 

PERENCANAAN PENJUALAN UNTUK MEMPEROLEH LABA 

OPTIMAL PADA PT. TARUMATEX”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Agar laporan tugas akhir  ini terarah, penulis akan membatasi masalah 

yang dianggap paling sesuai dengan judul laporan tugas akhir. Adapun 

identifikasi masalah dari laporan tugas akhir ini adalah : 



1.   Bagaimana penggolongan biaya pada PT. Tarumatex ? 

2. Bagaimana perhitungan Break Even Point sebagai dasar perencanaan 

penjualan untuk memperoleh laba optimal pada PT. Tarumatex ? 

3. Berapa besar margin of safety pada PT. Tarumatex agar tidak 

mengalami kerugian ? 

4. Bagaimana peranan perhitungan Break Even Point sebagai dasar 

perencanaan penjualan untuk memperoleh laba optimal pada PT. 

Tarumatex ? 

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Sesuai dengan masalah yang diidentifikasikan diatas, maka laporan tugas 

akhir ini bertujuan : 

1.   Untuk mengetahui penggolongan biaya pada PT. Tarumatex. 

2. Untuk mengetahui perhitungan Break Even Point dalam perencanaan 

penjualan untuk memperoleh laba optimal pada PT. Tarumatex. 

3. Untuk mengetahui berapa besar margin of safety pada PT. Tarumatex 

agar tidak mengalami kerugian. 

4. Untuk mengetahui peranan perhitungan Break Even Point sebagai 

dasar perencanaan penjualan untuk memperoleh laba optimal pada PT. 

Tarumatex. 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

1. Bagi Penulis 



Dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan dalam 

menganalisis penerapan nilai titik impas sebagai dasar perencanaan 

penjualan untuk memperoleh laba optimal pada perusahaan dan 

merupakan media pembanding antar teori yang telah diperoleh dari 

perkuliahan dengan aplikasinya pada perusahaan tempat diadakan 

penelitian. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil dari Laporan Tugas Akhir diharapkan dapat memberi 

kontribusi yang berarti bagi perusahaan khususnya dalam penerapan 

perhitungan Break Even Point sebagai dasar perencanaan penjualan untuk 

memperoleh laba yang optimal. 

3.      Bagi Pembaca 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi yang 

berguna dalam melaksanakan penelitian, maupun studi lebih lanjut serta 

bahan rujukan dalam melihat keadaan atau kondisi perusahaan secara 

benar dan objektif. 

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

 Dalam rangka memperoleh data dan bahan yang diperlukan untuk 

penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan kerja praktik secara 

langsung pada PT. Tarumatex yang berlokasi di Jalan Jendral Ahmad Yani No 

806 Bandung. Sedangkan waktu kerja praktik dilakukan pada tanggal 11 Maret 

sampai dengan tanggal 11 April dengan jam kerja dari pukul 08.00-15.00 WIB. 

 

 


