
BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Perencanaan 

2.1.1 Pengertian Perencanaan 

Perencanaan merupakan fungsi paling penting diantara semua fungsi 

manajemen. Seperti yang telah diketahui bahwa setiap perusahaan dan manajemen 

pasti memilih sasaran dalam setiap aktivitasnya. Untuk itu, perencanaan dilakukan 

untuk membawa perusahaan ke sasaran atau tujuan yang ingin dicapainya di masa 

yang akan datang. Banyak para ahli berpendapat mengenai pengertian 

perencanaan, meskipun terdapat perbedaan antar satu yang lainnya, namun pada 

prinsipnya memiliki konsep yang sama. 

Menurut Sjamsulbachri (2004:15) berpendapat bahwa : 

“Perencanaan merupakan proses dalam menentukan tujuan yang ingin 

dicapai dan strategi apa yang akan digunakan dalam usaha pencapaian tersebut”. 

Menurut Welsch et. al (2000:3) pengertian perencanaan adalah sebagai berikut : 

“Perencanaan adalah suatu proses mengembangkan tujuan perusahaan dan 

memilih kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang untuk 

mencapai tujuan tersebut. Proses ini mencangkup penentuan tujuan 

perusahaan, pengembangan kondisi, pemilihan tindakan, penentuan 

langkah-langkah dan melakukan perencanaan kembali untuk memperbaiki 

kekurangan yang terjadi”. 

Adapun menurut Hilton et. al (2008:420) bahwa perencanaan yaitu : 

“In planning an organization’s future, manager specify the activities that 

they expect people in the organization to perform”. 



Dari keterangan di atas menurut Hilton et. al (2008:420) dapat disimpulkan 

bahwa dalam menyusun perencanaan perusahaan, manajer yang menjelaskan 

secara rinci tugas-tugas yang harus dilakukan setiap karyawan. Dari beberapa 

pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan hal 

penting bagi sebuah manajemen dimana di dalam fungsi tersebut manajemen yang 

menetapkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai di masa yang akan datang dan 

juga menentukan tindakan-tindakan apa saja yang perlu dilakukan guna 

mendukung pencapaian dari sasaran-sasaran tersebut. 

 

2.1.2 Perencanaan Penjualan 

Berangkat dari pengertian perencanaan adalah untuk sasaran atau tujuan 

sebuah manajemen, pada hakikatnya setiap perusahaan memiliki tujuan dan 

sasaran yang sama, yakni untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-

banyaknya dari penjualan. Oleh sebab itu perencanaan penjualan merupakan hal 

yang wajib dibuat oleh manajer perusahaan agar dapat mencapai tujuan dan 

sasaran yaitu keuntungan yang optimal. 

Pada setiap awal periode, perusahaan sudah harus mempunyai 

perencanaan penjualan. Rencana penjualan bisa direncanakan dengan 

menggunakan konsep Break Even Point (BEP). Penjualan yang direncanakan 

perusahaan tentunya disertai dengan target laba yang diinginkan. 

Sangat penting untuk membuat perbedaan antara ramalan penjualan 

dengan rencana penjualan karena seringkali pengertian perencanaan penjualan 

dengan peramalan sering membingungkan. Meskipun berkaitan keduanya 

mempunyai perbedaan tujuan yang jelas. Menurut Welsch et. al (2000:148) 

mengatakan mengenai perbedaan peramalan dan perencanaan penjualan yaitu : 

“Ramalan (forecast) bukan merupakan rencana; melainkan suatu 

pernyataan dan/atau penaksiran terukur dari keadaan di masa datang 

tentang pokok tertentu (misalnya pendapatan penjualan) berdasarkan satu 

atau lebih asumsi yang jelas. Ramalan harus selalu menyatakan asumsi 



yang mendasarinya ramalan harus dipandang sebagai salah satu masukan 

dalam pembuatan rencana penjualan. Manajemen perusahaan mungkin 

menerima, memodifikasi, atau menolak ramalan tersebut. Kebalikannya, 

rencana penjualan memasukan keputusan manajemen yang berdasarkan 

ramalan, masukan lain dan kebijakan manejemen tentang hal-hal yang 

berkaitan seperti volume penjualan, harga, usaha penjualan, produksi dan 

pembiayaan”. 

 

Adapun menurut M. Nafarin (2000:24) mengatakan bahwa : 

“Forecast (perkiraan/peramalan) penjualan merupakan perkiraan 

penjualan pada suatu waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat 

berdasarkan data-data yang pernah terjadi dan/atau mungkin akan terjadi”. 

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa rencana memasukan 

keputusan manajemen yang berdasarkan ramalan atau data-data yang pernah 

terjadi. Analisis break even point merupakan salah satu proses dalam penyusunan 

perencanaan penjualan. Dengan menggunakan analisis ini manajemen perusahaan 

dapat menentukan seberapa besarnya tingkat penjualan produk perusahaan agar 

dapat dicapai keuntungan tertentu atau seberapa besar harga jual produk 

perusahaan sehingga tingkat pulang pokok perusahaan dapat dicapai pada tingkat 

kegiatan tertentu. Dengan diketahuinya hal tersebut maka manajemen perusahaan 

akan dapat memperoleh masukan yang sangat membantu manajemen dalam 

penyusunan perencanaan penjualan produk perusahaan suatu periode tertentu. 

Menurut Welsch et. al (2000:147-148) tujuan utama rencana penjualan 

adalah : 

a. Untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa datang. 

b. Untuk memasukan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam 

proses perencanaan (misalnya dalam rencana pemasaran). 

c. Untuk memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen lain 

dari rencana laba yang menyeluruh. 

d. Untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan 

yang dilakukan.  

 



2.1.3 Perencanaan Jangka Pendek 

Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen. Perencanaan 

pada dasarnya merupakan kegiatan yang akan membentuk masa depan. Dalam 

proses perencanaan laba jangka pendek, manajemen memerlukan informasi 

akuntansi diferensial yang terdiri dari informasi pendapatan diferensial dan 

informasi biaya diferensial, untuk mempertimbangkan dampak perubahan volume 

penjualan, harga jual dan biaya terhadap laba perusahaan. 

Menurut Mulyadi (2001:226) mengatakan bahwa : 

“Break Even Point (BEP) atau titik impas adalah salah satu bagian dari 

konsep analisis biaya-volume-laba. Analisis impas dan analisis biaya-

volume-laba merupakan tekhnik yang menggunakan informasi akuntansi 

diferensial untuk membantu manajemen dalam perencanaan laba jangka 

pendek. Untuk itu, dapat diketahui bahwa analisis break even point 

merupakan hal yang dapat membantu manajemen dalam merencanakan 

laba jangka pendek dan merupakan tekhnik yang menggunakan informasi 

akuntansi diferensial dalam perencanaan”. 

 

2.2  Analisis Break Even Point (BEP) 

2.2.1 Pengertian Break Even Point dan Analisis Break Even Point 

Terdapat banyak pendapat mengenai Break Even Point (BEP) atau dalam 

kata lain titik impas. Para ahli menyatakan dengan pendapat yang berbeda-beda 

namum memiliki konsep dasar yang sebenarnya sama. Mulyadi (2000:232) 

menjelaskan bahwa : 

“Impas (Break Even) adalah keadaan suatu usaha yang tidak memperoleh 

laba dan tidak menderita rugi. Dengan kata lain suatu usaha dikatakan 

impas jika jumlah pendapatan (revenues) sama dengan jumlah biaya atau 

apabila laba kontribusi hanya dapat digunakan untuk menutup biaya tetap 

saja”. 

Adapun Horngren et. al (2006:61) mengatakan bahwa : 



“The Break Even Point (BEP) is that quantity of output sold at which total 

revenues equal total cost, that is the quantity of output sold at which the operating 

income is 0”. 

Dari pendapat Horngren et. al (2006:61) dapat disimpulkan bahwa break even 

point adalah jumlah output yang terjual dimana total pendapatan sama dengan 

total biaya, sehingga laba operasi menjadi nol. Sedangkan menurut Carter dan 

Usry (2005:272) yang berpendapat bahwa : 

“Titik impas yaitu titik dimana biaya dan pendapatan adalah sama, tidak 

ada laba maupun rugi pada titik impas”. 

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa break even point 

atau titik impas merupakan sebuah keadaan atau kondisi dimana dalam usahanya 

tidak mendapatkan untung dan tidak mendapatkan rugi. Total pendapatan yang 

diperoleh sama dengan total biaya yang dikeluarkan, artinya tidak ada laba yang 

dapat diambil dari usaha tersebut. 

Adapun pengertian analisis Break Even Point menurut Mulyadi 

(2000:232) : 

“Analisis Break Even Point adalah suatu cara untuk mengetahui volume 

penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita rugi, tetapi juga belum 

memperoleh laba (dengan kata lain labanya sama dengan nol)”. 

Menurut Carter dan Usry (2005:272) berpendapat bahwa : 

“Analisis break even point digunakan untuk menentukan tingkat penjualan 

dan bauran produk yang diperlukan hanya untuk menutup semua biaya yang 

terjadi selama periode tersebut”. 

Sedangkan Welsch et. al (2000:437) mengatakan sebagai berikut : 

“Analisis break even point menekankan pada tingkat keluaran atau 

aktivitas produktif dimana pendapatan penjualan tepat sama dengan biaya 



total, tidak terdapat laba maupun rugi. Analisis break even point 

mengandalkan dasar dari variabilitas biaya-identifikasi dan pengukuran 

terpisah atas komponen biaya tetap dan variabel”. 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

analisis break even point sebuah metode atau alat untuk mengukur tingkat 

minimum penjualan yang harus dilakukan guna menutupi biaya dengan 

melibatkan beberapa komponen yakni biaya, volume kegiatan dan harga jual. 

Selain itu analisis break even point sangat berguna untuk menentukan 

kebijaksanaan dalam perusahaan, baik perusahaan yang sudah maju maupun 

perusahaan yang baru mengadakan perencanaan. 

 

2.2.2 Kegunaan Analisis Break Even Point 

Menurut Garrison et. al (2006:322) mengatakan bahwa : 

“Analisis break even point adalah suatu dari beberapa alat yang sangat 

berguna bagi manajer dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya. Alat 

ini membantu mereka memahami hubungan timbal balik antara biaya, 

volume dan laba dalam organisasi dengan memfokuskan interaksi antar 

lima elemen yaitu harga pokok, volume / tingkat aktivitas, biaya variabel 

per unit, total biaya tetap dan bauran produk yang dijual”. 

Sedangkan menurut Garrison et. al (2006:322) analisis break even point : 

“Membantu manajer mengerti hubungan timbal balik antar biaya-volume-

laba, alat ini sangat penting dalam berbagai keputusan bisnis”. Contoh keputusan 

bisnisnya yaitu : 

1. Produk apa yang harus diproduksi dan dijual. 

2. Kebijakan harga apa yang harus dijalankan. 

3. Strategi pemasaran apa yang harus digunakan. 

4. Struktur biaya apa yang digunakan. 



Sedangkan Munawir (2002:215) mengatakan bahwa analisis break even 

point dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan antara lain 

mengenai : 

1. Menentukan harga jual terendah yang memungkinkan untuk diterima 

oleh perusahaan. 

2. Menentukan produk mana yang harus ditingkatkan atau dikurangi 

produksinya untuk memperoleh keuntungan yang terbesar. 

3. Menentukan beragai macam tingkat laba akibat adanya perubahan 

tingkat harga. 

4. Menentukan laba yang akan diperoleh pada berbagai macam tingkat 

volume penjualan. 

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa analisis break even 

point dapat membantu manajemen dalam perencanaan laba yaitu sebagai dasar 

penetapan harga jual yang wajar, sebagai dasar untuk menetapkan jumlah 

penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami 

kerugian, sebagai dasar untuk menentukan jumlah penjualan untuk memperoleh 

laba yang optimal dan sebagai dasar atau landasan manajemen dalam 

merencanakan kegiatan operasional dalam usaha untuk mencapai perolehan laba 

tertentu. 

 

2.2.3 Asumsi-asumsi dalam Analisis Break Even Point 

Terdapat beberapa asumsi yang mendasari analisis break even point. 

Hansen dan Mowen (2009:22-23) mengatakan bahwa asumsi atau anggapan 

dasar yang digunakan dalam analisis break even point adalah sebagai berikut : 

1. Analisis mengasumsikan fungsi pendapatan dan fungsi biaya 

berbentuk linier. 



2. Analisis mengasumsikan harga, total biaya tetap dan biaya variabel per 

unit dapat diidentifikasikan secara akurat dan tetap konstan sepanjang 

rentang yang relevan. 

3. Analisis mengasumsikan apa yang diproduksi dapat dijual. 

4. Untuk analisis multiproduk, diasumsikan bauran penjualan (sales mix) 

diketahui. 

5. Diasumsikan harga jual dan biaya diketahui secara pasti. 

Sedangkan menurut Mulyadi (2001:260-261) asumsi yang mendasari 

break even point adalah : 

1. Variabilitas biaya dianggap akan mendekati pola perilaku yang 

diramalkan. Biaya tetap akan selalu konstan dalam kisar volume yang 

dipakai dalam perhitungan break even point, sedangkan biaya variabel 

berubah sebanding dengan perubahan volume penjualan. 

2. Harga jual produk dianggap tidak berubah-ubah pada berbagai tingkat 

kegiatan. Jika dalam usaha menaikkan volume penjualan dilakukan 

penurunan harga jual atau dengan memberikan potongan harga, maka 

hal ini mempengaruhi hubungan biaya-volume-laba. 

3. Kapasitas produksi pabrik dianggap secara relatif konstan. 

Penambahan fasilitas produksi akan berakibat pada penambahan biaya 

tetap dan akan mempengaruhi hubungan biaya-volume-laba. 

4. Harga faktor-faktor produksi dianggap tidak berubah. Jika harga bahan 

baku dan tarif upah menyimpang terlalu jauh dibanding data yang 

dipakai sebagai dasar perhitungan break even point, maka hal ini akan 

mempengaruhi hubungan biaya-volume-laba. 

5. Efisiensi produk dianggap tidak berubah. Apabila terjadi penghematan 

biaya karena adanya penggunaan bahan pengganti yang harganya lebih 

rendah atau perubahan metode produksi, maka hal ini akan 

mempengaruhi hubungan biaya-volume-laba. 

6. Perubahan jumlah sediaan awal dan akhir dianggap tidak signifikan. 



7. Komposisi produk yang dijual dianggap tidak berubah. Jika 

perusahaan menjual lebih dari satu macam produk, maka meskipun 

volume penjualan sama tetapi apabila komposisinya berbeda, maka hal 

ini akan mempunyai pengaruh terhadap pendapatan penjualan. 

Mungkin diantara anggapan-anggapan diatas, anggapan yang paling pokok 

adalah bahwa volume merupakan faktor satu-satunya yang mempengaruhi biaya. 

Dari kedua pendapat tesebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa asumsi 

yang digunakan dalam analisis break even point. Diantaranya biaya harus 

dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel, fungsi pendapatan dan fungsi 

biaya berbentuk linier, adanya bauran penjualan (sales mix) multiproduk. 

 

 

2.3 Unsur-unsur Pokok dalam Analisis Break Even Point 

Dalam menganalisis Break Even Point atau titik impas dipengaruhi oleh 

tiga faktor diantaranya biaya, harga jual, dan volume penjualan. Ketiga faktor 

tersebut tidak boleh terpisah-pisah karena mempunyai hubungan yang saling 

berkaitan. Biaya menentukan harga jual, harga jual mempengaruhi volume 

penjualan, volume penjualan mempengaruhi volume produksi, dan volume 

produksi mempengaruhi biaya. Berikut penjelasan dari beberapa unsur-unsur 

pokok dalam analisis break even point. 

 

2.3.1 Laba 

Pada saat membicarakan laba, kebanyakkan orang mengkaitkan dengan 

uang dari sisa pendapatan setelah dikurangi semua biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh pendapatan itu. Laba biasanya mengacu pada surplus atau kelebihan 

pendapatan atas biaya (keuntungan netto dari suatu proses produksi). Laba juga 

merupakan ukuran kesuksesan suatu badan usaha oleh karena itu memperoleh 

laba adalah tujuan utama setiap badan usaha. Informasi mengenai laba perusahaan 



merupakan informasi yang sangat penting bagi pihak internal maupun pihak 

eksternal perusahaan. Berikut pengertian laba yang menurut Susbramanyam, 

Jhon (2010:109) : 

“Laba (income-disebut juga earnings atau profit) merupakan ringkasan 

hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan 

dalam istilah keuangan. Laba merupakan informasi perusahaan paling 

diminati dalam pasar uang”. 

 

Sedangkan untuk lebih sederhananya menurut Soemarno S.R (2005:230) 

definisi laba adalah : 

“Selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan kegiatan usaha. 

Jelas bahwa dari beberapa pendapat diatas, laba dari suatu perusahaan atau unit 

usaha dijadikan sebagai tujuan utama, maka laba merupakan alat yang tepat untuk 

mengukur prestasi dari pimpinan dan manajemen perusahaan yang merupakan 

indikator didalam berhasil atau tidaknya manejer. Faktor utama dalam besar 

kecilnya laba adalah pendapatan dan biaya. 

 

2.3.2 Harga Jual 

 Dalam pasar yang kompetitif, harga dan volume penjualan saling 

tergantung karena volume penjualan dan harga sangat terkait. Begitu juga dengan 

laba, laba yang diperoleh perusahaan sangatlah ditentukan oleh seberapa besar 

pendapatan yang diterima oleh perusahaan untuk kelangsungan hidup suatu 

perusahaan dan ini sangat bergantung dari berapa banyak jumlah volume suatu 

produk yang telah terjual. Banyaknya volume penjualan suatu produk sangat 

dipengaruhi oleh harga jual, baik bagi produsen maupun bagi konsumen 

 Harga jual bisa berupa harga jual bersih atau bisa harga jual kotor. 

Sedangkan yang digunakan dalam analisis break even point adalah harga jual 

bersih yang terlepas dari berbagai macam potongan. 



Mengacu pada Mulyadi (2009:5) cara menentukan harga jual adalah sebagai 

berikut : 

 Taksiran biaya produksi untuk jangka waktu tertentu xxx 

 Biaya non produksi       xxx + 

         xxx 

 produk yang dihasilkan untuk jangka waktu tertentu  xxx : 

         xxx 

 Laba per unit produk yang dihasilkan    xxx + 

 Taksiran harga jual       xxx 

 Penetapan harga jual suatu produk amatlah penting, kesalahan dalam 

penetapan harga akan berakibat fatal bagi segi keuangan dan akan mempengaruhi 

kontinuitas usaha. 

Beberapa metode penentuan harga jual menurut Mulyadi (2001:348) : 

a. Cost – plus pricing  

Adalah penentuan harga jual dengan cara menambahkan laba yang 

diharapkan diatas biaya penuh masa yang akan datang untuk 

memproduksi dan memasarkan produk. 

b. Time and material pricing 

Adalah penentuan harga jual sebesar biaya penuh ditambah dengan 

laba yang diharapkan, metode ini digunakan oleh perusahaan bengkel 

mobil, dok kapal dan perusahaan lain yang menjual reparasi atau suku 

cadang sebagai pelengkap penjualan jasa. Volume jasa dihitung 

berdasarkan waktu yang diperlukan untuk melayani konsumen 

sehingga perlu dihitung harga jual atau satuan waktu yang dinikmati 

konsumen. 



c. Cost type contract pricing 

Adalah kontrak pembuatan barang atau jasa yang pihak pembeli setuju 

untuk membeli barang atau jasa sesuai harga yang didasarkan pada 

total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen ditambah 

dengan laba yang dihitung sebesar persentase dari total biaya 

sesungguhnya tersebut. 

 

2.3.3 Biaya 

Pengertian biaya dan beban di dalam bahasa Indonesia belum dibedakan 

dengan tepat. Seringkali cost digunakan secara sinonim dengan istilah expense. 

Pengertian biaya dan beban menurut para ahli antara lain menurut Carter, Usry 

(2005:29) yaitu : 

“Biaya sebagai nilai tukar, pengeluaran, pengorbanan untuk memperoleh 

manfaat”. 

Tetapi beban didefinisikan oleh Carter, Usry (2005:30) adalah sebagai berikut : 

“Beban didefinisikan sebagai aliran keluar terukur dari barang atau jasa, 

yang kemudian dikurangi dengan pendapatan untuk menentukan laba. 

Beban diukur dengan nilai penurunan dalam aktiva atau peningkatan 

dalam utang yang berkaitan dengan produksi atau penyerahan barang 

dan jasa. Beban dalam arti luas termasuk semua biaya yang sudah habis 

masa berlakunya yang dapat dikurangkan dari pendapatan”. 

 

Sedangkan menurut Bustami dan Nurlela (2009:7-8) pengertian biaya dan beban 

adalah sebagai berikut : 

“Biaya atau cost adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur 

dalam satuan uang yang telah tejadi atau kemungkinan akan terjadi untuk 

mencapai tujuan tertentu. Biaya ini belum habis masa pakainya dan 

digolongkan sebagai aktiva yang dimasukan ke dalam neraca. Sedangkan 

beban atau expense adalah biaya yang telah memberikan manfaat dan 

sekarang telah habis. Biaya yang belum dinikmati yang dapat 

memberikan manfaat di masa akan datang dikelompokan sebgai harta. 

Biaya ini dimasukan ke dalam Laba-Rugi, sebagai pengurangan dari 

pendapatan”. 

 



Berdasarkan pengertian di atas, maka biaya dan beban adalah dua hal yang 

berbeda. Biaya merupakan penyerahan atau pengorbanan sumber daya untuk 

mendapatkan barang dan jasa yang dapat memberikan manfaat untuk saat ini 

maupun di masa yang akan datang sedangkan beban adalah biaya yang sudah 

terpakai dan tidak dapat memberikan manfaat lagi. 

Sebelum melakukan analisis break even point, manajemen harus 

mengelompokan biaya yang dikeluarkan perusahaan menjadi biaya tetap dan 

biaya variabel. Hal ini dilakukan karena pengelompokan biaya menjadi salah satu 

syarat untuk dapat melakukan analisis break even point. 

 

2.3.3.1 Pengertian Biaya 

 Menurut Horngren et. al (2006:30) mengatakan bahwa : 

“Define cost as a resource scarified or forgone to achieve a specific 

objective. A cost is usually measured as the monetary amount that must be paid to 

acquire goods or services”. 

Dari keterangan di atas menurut Horngren et. al (2006:30) dapat disimpulkan 

bahwa biaya sebagai sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai tujuan 

tertentu. Dengan kata lain biaya biasanya diukur sebagai jumlah moneter yang 

harus dibayar untuk memperoleh barang atau jasa. 

 Menurut Bustami dan Nurlela (2009:7) seperti yang sudah dijelaskan di 

atas bahwa biaya adalah sebagai berikut : 

“Biaya atau cost adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam 

satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk 

mencapai tujuan tertentu. Biaya ini belum habis masa pakainya dan 

digolongkan sebagai aktiva yang dimasukan dalam neraca”. 

Sedangkan menurut Atkinson dkk (2009:33) menyatakan bahwa : 

 “Biaya adalah nilai moneter barang dan jasa yang dikeluarkan untuk 

mendapatkan manfaat sekarang atau masa depan”. 



 Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa biaya adalah  

pengorbanan sumber ekomoni untuk memperoleh barang dan jasa yang diukur 

dengan satuan uang yang diharapkan memberikan manfaat sekarang atau masa 

depan untuk perusahaan. 

 

2.3.3.2 Penggolongan Biaya menurut Perilaku Biaya 

 Menurut Hansen dan Mowen (2009:98) mengatakan bahwa : 

 Pada umumnya pola perilaku biaya diartikan sebagai hubungan antara total 

biaya dengan perubahan volume kegiatan. Perilaku biaya (cost behavior) 

adalah istilah umum untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring 

dengan perubahan keluaran”. 

 Sedangkan menurut Bustami dan Nurlela (2010:23) berpendapat bahwa : 

 “Perilaku biaya dapat diartikan sebagai perubahan biaya yang terjadi 

akibat perubahan dari aktivitas bisnis. Berdasarkan perilakunya dalam 

hubungan dengan perubahan volume kegiatan, biaya dapat dibagi menjadi 

tiga golongan yaitu biaya tetap, biaya variabel dan biaya semivariabel”. 

 

2.3.3.2.1    Biaya Tetap 

 Menurut Carter et. al (2006:58) biaya tetap didefinisikan : 

 “Biaya yang secara total tidak berubah saat aktivitas bisnis meningkat atau 

menurun”. 

Sedangkan Hansen dan Mowen (2006:68) mengatakan bahwa : 

 “Biaya tetap adalah suatu biaya yang dalam jumlah total tetap konstan 

dalam rentang yang relevan ketika tingkat output aktivitas berubah”. 

 Berdasarkan pendapat di atas, maka biaya tetap adalah biaya yang tidak 

terpengaruh pada saat terjadi perubahan aktivitas dan berada pada rentang yang 



relevan. Rentang relevan adalah daerah sampai pada batas tertentu mesin dapat 

berproduksi untuk menghasilkan output, jadi jika output yang diinginkan melebihi 

kapasitas mesin maka, akan terbentuk biaya tetap baru. Contoh dari biaya tetap 

adalah biaya sewa, asuransi, depresiasi. 

 Adapun M. Fuad (2003:159) mengatakan bahwa biaya tetap adalah biaya 

yang memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1. Totalitasnya tidak berubah (konstan) tanpa memandang perubahan 

tingkat aktivitas. 

2. Biaya satuannya (unit cost) akan berbanding terbalik dengan 

perubahan volume keluaran. 

 Sedangkan menurut S. Munawir (2002:318), karakterisitik biaya tetap 

yaitu : 

1. Secara total jumlahnya tetap dalam jarak waktu yang relevan. 

2. Secara unit berubah-ubah. 

3. Pembebanan kepada suatu objek yang dibiayai menggunakan 

keputusan manajemen atau metode alokasi tertentu. 

4. Pengawasan terjadinya atau penggunaannya menjadi tanggungjawab 

(terkendali) bagi manajemen puncak. 

 Untuk lebih jelasnya berikut ini merupakan penggambaran biaya tetap 

melalui pendekatan grafik Mulyadi (2009:468) : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 2.1 

Grafik Biaya Tetap 

 

 Gambar 2.1 merupakan grafik biaya tetap. Gambar tersebut menunjukan 

bahwa biaya tetap akan selalu tetap jumlah totalnya atau konstan pada berbagai 

volume kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam rentang yang relevan. Rentang 

relevan adalah rentang produksi atau penjualan yang mungkin dilakukan 

perusahaan. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa biaya tetap merupakan 

biaya yang total jumlahnya tetap tanpa dipengaruhi oleh perubahan kuantitas atau 

aktivitas bisnis dalam rentang yang relevan. Semakin banyak unit barang yang 

diproduksi maka akan semakin kecil biaya tetap per unitnya. 

 

2.3.3.2.2   Biaya Variabel 

Menurut Carter et. al (2006:59) definisi biaya variabel adalah : 

 “Biaya yang secara total meningkat secara proporsional terhadap 

peningkatan dalam aktivitas dan menurun secara proporsional terhadap penurunan 

dalam aktivitas”.  
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Sedangkan Hansen Mowen (2006:86) berpendapat bahwa : 

“Biaya variabel adalah biaya yang dalam jumlah total, bervariasi secara 

proposional terhadap perubahan output”. 

 Berdasarkan pendapat di atas, maka biaya variabel adalah biaya yang 

berubah secara proposional pada saat terjadi perubahan aktivitas. Contoh dari 

biaya variabel adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. 

 Adapun menurut M. Fuad (2003:158) biaya variabel memiliki 

karakteristik tersendiri yaitu sebagai berikut : 

1. Biaya yang berubah total menurut perbandingan yang searah dengan 

perbandingan perubahan tingkat aktivitas. 

2. Biaya satuan tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan (biaya 

satuan konstan). 

Sedangkan menurut S. Munawir (2002:312) mengatakan bahwa beberapa 

karakteristik pada biaya variabel, yaitu : 

1. Secara total berubah-ubah sesuai dengan perubahan tingkat aktivitas 

(limiarty assumption). 

2. Mudah dan praktis untuk dibebankan secara teliti pada objek yang 

dibiayai dengan cara ekonomis menguntungkan. 

3. Secara unit akan tetap konstan. 

4. Pengawasan terjadinya dan penggunaannya menjadi tanggungjawab 

(terkendali) bagi kepala bagian. 

Biaya variabel juga dapat digambarkan melalui grafik menurut Mulyadi 

(2009:469) berikut ini : 
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Gambar 2.2 

Grafik Biaya Variabel 

 

Gambar 2.2 menunjukan grafik biaya variabel. Grafik tersebut 

menggambarkan bahwa biaya variabel akan berubah sesuai dengan jumlah 

volume yang diproduksi. Semakin banyak unit yang diproduksi, maka semakin 

tinggi biaya yang harus dikeluarkan dan itu berarti biaya variabel akan berubah 

sebanding dengan volume kegiatanya, akan tetapi biaya per unit barangnya tetap. 

 

2.3.3.2.3   Biaya Semivariabel 

Menurut Carter et. al (2006:60) mengatakan bahwa : 

“Biaya semivariabel didefinisikan sebagai biaya yang memperlihatkan 

baik karakteristik-karakteristik dari biaya tetap maupun biaya variabel”. 

Sedangkan menurut Hansen dan Mowen (2006:87) mengatakan bahwa : 

“Biaya campuran adalah biaya yang memiliki komponen tetap dan 

variabel”. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka biaya semivariabel adalah biaya yang 

mengandung unsur-unsur biaya tetap dan biaya variabel. Biaya semivariabel 

disebut juga biaya campuran. Contoh dari biaya semivariabel adalah biaya 

telepon, biaya pemeliharaan kendaraan, dan biaya listrik. 



 Terdapat beberapa karakteristik biaya semivariabel menurut M. Fuad 

(2003:160) yang terdiri dari : 

1. Biaya yang sejumlah totalnya  berubah tidak sebanding dengan perubahan 

volume kegiatan atau kapasitas. 

2. Biaya satuan atau unit cost biaya semivariabel akan semakin kecil dengan 

semakin tingginya volume kegiatan dan sebaliknya. 

Berikut ini merupakan penggambaran biaya semivariabel melalui grafik 

menurut Mulyadi (2009:470) : 
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Gambar 2.3 

Grafik Biaya Semivariabel 

 

Gambar 2.3 menunjukan grafik biaya semivariabel. Grafik tersebut 

menunjukan adanya unsur biaya tetap dan biaya variabel dalam biaya 

semivariabel tersebut. Biaya tetap merupakan jumlah biaya minimum untuk 

penyediaan jasa sedangkan biaya variabel merupakan bagian dari biaya 

semivariabel yang dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. 

Dalam analisis break even point, biaya semivariabel harus dipisahkan 

terlebih dahulu menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Menurut Bustami dan 

Nurlela (2010:28) mengatakan bahwa : 



“Pemisahan biaya tetap dan biaya variabel merupakan hal yang penting, 

terutama untuk perencanaan, pengendalian biaya pada tingkat aktivitas yang 

berbeda”. 

Untuk memisahkan komponen-komponen yang ada di dalam biaya 

semivariabel menjadi biaya tetap dan  biaya variabel dapat digunakan tiga metode, 

yaitu : 

1. Metode Tinggi Rendah (High Low Points Method) 

Metode tinggi rendah adalah suatu metode untuk menentukan 

persamaan  suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik (titik tinggi 

dan rendah) yang akan digunakan untuk menghitung parameter kemiringan. Titik 

tinggi didefinisikan sebagai titik dengan tingkat output atau aktivitas rendah. 

 Persamaaan untuk menentukan biaya variabel per unit dan biaya tetap 

menurut Hansen dan Mowen (2009:118) adalah sebagai berikut : 

                         
                

                  
 

atau 

                         
                          

                               
 

dan 

Biaya tetap = Biaya total titik tinggi – (Biaya variabel per unit x Output tinggi) 

 

 Menurut Carter dan Usry (2004:64) mengatakan bahwa : 

 “Metode titik tinggi-rendah bersifat sederhana tetapi memiliki kerugian 

akibat penggunaan hanya dua titik data untuk menentukan perilaku biaya 

dan metode ini didasarkan pada asumsi bahwa titik-titik data yang lain 

berada pada garis lurus diantara titik tinggi dan titik rendah. Karena hanya 

menggunakan dua titik data, metode ini bisa menghasilkan estimasi biaya 

tetap dan biaya variabel yang biasanya kurang akurat”. 



2. Metode diagram pencar (Scattergraph) 

 Menurut Bustami dan Nurlela (2009:29) mengatakan bahwa : 

“Metode scattergraph merupakan suatu plot dari biaya terhadap tingkatan 

kegiatan dimasa lalu. Metode scattergraph juga menunjukan setiap 

perubahan yang berarti dalam hubungan antara biaya dan kegiatan pada 

tingkatan kegiatan yang berbeda”. 

 

 Berikut langkah-langkah untuk memisahkan biaya campuran dengan 

menggunakan metode diagram pencar (Scattergraph) menurut Sjamsulbachri 

(2004:52) adalah sebagai berikut : 

1) Mengumpulkan data jumlah biaya yang dikeluarkan dimasa lalu 

pada seluruh tingkat kegiatan, data ini diambil dari catatan 

akuntansi. 

2) Menggambarkan titik-titik data yang menunjukan biaya kombinasi 

dan tingkat kegiatan pada grafik dua sumbu. Biaya digambarkan 

pada sumbu vertikal (Y) dan tingkat kegiatan pada sumbu 

horizontal (X) hasil penggambaran titik-titik ini adalah diagram 

pancar. 

3) Membuat garis lurus sedekat mungkin dengan titik itu yang berarti 

bahwa jarak antara titik data dan garis lurus itu adalah terdekat 

dibanding dengan garis lurus lainnya. 

4) Menentukan komponen biaya tetap dengan cara memperpanjang 

garis lurus yang dibuat pada butir ke tiga sampai menyentuh sumbu 

vertikal. Titik sentuh itu menunjukan biaya tetap total. 

5) Menghitung biaya variabel total dengan bantuan garis lurus yang 

telah dibuat dan tentukan juga biaya total pada kegiatan tertentu. 

Biaya variabel total adalah biaya total dikurangi biaya tetap total, 

setelah itu hitung biaya variabel per unit dengan membagi biaya 

variabel total tadi dengan tingkat kegiatan yang dipilih pada butir 

lima ini. Setelah langkah ini selesai buatlah fungsi biaya. 



 Sedangkan menurut Carter dan Usry (2004:65) mengatakan bahwa : 

“Metode scattergraph merupakan kemajuan dari metode tinggi-rendah 

karena metode ini menggunakan semua data yang teredia, bukan hanya 

dua titik data. Meskipun demikian, suatu analisis perilaku menggunakan 

metode scattergraph bisa saja menjadi bias karena biaya yang digambar 

melalui plot data berdasarkan interpretasi visual”. 

3. Metode kuadrat kecil (Least Square Method) 

 Menurut Bustami dan Nurlela (2010:31) menyimpulkan bahwa : 

“Least square method (metode kuadrat terkecil) atau analisis regresi 

sederhana merupakan pendekatan yang efektif dan sederhana untuk 

mengukur rata-rata perubahan variabel dependen yang berkaitan dengan 

kenaikan unit dalam jumlah satu atau lebih variabel independen. Metode 

ini menganggap bahwa hubungan antara biaya dengan volume kegiatan 

berbentuk hubungan garis lurus dengan persamaan garis regresi y=a+bx, 

dimana y merupakan variabel bebas (dependent variable) yaitu variabel 

yang perubahannya ditentukan oleh perubahan pada variabel x yang 

merupakan variabel bebas (independent variable). Variabel y menunjukan 

biaya sedangkan x menunjukan volume kegiatan”. 

 Persamaan yang digunakan menurut Mulyadi (2009:474) adalah sebagai 

berikut : 

Y = a + bX 

 

  
  ∑      ∑    ∑  

  ∑    ∑   
 

 

   
∑ 
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 Dimana : 

y  = Biaya 

 a  = Biaya tetap 

 b  = Biaya variabel 



x  = Volume 

 Metode kuadrat terkecil memiliki tingkat keakuratan yang paling tinggi 

dibandingkan metode yang lainnya. Menurut Carter dan Usry (2004:67) bahwa : 

 “Ketepatan matematis dari metode kuadrat terkecil memberikan tingkat 

objektivitas yang tinggi dalam analisis”. 

 Dari ketiga metode pemisahan biaya tersebut dapat disimpulkan bahwa 

metode kuadrat terkecil memiliki tingkat akurasi yang paling tinggi diantara 

metode lainnya. Oleh karena itu dalam pemisahan biaya semivariabel, metode 

yang digunakan adalah metode kuadrat terkecil. 

 

2.4 Metode Perhitungan Break Even Point 

 Ada beberapa pedekatan yang dapat dilakukan untuk menentukan 

perhitungan break even point. Biasanya setelah melakukan perhitungan break 

even point secara matematis, break even point dapat digunakan kedalam grafik. 

 

2.4.1 Perhitungan Break Even Point dengan Pendekatan Persamaan 

Matematis 

 Penentuan break even atau impas dengan teknik persamaan dilakukan 

dengan mendasarkan pada persamaan pendapatan sama dengan biaya ditambah 

laba. Laba adalah sama dengan pendapatan penjualan dikurangi dengan biaya atau 

dapat dinyatakan dalam persamaan menurut Mulyadi (2001:233-235) adalah 

sebagai berikut : 

y = cx – bx – a 

  

Keterangan : 

 y = laba 

 c = harga jual persatuan 

 x = jumlah produk yang dijual 

 b = biaya variabel persatuan 



 a = biaya tetap 

 Dari rumus persamaan di atas, apabila mengacu pada definisi bahwa suatu 

perusahaan akan mencapai keadaan impas jika jumlah pendapatan sama dengan 

jumlah biaya (laba = 0), maka akan diperoleh sebuah persamaan yaitu : 

 

0 = cx – bx – a 

 

cx = bx + a 

 

 Setelah dilakukan proses penurunan lebih lanjut, maka akan didapat 

sebuah rumus yang akan menjadi penyelesaian dari persamaan di atas. Rumus 

tersebut yang selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam perhitungan break  

 even point (titik impas). 

x = 
 

   
 

 Dengan demikian, perhitungan impas dalam unit penjualan adalah sebagai 

berikut : 

       
           

                                               
 

 

 Dan perhitungan impas dalam rupiah penjualan adalah sebagai berikut : 

       
           

   
                         

                     

 

 

 

2.4.2 Perhitungan Break Even Point dengan Pendekatan Grafik 

 Menurut Hansen dan Mowen (2009:21) mengatakan bahwa : 

 “Grafik biaya-volume-laba (cost volume profit graph) menggambarkan 

hubungan antara biaya, volume dan laba. Untuk mendapatkan gambaran yang 



lebih terperinci perlu dibuat grafik dengan dua garis terpisah, yaitu garis total 

pendaptan dan garis total biaya”. Tiap-tiap garis itu disajikan dengan persamaan 

berikut : 

Pendapatan = Harga x Unit 

Total biaya = (Biaya variabel per unit x unit) + Biaya tetap 

 Dalam pendekatan grafik, break even point (titik impas) digambarkan 

dengan titik perpotongan antara garis penjualan dengan garis biaya total. 

 

Biaya total = Biaya tetap total + Biaya variabel total 

 Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam menentukan grafik 

break even point menurut M. Fuad (2003:188) yakni : 

Langkah 1 

Membuat grafik X dan Y , dengan sumbu X menunjukan jumlah unit (output) dan 

sumbu Y menunjukan biaya dan permintaan. 

Langkah 2 

Membuat titik pada sumbu Y yang menunjukan nilai Biaya tetap total (Total 

Fixed cost = TFC), kemudian tariklah garis lurus dari titik tersebut sejajar sumbu 

X. 

Langkah 3 

Membuat titik pertemuan antara jumlah unit terjual dengan jumlah rupiah dari unit 

terjual, kemudian menarik garis dari titik 0 melalui titik tersebut. Garis yang 

terbentuk disebut garis penerimaan total (Total Revenue = TR) 

Langkah 4 

Menarik garis dari titik perpotongan biaya tetap dengan sumbu Y (pada langkah 2 

di atas) yang menunjukan garis biaya total (TC). 

 Berikut ini merupakan analisis break even point dengan menggunakan 

pendekatan grafik. Analisis break even point  menggunakan pendekatan grafik 

menurut Mulyadi (2001:234) : 



 

 

Keterangan cara pembuatan grafik impas : 

1. Sumbu datar (sumbu x) menyatakan volume penjualan yang dapat 

dinyatakan dalam satuan kuantitas atau rupiah pendapatan penjualan. 

2. Sumbu tegak (sumbu y) menyatakan pendapatan penjualan dan biaya 

dalam rupiah. 

3. Impas adalah terletak pada perpotongan garis pendapatan penjualan 

dengan garis biaya. Bila dari titik perpotongan tersebut ditarik garis 

tegak ke sumbu x, akan diketahui pencapaian impas berdasarkan 

volume penjualan. Jika dari titik impas ditarik garis tegak lurus ke 

 

 
Sumber : Mulyadi (2001 : 234) 

 

Gambar 2.4 

Grafik Break Even Point 

 



sumbu y, akan diketahui pencapaian impas berdasarkan pendapatan 

penjualan. 

4. Daerah sebelah kiri titik impas, yaitu bidang diantara garis total biaya 

dengan garis pendapatan penjualan merupakan daerah rugi, karena 

pendapatan penjualan lebih rendah dari total biaya. Sedangkan daerah 

di sebelah kanan titik impas yaitu, bidang diantara garis pendapatan 

penjualan dengan garis total biaya merupakan daerah laba, karena 

pendapatan penjualan lebih tinggi dari total biaya. 

 

2.4.3 Perhitungan Break Even Point dengan Pendekatan Activity Based 

Costing 

 Menurut Mulyadi (2001:248) mengatakan bahwa : 

“Perbedaan antara perhitungan impas konvensional dan activity-based 

costing terletak pada unsur biaya variabel yang digunakan dalam 

perhitungan impas. Perhitungan impas tradisional menentukan biaya 

variabel beradsarkan perilaku biaya dalam hubungannya dengan 

perubahan unit-level activities saja. Sedangkan perhitungan impas dalam 

activity-based costing, variabilitas biaya tidak hanya dihubungkan dengan 

unit-level activities saja, namun juga dengan batch-related activities 

product sustaining activities dan facility sustaining activities”. 

 Rumus perhitungan break even atau impas berdasarkan activity-based 

costing menurut Mulyadi (2001:248) 

: 

       

                                                                    
                             

                                                      
 

 

 

 



2.5 Break Even Point pada Bauran Penjualan (Sales Mix) 

Menurut Garrison (2006:347) mengatakan bahwa : 

“Jika perusahaan menjual lebih dari satu produk,  analisis break even point 

menjadi lebih kompleks, karena produk yang berbeda memiliki harga jual, 

biaya dan margin kontribusi yang berbeda. Oleh karena itu analisis break 

even point untuk produk yang berbeda dihitung melalui margin kontribusi 

rata-rata tertimbang yang perhitungannya melalui persentase sales mix 

dikalikan dengan margin kontribusi per unit”. 

Sedangkan Horngren (2004:51) berpendapat bahwa : 

“Bauran penjualan adalah suatu faktor penting dalam kalkulasi titik pulang 

pokok keseluruhan”. Adapun persamaannya adalah sebagai berikut : 

 

 

 

2.6 Margin Kontribusi 

 Menurut Carter dan Usry (2005:257) mengatakan bahwa : 

“Margin kontribusi atau laba marginal adalah selisih antara pendapatan 

penjualan dengan semua biaya variabel. Margin kontribusi dihitung 

dengan cara mengurangkan biaya variabel, baik produksi maupun non 

produksi, dari penjualan”. 

Adapun pendapat Blocher et. al (2007:388) mengenai pengertian serta 

rumus persamaan margin kontribusi adalah sebagai berikut : 

“Margin kontribusi per unit ( unit contribution margin ) merupakan selisih 

antara harga jual per unit dan biaya variabel per unit”. 

Margin kontribusi per unit = Harga jual per unit – Biaya variabel per unit 

 

Barang A  
Total produksi A X  00%

Total produksi seluruhnya
 

 



atau 

Margin kontribusi = Penjualan – Biaya variabel 

 

Sedangkan menurut Garrison et. al (2006:346) bahwa : 

“Rasio margin kontribusi adalah rasio total margin kontribusi terhadap 

total penjualan. Rasio ini dapat digunakan untuk membuat estimasi yang 

cepat mengenai pengaruh dari total penjualan terhadap laba operasi bersih. 

Rasio ini sangat berguna dalam analisis break even point”. 

 Rumus untuk menghitung rasio margin kontribusi (contribution margin / 

CM ratio ) menurut Krismiaji (2002:198) adalah sebagai berikut : 

 

 

 Rasio ini dinyatakan dalam bentuk persentase. Rasio ini sangat bermanfaat 

karena rasio ini menunjukan pengaruh penjualan tehadap margin kontribusi. 

 

2.7 Margin Of Safety (MOS) 

 Dari analisis break even point, perusahaan akan mendapat informasi 

mengenai seberapa jauh penjualan boleh turun hingga mencapai titik laba 0 dan 

tidak menderita rugi. Hubungan ini dinamakan Margin Of Safety atau tingkat 

keamanan bagi perusahaan untuk melakukan penurunan penjualan. 

 Garrison et. al (2006:338) berpendapat bahwa : 

 “Margin keamanan menjelaskan jumlah dimana penjualan dapat menurun 

sebelum kerugian mulai terjadi. Semakin tinggi margin keamanan, semakin 

rendah resiko untuk tidak balik modal”. 

          
                 

         
 



 Sedangkan Blocher et. al (2007:405-406) memberikan definisi margin 

aman atau batas aman (margin of safety) adalah : 

“Jumlah penjualan (kelebihan) di atas titik impas”. Formula 

perhitungannya adalah sebagai berikut : 

 

Margin aman = Penjualan yang direncanakan – Penjualan pada titik impas. 

 

Blocher et. al (2007:405-406) juga mengatakan mengenai rasio margin 

aman (margin of safety ratio) yaitu : 

“Ukuran yang berguna untuk membandingkan risiko dari dua alternatif 

produk atau untuk mengukur risiko pada produk yang ada”. Formula 

perhitungannya adalah sebagai berikut : 

 

                  
 argin aman

 enjualan yang diren anakan
 

 

Jadi, margin aman menunjukkan seberapa besar jumlah penjualan boleh 

turun sampai titik impas atau sebelum mengalami kerugian. Sedangkan, rasio 

margin pengaman yaitu presentase margin aman penjualan terhadap penjualan 

untuk mengetahui berapa persentase jumlah penjualan boleh turun sampai titik 

impas atau sebelum mengalami kerugian. Semakin tinggi margin aman, maka 

semakin rendah risiko untuk mengalami kerugian atau mencapai titik impas. 

 

2.8 Degree of Operating Leverage 

 Menurut Gitman (2006:538) mengatakan bahwa : 

“Operating leverage is concerned with the relationship between the firm’s 

sales revenue and its earnings before intrest and taxes, or EBIT. (EBIT is a 

descriptive label for operating profit).” 



 

Dari keterangan di atas menurut Gitman (2006:538) dapat disimpulkan bahwa 

operating leverage berkaitan dengan hubungan antara pendapatan penjualan 

perusahaan dan laba sebelum bunga dan pajak EBIT (EBIT adalah label deskriptif 

untuk laba operasi). 

Sedangkan Raiborn dan Kinney (2009:336) memberikan definisi DOL 

sebagai berikut : 

“The degree of operating leverage (DOL) measures how a percentage 

change in sales from the current level will affect company profits”. The 

computation of DOL follows : DOL = CM / Profit before tax.” 

Dari keterangan di atas menurut Raiborn dan Kinney (2009:336) dapat 

disimpulkan bahwa tingkat leverage operasi (DOL) mengukur bagaimana 

perubahan persentase penjualan pada tingkat saat ini akan mempengaruhi laba 

perusahaan. 

Berikut adalah formula perhitungan DOL menurut Raiborn dan Kinney 

(2009:336): 

 

 

 

 Jadi, degree of operating leverage (DOL) menunjukkan bagaimana 

perubahan persentase penjualan akan mempengaruhi laba perusahaan. Garrison 

et. al (2006:346) mengatakan bahwa : 

“Semakin besar tingkat operating leverage, maka semakin besar pengaruh 

terhadap laba perusahaan. Tingkat operating leverage tidak konstan, tergantung 

dari tingkat penjualan perusahaan saat ini”. 

 

𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒 𝑜𝑓 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒  DOL  
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑡𝑎𝑥  EBIT 
 



2.9 Analisis Break Even Point sebagai Dasar Perencanaan Penjualan 

untuk Memperoleh Laba Optimal 

 Selain menentukan titik dimana perusahaan tidak mendapatkan untung dan 

tidak mendapatkan rugi, analisis break even point dapat juga berfungsi sebagai 

dasar dalam perencanaan penjualan untuk memperoleh laba optimal atau dengan 

kata lain break even point dapat juga berfungsi sebagai alat bantu manajemen 

dalam perencanaan laba. Untuk mendapatkan laba yang diinginkan manajemen 

dapat menggunakan rumus untuk menentukan jumlah unit yang seharusnya dijual 

untuk mencapai laba yang diinginkan tersebut. Dengan rumus menurut Kreitner 

(2007: 177) sebagai berikut : 

           
                 

    
 

 

 Keterangan : 

 FC = Fixed Cost 

 P = Price 

 VC = Variabel Cost 

 BEP = Break Even Point 

 

 

 

 

 


