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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi ini dunia bisnis mengalami perkembangan yang sangat pesat. 

Tidak heran jika persaingan antara perusahaan yang satu dan yang lainnya menjadi 

sangat ketat. Disamping banyaknya perusahaan yang sukses tidak sedikit pula 

perusahaan yang gagal mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya 

sehingga mengalami gulung tikar atau kebangkrutan. 

Persaingan dalam dunia bisnis tidak hanya dialami perusahaan yang bergerak 

dibidang perdagangan saja, tetapi dialami juga oleh perusahaan yang bergerak 

dibidang lainnya salah satunya perusahaan yang bergerak dibidang jasa. Perusahaan 

jasa adalah perusahaan yang menjual jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 

Dengan kata lain perusahaan jasa menjual barang yang tidak berwujud. Untuk 

mengatasi permasalahan tersebut yang dapat dilakukan perusahaan yaitu 

menampilkan kinerja terbaiknya. Berhasil tidaknya kinerja suatu perusahaan bisa 

dilihat dari kemampuan manajemen mengelola perusahaannya seperti membuat 

perencanaan yang baik agar tujuan perusahaan tercapai.  
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Pada dasarnya pihak manajemen harus memutuskan pengelolaan sumber daya 

ekonomi yang dimiliki sesuai dengan tujuan perusahaan. Salah satu tujuan 

didirikannya perusahaan tidak lain adalah untuk memperoleh laba. Untuk 

memperoleh laba semaksimal mungkin maka sumber daya ekonomi tersebut harus 

digunakan secara efektif dan efisien. Efektif berarti apabila sumber daya ekonomi 

dipergunakan untul tujuan perusahaan, yaitu mencapai laba semaksimal mungkin. 

Sedangkan efisien berarti apabila sumber daya ekonomi dipergunakan bebas dari 

pemborosan.  

Bagi perusahaan yang ingin survive dan sukses perencanaan penjualan merupakan 

hal yang penting bagi perusahaan guna meningkatkan volume penjualan yang dicapai 

perusahaan. Hal ini akan memperngaruhi pencapaian laba yang maksimal. Apabila 

perusahaan mampu meningkatkan volume penjualan maka perusahaan mempunyai 

kemungkinan untuk meningkatkan jumlah laba yang optimal. 

 Salah satu objek wisata alam taman margasatwa yang ada di kota Bandung 

adalah Kebun Binatang. Kebun Binatang Bandung ini pada awalnya dikenal dengan 

nama Derenten (dalam bahasa Sunda, dierentuin) yang artinya kebun binatang. 

Kebun Binatang Bandung didirikan pada tahun 1930 leh Bandung Zoological Park 

(BZP), yang dipelopori oleh Direktur Bank Dennis, Hoogland. Pengesahan pendirian 

Kebun Binatang ini diwenangi oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan 

pengesahannya dituangkan pada keputusan 12 April 1933 No.32 . Pada saat Jepang 

menguasai daerah ini, tempat wisata ini kurang terkelola, hingga pada tahun 1948 
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dilakukan rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi tempat wisata ini. Pada tahun 

1956, atas inisiatif dari R. Ema Bratakoesoema, Bandung Zoological Park 

dibubarkan dan berganti menjadi Yayasan Margasatwa Tamansari pada tahun 1957. 

 Penjualan tiket masuk Kebun Binatang Bandung merupakan sumber 

penghasilan terbesar yang diperoleh Yayasan Margasatwa Tamansari. Tetapi, sangat 

disayangkan tingginya penjualan tiket hanya terjadi dalam waktu-waktu tertentu yaitu 

ketika musim libur lebaran tiba. Untuk mendapatkan laba pendapatan yang dicapai 

harus melebihi dari total biaya yang dikeluarkan. Agar pendapatan meningkat, maka 

yayasan harus menaikan tingkat penjualannya. Dalam upaya meningkatkan 

penjualan, perencanaan penjualan sangat diperlukan sebagai pedoman melakukan 

penjualan.  

 Di dalam membuat perencanaan penjualan, pihak manajemen membutuhkan 

informasi tentang tingkat penjualan yang harus dicapai agar memperoleh laba, pada 

tingkat penjualan berapa untuk mencapai titik impas, atau pada tingkat penjualan 

berapa perusahaan mengalami kerugian. Salah satu alat bantu yang digunakan pihak 

manajemen adalah analisis break even point, yang merupakan bagian dari analisis 

biaya-volume-laba. Yaitu analisis yang memberikan informasi mengenai tingkat 

penjualan yang harus dicapai agar tidak menderita kerugian dan tidak mendapat 

keuntungan.  



4 
 

 
 

 Dengan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa metode perhitungan Break 

Even Point sangat perlu diterapkan. Maka penulis tertarik melakukan penulisan tugas 

akhir dengan analisis perhitungan Break Even Point pada Yayasan Margasatwa 

Tamansari dan akan disajikan dalam tugas akhir dengan judul “ANALISIS 

PERHITUNGAN BREAK EVEN POINT SEBAGAI  DASAR PERENCANAAN 

PENJUALAN UNTUK MEMPEROLEH LABA PADA YAYASAN 

MARGASATWA TAMANSARI BANDUNG”.  
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1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis 

mengidentifikasikannya sebagai berikut : 

1. Berapa jumlah volume penjualan minimum yang harus dicapai perusahaan 

agar tidak menderita kerugian atau mencapai Break Even Point. 

2. Informasi apa yang dapat diperoleh dari analisis Break Even Point ini bagi 

perusahaan.  

 

1.3  Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Sesuai dengan identifikasi masalah yang tertera diatas, maka tujuan laporan tugas 

akhir ini adalah : 

1. Untuk menghitung jumlah volume penjualan minimum yang harus dicapai 

perusahaan agar tidak menderita kerugian atau mencapai Break Even Point. 

2. Untuk mengetahui peranan perhitungan Break Even Point bagi perusahaan  

 

1.4  Kegunaan Tugas Akhir 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

berbagai pihak antara lain : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis yaitu menambah pengetahuan 

dan pengalaman tentang bagaimana berpikir ilmiah. Selain itu, juga 
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memberikan pengetahuan bagi penulis tentang bagaimana menerapkan teori 

mengenai Break Even Point. 

2. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak 

manajemen perusahaan. Hasil analisis Break Even Point dapat digunakan oleh 

pihak manajemen sebagai target penjualan minimum agar perusahaan tidak 

mengalami kerugian. 

3. Manfaat Akademik 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai alat pembanding dan pembantu bagi 

penelitian sejenis dimasa yang akan dating atau juga dapat diteliti lebih lanjut.  

 

1.5 Metode Laporan Tugas Akhir 

1.5.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian yang diteliti penulis adalah Yayasan Margasatwa Tamansari 

Bandung. 

1.5.2 Data Variabel 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan 

Kebun Binatang Bandung. 

1.5.3 Tehnik Pengumpulan Data/Variabel 

Metode penelitian dalam proses penyusunan laporan tugas akhir ini 

menggunakan metode penelitian deskriptif. 
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1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam menyusun Tugas Akhir ini, penulis melakukan observasi pada 

Yayasan Margasatwa Tamansari, sedangkan waktu yang digunakan untuk melakukan 

observasi ini dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan selesai. 




