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Suatu teknik analisa untuk mempelajari 
hubungan antara biaya tetap, biaya 
variabel, keuntungan dan volume kegiatan  

Sering pula disebut “Cost - Profit - Volume 
analysis (C.P.V. analysis).  

Masalah break-even baru muncul apabila 
suatu perusahaan di samping mempunyai 
biaya variabel juga mempunyai biaya tetap  



BEP adalah suatu analisa yang mempelajari 
hubungan antara biaya variabel, biaya tetap, 
keuntungan dan volume kegiatan. Analisa ini 
melibatkan antara; 

a. Harga jual produk 

b. Volume/tingkatan kegiatan 

c. Biaya variabel per unit 

d. Total biaya tetap 

e. Komposisi produk yang dijual 

Analisis titik impas (BEP) menjelaskan keadaan 
dimana perusahaan beroperasi dalam kondisi 
tidak memperoleh pendapatan/laba dan tidak 
pula menderita kerugian. 



a. Harga jual produk perunit tidak berubah 

pada berbagai tingkatan volume penjualan 

selama periode yang dianalisis, 

b. Semua biaya dapat dikelompokkan pada 

biaya tetap dan variabel 

c. Kapasitas yang dimiliki perusahaan tidak 

berubah 

d. Tingkat efisiensi perusahaan tidak berubah 

e. Tingkat teknologi tidak berubah 

f. Perusahaan hanya memproduksi/menjual 1 

macam produk.  

 



Biaya di dalam 
perusahaan dibagi 
dalam golongan 

biaya variabel dan 
golongan biaya 

tetap. 

Besarnya biaya 
variabel secara 

totalitas berubah-
ubah secara 

proporsionil dengan 
volume 

produksi/penjualan. 
Ini berarti bahwa 
biaya variabel per 

unitnya adalah 
tetap sama. 

Besarnya biaya 
tetap secara 

totalitas tidak 
berubah meskipun 

ada perubahan 
volume 

produksi/penjualan. 
ini berarti bahwa 
biaya tetap per 

unitnya berubah-
ubah karena adanya 
perubahan volume 

kegiatan. 

Harga jual per unit 
tidak berubah 

selama periode 
yang dianalisa. 

Perusahaan hanya 
memproduksi satu 
macam produk. 

Apabila diprodusir 
lebih dan satu 

macam produk, 
perimbangan 
penghasilan 

penjualan antara 
masing-masing 

produk atau “sales 
mix”-nya adalah 
tetap konstan. 



1. Penentuan harga jual terendah 

2. Penentuan Shut Down Point (SDP) 

3. Penentuan keuntungan yang akan diperoleh 

perusahaan pada berbagai tingkatan 

volume kegiatan 

4. Penentuan produk yang harus dikurangi 

atau ditingkatkan produksinya agar 

diperoleh keuntungan 

5. Adanya perubahan tingkat harga 

6. Penggantian aktiva tetap 

 



Dengan membuat gambar 
break even point (Chart) 

Perhitungan Matematis 

• Efek perubahan harga jual per unit dan jumlah 
biaya terhadap BEP 

• Efek perubahan sales mix terhadap BEP 

Efek perubahan berbagai 
faktor terhadap BEP 



1. Variabel Cost 
Variabel cost merupakan jenis biaya yang selalu berubah sesuai 

dengan perubahan volume penjualan, dimana perubahannya 
tercermin dalam biaya variabel total. Dalam pengertian ini biaya 
variabel dapat dihitung berdasarkan persentase tertentu dari 
penjualan, atau variabel cost per unit dikalikan dengan penjualan 
dalam unit.  

2. Fixed Cost 
Fixed cost merupakan jenis biaya yang selalu tetap dan tidak 

terpengaruh oleh volume penjualan melainkan dihubungkan 
dengan waktu(function of time) sehingga jenis biaya ini akan 
konstan selama periode tertentu. Contoh biaya sewa, depresiasi, 
bunga. Berproduksi atau tidaknya perusahaan biaya ini tetap 
dikeluarkan.  

3. Semi Variabel Cost 
Semi variabel cost merupakan jenis biaya yang sebagian variabel 

dan sebagian tetap, yang kadang-kadang disebut dengan semi 
fixed cost. Biaya yang tergolong jenis ini misalnya: Sales expense 
atau komisi bagi salesman dimana komisi bagi salesman ini tetap 
unutk range atau volume tertentu, dan naik pada level yang lebih 
tinggi.  

 



Analisis break even dapat dirasakan manfaatnya apabila 
titik break even dapat dipertahankan selama periode 
tertentu. Keadaan ini at dipertahankan apabila biaya-
biaya dan harga jual dalah konstan, karena naik 
turunnya harga jual dan biaya akan mempengaruhi 
titik break even. Dalam kenyataan analisis ini agak 
sukar untuk diterapkan. Oleh sebab ini bagi analis 
perlu diketahui bahwa analisis break even 
mempunyai limitasi-limitasi tertentu, yaitu:  

 Fixed cost haruslah konstan selama periode atau 
range of out put tertentu  

 Variabel cost dalam hubungannya dengan sales 
haruslah konstan  

 Sales price perunit tidak berubah dalam periode 
tertentu  

 Sales mix adalah konstan  

 

 



Berdasarkan limitasi-limitasi tersebut, BREAK EVEN POINT 
(BEP) akan bergeser atau berubah apabila:  

1. Perubahan FC, terjadi sebagai akibat bertambahnya 
kapasitas produksi, dimana perubahan ini di tandai dengan 
naik turunnya garis FC dan TC-nya, meskipun perubahannya 
tidak mempengaruhi kemiringan garis TC. Bila FC naik BEP 
akan bergeser keatas atau sebaliknya.  

2. Perubahan pada variabel cost ratio atau VC per unit, dimana 
perubahan ini akan menentukan bagaimana miringnya garis 
total cost. Naiknya biayaVC per unit akan menggeser BEP 
keatas atau sebaliknya.  

3. Perubahan dalam sales price per unit  

 Perubahan ini akan mempengaruhi miringnya garis total 
revenue (TR). Naiknya harga jual per unit pada level 
penjualan yang sama walaupun semua biaya adalah tetap, 
akan menggeser kebawah atau sebaliknya.  

4. Terjadinya perubahan dalam sales mix  

 Apabila suatu perusahaan memproduksi lebih dari satu 
macam produk maka komposisi atau perbandingan antara 
satu produk dengan produk lain (sales mix) haruslah tetap. 
Apabila terjadi perubahan misalnya terjadi kenaikan 20% 
pada produk A sedangkan produk B tetap maka BEP pun akan 
berubah.  

 



a. Atas dasar unit 

 BEP (Q) = FC/(P-VC) 

b. Atas dasar sales dalam rupiah 

 BEP (Rp) = FC/1-(VC/P) 

 



Suatu perusahaan menjual produk A, kapasitas normal 
perusahaan ini dalam 1 tahun adalah 32.000 unit. 
Berikut data biaya penjualannya: 

 harga jual/unit   Rp. 500 

 HPP/unit    Rp. 240 

 By pemasaran var/unit  Rp.   40 

 By administrasi variabel/unit Rp    20 

 Total by pemasaran tetap Rp. 700.000 

 Total by adm tetap  Rp. 500.000 

Hitung; 

a. BEP dalam unit dan Rp. 

b. Jika diketahui tingkat keuntungan Rp. 400.000, 
hitung BEP nya dalam unit dan Rp. 

c. Jika ∏ = 25% TR, hitung BEP nya 









Suatu perusahaan menjual produk A, kapasitas normal 
perusahaan ini dalam 1 tahun adalah 72.000 unit. 
Berikut data biaya penjualannya: 

 harga jual/unit   Rp. 2250 

 HPP/unit    Rp.   800 

 By pemasaran var/unit  Rp.   300 

 By administrasi variabel/unit Rp    200 

 Total by pemasaran tetap Rp. 1.700.000 

 Total by adm tetap  Rp. 1.500.000 

Hitung; 

a. BEP dalam unit dan Rp. 

b. Jika diketahui tingkat keuntungan Rp. 1.000.000, 
hitung BEP nya dalam unit dan Rp. 

c. Jika ∏ = 35% TR, hitung BEP nya 



Perusahaan Indojaya yang bergerak 
di   bidang produksi kain, memiliki: 

 

– Biaya tetap sebesar Rp. 300.000,- 

– Biaya variabel per unit Rp.40,- 

– Harga jual per unit Rp. 100,- 

– Kapasitas produksi maksimal 10.000 
unit. 



Cara Trial and 

Error 

 yaitu dengan menghitung keuntungan operasi 

suatu volume produksi/penjualan tertentu. 

  Apabila perhitungan tersebut menghasilkan 
keuntungan maka diambil volume 
penjualan/produksi yang lebih rendah, dan 
sebaliknya. 

  Demikian dilakukan seterusnya hingga dicapai 
volume penjualan produksi dimana penghasilan 
penjualan tepat sama dengan besarnya biaya 
total.  



 Misal dari contoh aplikasi, diambil volume produksi 6.000 
unit, maka dapat dihitung keuntungan operasi adalah: 

 

          

   

 

 

     

 

 

 

hasil dalam unit adalah Rp. 60.000 / Rp 100 = 6000unit 

   
  Jadi, pada volume produksi 6.000 unit perusahaan 

masih mendapatkan keuntungan. Ini berarti bahwa BEP-
nya terletak di bawah 6.000 unit.  

  

  

    (6.000 x Rp100) — (Rp300.000 + (6.000 x 

 Rp40))  

     Rp600.000 — (Rp300.000 + Rp240.000) 

     Rp.60.000  atau 
 



Misal kita ambil volume produksi 5.000 unit, 

dan hasil perhitungannya adalah : 

 

 

 

 

 

 Ternyata pada volume produksi penjualan 

5.000 unit tercapai break-even point yaitu 

yang di mana keuntungan netonya sama 

dengan nol. 

 

     (5.000 x Rp100,00) — (Rp300.000,00 + (5.000 x 

 Rp40,00)) 

     Rp500.000,00 — (Rp300.000,00 + Rp200.000,00) 

     Rp0,00. 



    Rumus Aljabar/Matematis 

 

a. Dasar unit 

 

 

 

b. Dasar sales (dalam rupiah) 

 

 





Efek perubahan harga jual per unit dan 

jumlah biaya terhadap BEP 

 Analisa BEP digunakan asumsi bahwa harga 

jual per unit tetap konstan(P). 

 Bila P naik         memiliki efek yang 

menguntungkan karena BEPnya akan turun. 

 Dalam gambar BEP, titik break-even-nya akan 

bergeser ke kiri, yang berarti untuk 

tercapainya BEP cukup diperlukan jumlah 

produk yang lebih kecil. 



  Misal dari contoh aplikasi, harga jual per 

unitnya naik dari Rp100,- menjadi Rp160,- 

 Dengan adanya kenaikan P, BEPnya akan 

berubah menjadi lebih kecil. BEP yang baru 

sesudah kenaikan harga tersebut dapat 

dihitung sebagai berikut: 

 



Efek perubahan “sales-mix” 
terhadap BEP 

 

 Sales-mix untuk mencari break-even 
point dari dua atau lebih produk yang 
dihasilkan perusahaan. 

 Apabila ada perubahan sales-mix, maka 
BEP-nya secara totalitas akan berubah. 

 Perhitungannya dengan cara mencari 
break-even point satu jenis produk 
karena adanya variable cost dan harga 
jual per unit yang berbeda dari masing-
masing jenis produk. 



 Contoh: Perusahaan “IndoJaya” bergerak 
dalam bidang produksi “kain batik” dan 
“stagen” merencanakan perluasan daerah 
pemasarannya.  

Penjualan kain batik direncanakan sebesar 
25.000 unit @ Rp 3.500 dan stagen sebesar 
15.000 unit @ Rp 1.000.  

Variable cost untuk setiap jenis produk adalah 
Rp 2.000 per unit kain batik, dan Rp 600 per 
unit stagen.  

Fixed cost untuk kedua jenis produk tersebut 
adalah    Rp 28.275.000.  

 Hitunglah break-even point untuk kedua jenis 
produk tersebut! 

 



keterangan 
produk 

total 
Kain batik stagen 

Penjualan  Rp. 87.500.000,- Rp. 15.000.000,- Rp. 102.500.000,- 

Fixed Operation Cost - - Rp    28.275.000,- 

Variabel Operating cash Rp. 50.000.000,- Rp.   9.000.000,- Rp    59.000.000,- 

 

 = Rp. 66.625.000,- (pembulatan) 



 Leverage operasi 

 merupakan suatu pengukur perubahan laba 

bersih yang diakibatkan oleh perubahan 

volume penjualan. 

Margin of Safety 

 merupakan batas aman perusahaan 

menurunkan tingkat penjualan agar tidak 

menderita kerugian 

 M/S = (budget Sales – BEP)/ Budget Sales 

 Shut down point 

 adalah jumlah satuan barang yang akan 

dijual agar dapat menutup biaya tetap 

tunainya. 


