
BABI 

PENDAHULUAN 

ll.l. Latar belakang masalah 

Setiap Perusahaan mempunyai beberapa tujuan, dan tujuan utama perusahaan 

tuk memperoleh laba, sebab dengan adanya laba, perusahaan akan dapat 

rtahankan dan memperluas usahanya. Dalam merealisasikan tujuan 

aan tersebut, efisiensi dalam setiap gerak langkah perusahaan merupakan 

penting. 

am merealisaikan tujuan· perusahaan tersebut manaJemen harus bisa 

�c.�malisa secara objektif kondisi perusahaan dan faktor ekstemal yang dapat 

i perusahaan. Faktor internal perusahaan terutama masalah biaya, 

an laba merupakan faktor utama yang saling bekaitan satu sama lain. 

a, penjualan dan laba harus dapat perhatian khusus dari manajemen. 

anajemen harus menggunakan suatu alat analisa yang membantu dalam 

anggaran biaya produksi sehingga anggaran biaya tersebut benar-benar 

- ang dapat digunakan manajemen adalah Analisa Break Even Point. 

Even Point akan menggambarkan keadaan perusahan, apakah 

lam baik atau tidak baik. Analisa Break Even Point akan 
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gerak langkah perusahaan 

tersebut 
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perlihatkan hubungan antara faktor biaya, volume penjuala8 dan laba yang 

ilkan, karena ketiga faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. 

elalui perhitungan Analisa Break Even Point maka dapat menyusun 

anggaran produksi dan anggaran penjualan guna mencapai target laba 

ntu. Dalam kaitan tersebut diperlukan pengalokasian biaya tetap dan biaya 

"abel yang benar agar tujuan Analisa Break Even Point dapat tercapai. 

Dimana perusahaan mengalami keterbatasan untuk menjual seluruh basil 

ksi pada tingkat harga tertentu agar tidak menderita kerugian . 

:Peiliiamusan Masalah 

asalah adalah perbedaal) situasi atau kondisi yang diharapkan dengan 

kondisi yang sebenamya yang terjadi. Masalah dapat juga diartikan 

keadaan hambatan, persoalan yang sedang dihadapi yang memerlukan 

guna mencari jalan keluamya agar kemungkinan kendala yang sama 

terjadi dikemudian hari dapat dihindarkan. 

ajuan dan Manfaat Penelitian 

un tujuan yang ingin disampaikan pada penelitian ini adalah: 

mperoleh gambaranyang jelas mengenai Analisa Break EvenPoint di 

epot Elpiji Tandem 

"' . roleh pengetahuan yang lebih dalam berkenaan dengan judul yang 

apat membandingkannya dengan teori-teori yang ada. 
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Dimana Dimana perusahaan perusahaan mengalami keterbatasan untuk untuk menjual seluruh basil seluruh basil 
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