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ABSTRAK 

 

 

Laporan ini berjudul “Perhitungan Break Even Point (BEP) Produk Kusen Pintu 

Kayu Kulim dan Daun Pintu Kayu Leban Pada Usaha Depot Kusen Redho 

Palembang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Break Even 

Point (BEP) dalam rupiah dan unit untuk mengetahui volume minimum penjualan 

pada Depot Kusen Redho Palembang pada tahun 2016 dan 2017 dengan 

perencanaan laba yang diinginkan. Data-data yang dikumpulkan melalui 

wawancara langsung dan riset kepustakaan yang telah dilakukan, Adapun 

masalahnya yaitu Depot Kusen Redho belum mengklasifikasikan biaya variabel 

dan biaya tetap sehingga pemilik belum dapat melakukan perhitungan Break Even 

Point (BEP) yang dapat digunakan untuk melakukan perencanaan laba dan dapat 

menghitung break even point atas dasar perencanaan laba, serta terjadi penurunan 

volume penjualan pada produk kusen pintu kayu kulim dan daun pintu kayu 

leban. Setelah dilakukan perhitungan hasilnya menunjukkan Break Even Point 

(BEP) kedua produk tahun 2016 sebesar Rp 25.045.772, laba yang diharapkan 

tahun 2017 sebesar Rp 80.899.136 dan Break Even Point (BEP) kedua produk 

atas dasar perencanaan laba tahun 2017 sebesar Rp 25.047.425. Berdasarkan 

analisis yang telah dilakukan maka penulis menyarankan kepada Depot Kusen 

Redho untuk mengklasifikasikan biaya variabel dan biaya tetap, menghitung 

Break Even Point (BEP) 2016 pada produk yang diproduksi agar dapat 

mengetahui volume minimum penjualan serta melakukan perencanaan laba yang 

diinginkan sehingga dari laba yang diinginkan akan diketahui volume penjualan 

yang harus dicapai dan juga dapat mengetahui BEP untuk tahun 2017.  

 

Kata Kunci: Break Even Point, Laba, biaya variabel, biaya tetap   
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ABSTRACT 

 

 

This report is entitled "The Calculation of Break Even Point (BEP) wooden door 

frames and kulim wooden doors product On Depot Kusen Redho Palembang". 

The purpose of this research is to know Break Even Point (BEP) in rupiah and 

unit to know the minimum volume of sales at Depot Kusen Redho Palembang in 

2016 and 2017 with the expectied profit planning. Based on data collected through 

direct interviews and library research that has been done then found some 

problems that are Depot Kusen Redho has not classify variable cost and fixed 

costs so that the owner has not been able to calculate Break Even Point (BEP) that 

can be used to do profit planning and can calculate Break even point based on 

profit planning, and a decrease in sales volume on wooden door frames and kulim 

wooden doors. After the calculation then the result show Break Even Point (BEP) 

of both of the product 2016 is Rp 25.045.772, the profit that expected 2017 is                      

Rp 80.899.136 and Break Even Point (BEP) both of the product 2017 is                            

Rp 25.047.425. Based on the analysis that has been done then the authors suggest 

to Depot Kusen Redho to classify variable costs and fixed costs, calculate Break 

Even Point (BEP) 2016 on products manufactured so that Depot Kusen can know 

the minimum volume of sales and do the expected profit planning so that from the 

profit expected they can know the volume of sales to be achieved and also be able 

to know the BEP for 2017. 

 

Key Words: Break Even Point, Profit, fix cost, variable cost. 


