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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pada saat ini, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dijumpai di 

berbagai wilayah. UMKM diakui memiliki kontribusi yang cukup tinggi bagi 

perekonomian nasional serta sebagai salah satu penopang pertumbuhan sektor 

ekonomi Indonesia. UMKM dapat dikatakan sebagai usaha yang masih sederhana 

dan manajemennya pun masih terbatas, termasuk manajemen keuangannya. 

Manajemen keuangan merupakan proses dalam pengaturan aktivitas sebuah 

perusahaan yang berkaitan dengan upaya untuk mendapatkan, menggunakan dan 

mengalokasikan dana secara efisien. Aktivitas yang dimaksud meliputi 

perencanaan, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan. Perencanaan 

keuangan perlu dilakukan dengan matang karena secara tidak langsung 

mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan, salah satu diantaranya adalah 

perencanaan laba. 

Pada umumnya, tujuan sebuah usaha adalah memperoleh laba yang optimal. 

Besar kecilnya perolehan laba merupakan ukuran keberhasilan manajemen dalam 

mengelola usaha. Laba sebuah perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 

biaya-biaya, harga jual produk dan volume penjualan. Ketiga faktor tersebut 

saling berkaitan antara satu dengan yang lain, biaya-biaya menentukan harga jual, 

harga jual mempengaruhi volume penjualan, volume penjualan mempengaruhi 

volume produksi dan volume produksi mempengaruhi biaya-biaya sehingga
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dalam proses perencanaan laba, manajemen menggunakan informasi tersebut 

untuk mempertimbangkan dampak dari perubahan biaya-biaya, harga jual serta 

volume penjualan terhadap laba bersih perusahaan. Berdasarkan hal itu, 

perencanaaan laba akan lebih bermanfaat bagi manajemen apabila disertai dengan 

teknik perencanaan atau analisa yang lain, diantaranya adalah analisis break even 

point dan analisis margin of safety. 

Analisis break even point dan analisis margin of safety merupakan parameter 

yang dapat membantu pihak manajemen dalam melakukan perencanaan laba. 

Analisis break even point adalah kondisi dimana suatu perusahaan berada pada 

titik tidak mendapatkan laba juga tidak mengalami kerugian. Sedangkan analisis 

margin of safety adalah kelebihan penjualan yang dianggarkan diatas volume 

penjualan pada titik impas. Analisis margin of safety digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar atau banyak volume penjualan suatu produk boleh turun dari 

rencana ke tingkat yang dapat ditoleransi sebelum perusahaan mengalami 

kerugian. Apabila volume penjualan pada titik impas sudah diketahui yang 

kemudian dihubungkan dengan penjualan yang dianggarkan maka akan dapat 

diketahui batas aman atau margin of safety-nya. 

Analisis break even point dan analisis margin of safety membantu pihak 

manajemen dalam memahami perilaku biaya total produk, serta laba operasi 

ketika terjadi perubahan tingkat output, harga jual, biaya variabel atau biaya tetap. 

Dengan demikian, manajemen dapat menentukan volume penjualan yang 

dibutuhkan untuk mencapai tingkat laba yang diharapkan dengan sumber daya 

yang dimiliki.   
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UMKM Segers 75 merupakan salah satu usaha di Kabupaten Sukabumi yang 

tergolong usaha mikro dan bergerak di sektor pengolahan serta penjualan produk 

manisan buah yang berdasar pada Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil dengan 

Nomor: IUMK/500/20/PMD/2017. UMKM Segers 75 berlokasi di Jalan Raya 

Cisaat No.248 RT.006/007 Desa Nagrak Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi 

Provinsi Jawa Barat. UMKM Segers 75 sudah berdiri kurang lebih 42 tahun dan 

telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Namun dalam 

menjalankan usahanya, UMKM Segers 75 ini belum menerapkan analisis break 

even point maupun analisis margin of safety sebagai alat bantu dalam menentukan 

pencapaian laba. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan pengetahuan serta sumber 

daya yang dimiliki, sehingga UMKM Segers 75 tidak mengetahui titik impas dan 

batas aman usaha serta besaran pencapaian laba yang diperoleh oleh UMKM.  

Oleh karena itu, diperlukan analisis break even point dan margin of safety untuk 

membantu pihak manajemen dalam mengoptimalkan laba yang diperoleh UMKM. 

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Break Even Point dan Margin of Safety 

dalam Mengoptimalkan Laba pada UMKM Segers 75 Kabupaten 

Sukabumi”. 

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menemukan fenomena bahwa 

UMKM Segers 75 belum menerapkan analisis break even point maupun analisis 

margin of safety dalam menjalankan usahanya karena keterbatasan pengetahuan 
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serta sumber daya yang dimiliki, sehingga UMKM Segers 75 tidak mengetahui 

titik impas dan batas aman usaha serta besaran pencapaian laba yang diperoleh 

oleh UMKM. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui “Apakah analisis break 

even point dan margin of safety dapat digunakan untuk mengoptimalkan laba pada 

UMKM Segers 75 Kabupaten Sukabumi?” 

1.2.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

1.2.2.1 Bagaimana Break Even Point pada UMKM Segers 75 Kabupaten 

Sukabumi periode Januari sampai dengan Juni tahun 2018? 

1.2.2.2 Berapa besarnya Margin of Safety pada UMKM Segers 75 Kabupaten 

Sukabumi periode Januari sampai dengan Juni tahun 2018? 

1.2.2.3 Bagaimana analisis Break Even Point dan Margin of Safety dalam 

mengoptimalkan laba pada UMKM Segers 75 Kabupaten Sukabumi 

periode Januari sampai dengan Juni tahun 2018? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1.1 Untuk mengetahui hasil analisis Break Even Point pada UMKM Segers 75 

Kabupaten Sukabumi periode Januari sampai dengan Juni tahun 2018. 

1.3.1.2 Untuk mengetahui besarnya Margin of Safety pada UMKM Segers 75 

Kabupaten Sukabumi periode Januari sampai dengan Juni tahun 2018. 
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1.3.1.3 Untuk mengetahui analisis Break Even Point dan Margin of Safety dalam 

mengoptimalkan laba pada UMKM Segers 75 Kabupaten Sukabumi 

periode Januari sampai dengan Juni tahun 2018. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 

1.3.2.1 Kegunaan Teoretis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi disiplin ilmu 

pengetahuan terutama mengenai ilmu manajemen keuangan serta studi aplikasi 

teori-teori serta literatur-literatur lainnya dengan keadaan sesungguhnya yang ada 

di perusahaan. 

1.3.2.2 Kegunaan Praktis 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat antara lain: 

1.3.2.2.1 Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

khususnya dalam bidang manajemen keuangan terutama mengenai analisis break 

even point dan analisis margin of safety dalam mengoptimalkan laba perusahaan. 

Selain itu sebagai proses belajar memecahkan masalah yang terdapat di 

perusahaan dengan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh. 

1.3.2.2.2 Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran serta sumber 

informasi yang positif untuk memperbaiki kekurangan dan memberikan saran agar 
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perusahaan lebih baik dalam melakukan pengembangan di masa mendatang dan 

mengantisipasi kendala yang berhubungan dengan penelitian. 

1.3.2.2.3 Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi yang membutuhkan 

dalam mengadakan penelitian yang serupa dan dapat memberikan wawasan, ilmu 

pengetahuan serta informasi bagi pembaca dalam menyusun salah satu strategi 

manajemen keuangan suatu perusahaan. 

1.4 Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1.4.1 Lokasi Penelitian 

     Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian ini adalah UMKM Segers 75 

yang terletak di Jalan Raya Cisaat No.248 RT. 006/007 Desa Nagrak Kecamatan 

Cisaat Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. 

1.4.2 Lamanya Penelitian 

     Adapun jadwal penelitian yang dilakukan peneliti selama kurang lebih 

sembilan bulan, terhitung dari bulan November 2017 sampai dengan Juli 2018. 

Dimana selama kurun waktu tersebut, peneliti melakukan tahapan-tahapan 

penelitian mulai dari persiapan penelitian sampai dengan pengujian. 

 



 

 

 

 

TABEL 1.1 JADWAL PENELITIAN SKRIPSI 

TAHUN 2017-2018 

Kegiatan 

2017 2018 

Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Tahap Persiapan                                     

a. Perizinan                                     

b. Studi Kepustakaan                                     

c. Pengajuan Judul                                     

d. Pembuatan Usulan 

Penelitian 

                                    

e. Penyerahan  UP                                     

f. Seminar UP                                     

Tahap Penelitian                                     

a. Observasi                                     

b. Wawancara                                     

c. Dokumentasi                                     

Tahap Penyusunan                                     

a. Pengumpulan Data                                     

b. Analisis Data                                     

c. Pengolahan Data                                     

d. Penyusunan Skripsi                                     

Tahap Perbaikan                                     

a. Penyerahan Skripsi                                     

b. Sidang Skripsi                                     

c. Perbaikan Skripsi                                     
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