
 

 

105 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

     Berdasarkan hasil analisis data dan penelitian pada UMKM Segers 75 bagian 

Segers Farm, Segers Food dan Segers Shop selama periode Januari sampai 

dengan Juni tahun 2018 diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada perhitungan break even point untuk Segers Farm periode Januari sampai 

dengan Juni tahun 2018 diperoleh hasil sebesar Rp 385.969.387,8 dari 

penjualan aktual sebesar Rp 42.150.750. Untuk Segers Food periode Januari 

sampai dengan Juni tahun 2018 diperoleh hasil break even point sebesar Rp 

58.771.437,95 dari penjualan aktual Rp 194.105.574. Sedangkan untuk  

Segers Shop periode Januari sampai dengan Juni tahun 2018 diperoleh hasil 

break even point sebesar Rp 110.302.944,1 dari penjualan aktual sebesar Rp 

326.488.531. Hasil tersebut memberikan informasi bahwa UMKM Segers 75 

bagian Segers Farm belum melampaui penjualan break even point, sedangkan 

bagian Segers Food dan Segers Shop sudah melampaui penjualan break even 

point. 

2. Pada perhitungan margin of safety untuk Segers Farm periode Januari sampai 

dengan Juni tahun 2018 diperoleh hasil sebesar -815%. Untuk Segers Food 

periode Januari sampai dengan Juni tahun 2018 diperoleh hasil margin of 

safety sebesar 69,72%. Sedangkan untuk Segers Shop periode Januari sampai  
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dengan Juni tahun 2018 diperoleh hasil margin of safety sebesar 66,21%. 

Berdasarkan hasil tersebut, diantara ketiga bagian yang terdapat pada UMKM 

Segers 75 untuk periode Januari sampai dengan Juni tahun 2018 yang 

memiliki nilai margin of safety yang paling rendah adalah Segers Farm yang 

menandakan bagian tersebut dalam kondisi tidak aman karena nilai margin of 

safety yang berada pada posisi dibawah 1%. Sedangkan bagian yang memiliki 

nilai margin of safety yang paling tinggi adalah Segers Food yang 

menandakan bagian tersebut dalam kondisi baik atau aman dan jauh dari titik 

kerugian. 

3.  Pada perhitungan laba untuk Segers Farm periode Januari sampai dengan 

Juni tahun 2018 diperoleh hasil sebesar -Rp 6.737.400. Untuk Segers Food 

periode Januari sampai dengan Juni tahun 2018 diperoleh laba sebesar Rp 

20.626.098. Sedangkan untuk Segers Shop periode Januari sampai dengan 

Juni tahun 2018 diperoleh hasil sebesar Rp 43.69.611. Berdasarkan hasil 

tersebut, diantara ketiga bagian yang terdapat pada UMKM Segers 75 untuk 

periode Januari sampai dengan Juni tahun 2018 Segers Farm mengalami 

kerugian karena penjualannya belum mencapai posisi break even point. 

Sedangkan bagian yang memperoleh laba yang paling tinggi adalah Segers 

Shop yang menandakan bagian tersebut sudah dapat mencapai penjualan 

diatas break even point sehingga memperoleh laba yang optimal. 

 



107 

 

 

 

5.2 Saran 

     Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dikemukakan saran yang 

direkomendasikan pada UMKM Segers 75 sebagai berikut: 

1. Sebaiknya UMKM Segers 75 dapat menerapkan analisis break even point dan 

analisis margin of safety sebagai alat bantu dalam mengoptimalkan laba serta 

untuk mengetahui titik impas dan batas aman usaha agar terhindar dari 

kerugian. 

2. Sebaiknya UMKM Segers 75 dapat mengklasifikasikan biaya berdasarkan 

pada perilakunya. 

3. UMKM Segers 75 sebaiknya lebih efisien dan cermat dalam melakukan 

pengelolaan biaya-biaya agar di masa yang akan datang UMKM dapat 

meningkatkan profitabilitasnya. 

4. Peneliti menyarankan agar melakukan pengecekan secara berulang dan teliti 

untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi saat melakukan perhitungan. 


