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ABSTRAK 


Pemamaatan Analisis Break-Even Point Dalam Rangka Perencanaan Laba 
Jangka Pendek Pada PT. Coca-Cola AmatU Indonesia Di Surabaya 

Suatu fakta bahwa perusabaan-pemsahaan yang ada di Indonesia saat ini telah 
mengalami perkembangan, balk itu perusahaan jasa atau perusahaan industri. Seorang 
pimpinan pemsabaan dituntut dapat mengendalikan perusahaannya mengikuti arus 
perekonomian yang bergerak maju sebingga pemsahaan yang di pimpin dapat 
mempertahankan ke\angsungan bidupnya. 

Rumusan masalah yang diambil dalam penelilian ini adalah : Bagaimana 
pemanfataan Analisis Break-Even Point bagi perusahaan dalam perencanaan laba 
jangka pendek yang dikehendaki. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data 
dan teknik analisis. 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu untuk. memberikan 
informasi bagi perusahaan tentang manfaat Analisis Break-Even Point dalam 
hubungaannya dengan perencanaan laba jangka pendek. Dengan Analisis Break-Even 
Point diharapkan dapat memberikan manfaat bagi PT. Coca-Cola Amatil Surabaya 
yang memproduksi liga jenis minurnan ringan, yaitu Coca-Cola, Fanta dan Sprite 
dalam mernpertimbangkan perencanaan penjualannya agar diperoleh !aba yang 
optimal. Waktu pelaksanaan penelitian adalah dari bulan Agustus sampai dengan 
bulan Desernber 2002, yang dilakukan penulis dilokasi PT. Coca-Cola Amatil 
Surabaya yang terletak di jalan Rungkut Industri I125-27 Surabaya. 

Selama ini PT.Coca-Cola Amatil belum menerapkan Analisis Break-Even 
dengan benar dalam mempertimbangkan perencanaan !aba jangka pendeknya, yaitu 
tidak melakukan pemisahan biaya secara legal! dari biaya semiva.riabel ke dalam 
biaya tetap dan biaya variabel, sebingga untuk. itu penulis melakukan pemisahan 
biaya dengan menggunakan metode Kuadrat Terkecil (Least Square Method). 
kemudian penulis menyusun laporan laba rugi angaaran dengan metode variabel 
costing. Dari analisis pemisahan biaya tersebut dapat diketahui Break-Even Point atau 
titik impas perusahaan sehingga Margin of Safety juga dapat ditentukan untuk. 
menunjukkan sampai seberapa jauh penjualan boleh turon agar perusahaan tidak 
mengalami kerugian. Dengan menggunakan Analisis Break-Even Point, perencanaan 
laba jangka pendeknya akan lebih realistis kareua pihak manajemen dapat 
menentukan alternatif terbaik untuk. melakukan perubahan terhadap volume 
penjualan, biaya variabel, biaya tetap ataupun harga jual untuk dapat mencapai laba 
optimal yang dikehendaki perusahaan. Oleh sebab itu sebaiknya perusahaan 
melakukan pemisahan biaya secara tegas ke dalam biaya tetap dan biaya variabel 
pada biaya semivariabel serta menerapkan Analisis Break-Even Point dalam 
perencanaan laba jangka pendeknya. 
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Berdasarkan penelitian dan anaIisis yang dilakukan penulis pada 
PT. Coca-Cola Amatil terhadap masalah yang dihadapi maka penu1is dapat menarik 
suatu simpulan. Dari simpulan tersebut, penu1is mencoba untuk mengemukakan saran 
yang diharapkan dapat bermanfaat dan dipakai sebagai dasar pertimbangan untuk 
pengembangan PT. Coca-Cola Amatil dimasa yang datang. 
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