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A. Alasan Pemiliban Judul 

Perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen, oleh sebab itu 

keberhasalan suatu Perusahaan untuk meraih sasaran tujuannya sangat di tentukan 

oleh keberhnsilan pimpman perusahaan dalam menyusun rencana kegiatan 

perusahaan baik dalam jangka pendck maupun dalam jangka panjang. 

Menurut buku ManaJemen oleh T Haru Handoko menyatakan tentang 

dcfenisi dari perencanaan 

"Perencanaan adalah proses dasar dimana manajemen memutuskan tujuan dan 

cara mencapainya. " 1 

Dimana setiap perusahaan mempunyai tujuan tertentu. Salah satu tujuan 

perusahaan adalah untuk memperoleh laba sebesar-besamya dengan 

menggunakan sejumlah pengorbanan tertentu. Salah satu cara untuk mendapatkan 

laba yang di harapkan adalah dcngan menggunakan Analisis Titik lmpas atau 

Analisis Break Even 

� Analis1s Break £\en adalah suatu teknik analisa untuk mempelaJan hubungan 

antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan clan volume kegiatan. "2 

1 T Itani Handoko, Manajemen, Edisi Kedua. BPFE, Yogyakarta. 1989. him. 77 
2 Bnmbang Riyauto, Oasar- dasar Pembelanjaan PeruS11haan. Edisi Keempat, 

'i ogyakarta. 1995. him. 359 
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Bia1a akan menentukan harga jual yang.sekaligus akan mempengaruhi omset 

penjualan dan biaya produks1 secara langsung. Sedangkan PT Dara Tuah Medan, 

merupakan Perusahaan Swasta yang mempunyai modal besar dalam pcnjualan 

basil-hasil produksinya. 

Untuk itu peaulis mengambil judul " Analisis Titik lmpas Dalam 

Peagambilan Keputusaa pada PT Dara Tuah Medan". Agar perusahaan dapat 

mencapat target dengan keputusan yang benar. 

Alasan pc nu I is memilih judul tulisan ini adalah sebagai bcrikut: 

l. Analisis T1tik Impas merupakan salah satu alat mformas1 yang penting bagi 

Pimpinan Perusahaan. 

2. Menunjukkan jumlah penjualan minimum yang harus di perhatikan supaya 

perusahaan tidak mengalami kerugian 

3. Analisis Titik lmpas selain dapat merencanakan laba yang di barapkan juga 

mcrupakan alat pengawasan. 

4 Untuk mengetahui bagaimana pengaruh biaya, harga jual dan volume 

penJ ualan terhadap laba yang akan di capai. 

B. Perumusan :\lasalab 

Berdasarkan apa yang penulis lihat maka penulis merumuskan bahwa masalah 

�ang d1hadapi oleb PT Dara Tuah Medan antara lain karena rencana penjualan 

yang telah d1targetkan masih belum terpenuhi, sehiagga titik impas tidak dapat 

tc:rt:apai scperti yang diperkirakan. 
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