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KONSEP BIAYA DALAM EKONOMI MIKRO
BIAYA TETAP – INVESTASI TERPASANG
BIAYA VARIABEL TERKAIT DENGAN BURUH
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AVERAGE DAN MARGINAL COST
Ekonomi mikro 5

Rupiah Marginal cost (MC)Rupiah

Biaya rata-rata

Marginal cost (MC)

10/16/2010 Kuantitas

y
Average Cost ( AC )

Break event point 
 k d  di  d l   i suatu keadaan dimana dalam suatu operasi 

perusahaan tidak mendapat untung maupun rugi/ 
impas (penghasilan = total biaya)
BEP amatlah penting kalau kita membuat usaha agar 
kita tidak mengalami kerugian, apa itu usaha jasa atau 
manufaktur, diantara manfaat BEP adalah,
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1. Alat perencanaan untuk hasilkan laba
M f2. Memberikan informasi mengenai berbagai tingkat 
volume penjualan, serta hubungannya dengan 
kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat 
penjualan yang bersangkutan.

3 Mengevaluasi laba dari perusahaan secara 
keseluruhan

4 Mengganti system laporan yang tebal dengan 
grafik yang mudah dibaca dan dimengerti

Setelah kita mengetahui betapa manfaatnya BEP dalam usaha yang 
kita rintis, kompenen yang berperan disini yaitu biaya, dimana 
biaya yang dimaksud adalah biaya yang dimaksud adalah 

biaya variabel dan biaya tetap, dimana pada prakteknya untuk 
memisahkannya atau menentukan suatu biaya itu biaya variabel 
atau tetap bukanlah pekerjaan yang mudah, 

Biaya tetap adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh kita untuk 
produksi ataupun tidak  sedangkan produksi ataupun tidak, sedangkan 

biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 
satu unit produksi jadi kalau tidak produksi maka tidak ada biaya 
ini
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Salah satu kelemahan dari BEP yang lain adalah 
Bahwa han a ada sat  macam barang ang Bahwa hanya ada satu macam barang yang 
diproduksi atau dijual. 

Jika lebih dari satu macam maka kombinasi atau 
komposisi penjualannya (sales mix) akan tetap 
konstan. 

Jika dilihat di jaman sekarang ini bahwa perusahaan 
untuk meningkatkan daya saingnya mereka untuk meningkatkan daya saingnya mereka 
menciptakan banyak produk jadi sangat sulit dan ada 
satu asumsi lagi 
yaitu Harga jual persatuan barang tidak akan berubah 
berapa pun jumlah satuan barang yang dijual atau 
tidak ada perubahan harga secara umum. 

Hal ini demikian pun sulit ditemukan dalam kenyataan 
dan prakteknya.
Bagaimana cara menghitungnya?
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Untuk menghitung BEP kita bisa hitung dalam 
bent k nit ata  price tergant ng nt k keb t hanbentuk unit atau price tergantung untuk kebutuhan

Dalam menyusun perhitungan BEP, kita perlu menentukan dulu 3 elemen 
dari rumus BEP yaitu :

1. Fixed Cost (Biaya tetap) yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menyewa 
tempat usaha, perabotan, komputer dll. Biaya ini adalah biaya yang tetap 
kita harus keluarkan walaupun kita hanya menjual 1 unit atau 2 unit, 5 unit, 
100 unit atau tidak menjual sama sekali

2. Variable cost (biaya variable) yaitu biaya yang timbul dari setiap unit 
penjualan contohnya setiap 1 unit terjual, kita perlu membayar komisi 
salesman  biaya antar  biaya kantong plastic  biaya nota penjualansalesman, biaya antar, biaya kantong plastic, biaya nota penjualan

3. Harga penjualan yaitu harga yang kita tentukan dijual kepada pembeli
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Rumus BEP untuk menghitung berapa 
unit yang harus dijual agar terjadi 
Break Even Point :Break Even Point :

Total Fixed Cost
__________________________________
Harga jual per unit dikurangi variable costHarga jual per unit dikurangi variable cost

Contoh :
Fixed Cost suatu toko lampu : Rp.200,000,-
Variable cost Rp.5,000 / unit
Harga jual Rp. 10,000 / unit

Maka BEP per unitnya adalah

Rp.200,000
__________ = 40 units
10,000 – 5,000

Artinya perusahaan perlu menjual 40 unit lampu agar terjadi break even
point. Pada pejualan unit ke 41, maka took itu mulai memperoleh keuntungan
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2. Rumus BEP untuk menghitung berapa uang penjualan 
yang perlu diterima agar terjadi BEP :

Total Fixed Cost
__________________________________ x Harga jual / unit
Harga jual per unit dikurangi variable cost

Dengan menggunakan contoh soal sama seperti diatas maka uang 
penjualan yang harus diterima agar terjadi BEP adalah

Rp.200,000
__________ x Rp.10,000 = Rp.400,000,-
10,000 – 5,000

Soal No.1 

Sebuah alat perajang singkong seharga Rp. 800.000,- digunakan untuk 
mengiris singkong bahan baku kripik singkong dengan kapasitas kerja 
efektif 40 kg/jam. efektif 40 kg/jam. 

Umur alat diperkirakan 5 tahun dibeli dengan dana pinjaman koperasi 
dengan bunga pinjaman 5% per tahun. Nilai rongsok alat sebesar 15% 
dari harga beli (asuransi, sewa gudang = nol) Depresiasi dihitung dengan 
metode garis lurus. Perawatan rutin alat per tahun sebesar Rp. 80.000,-
Kebutuhan daya motor listrik penggerak alat sebesar 75 watt dengan 
biaya Rp. 1000 per kw jam. Upah operator per jam Rp. 1.125,-

Berapakah biaya pokok operasi alat per tahun dan per kg ?
Berapakah Break Even Point (BEP) penggunaan alat bila alat tersebut 
disewakan dengan biaya sewa per jam Rp. 1.600,-
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jawaban Investasi 800000
bunga 0.05
Rongsok 120000
Rawat 80000
Kapasitas kg/jam 40
Umur 5Umur 5
• Depresiasi 136000
• Rawat 80000
• Bunga 40000

Total BT 256000

• Listrik 75
• Upah 1125

Total BV 1200

BP= 256000+ 1200 X
bila jam kerja per tahun = 500
BP per tahun 856000
BP per jam 1712
BP per kg 42,8

BEP = (BT / (HP – BV)
6 / 6 6= (256000)/(1600 – 1200) = 640 jam per tahun
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Sumber Pustaka
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