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BAB VI 

     PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Dari pembahasan hasil penelitian di dapatkan beberapa kesimpulan 

yang diantaranya sebagai berikut: 

1. Pada tahun 2017 perusahaan Tulungagung Stone Mosaics telah 

menargetkan penjualan laba sebesar Rp310.000.000, namun penjualan 

yang didapatkan oleh perusahaan untuk tahun 2017 tersebut masih 

kurang yaitu sebesar Rp 300.000.000, tahun 2018 perusahaan 

Tulungagung Stone Mosaicstelah telah menargetkan penjualan lagi 

sebesar Rp 311.000.000, dan tahun 2018  melebihi jumlah yang di 

targetkan yaitu sebesar Rp 325.000.000. Dan untuk tahun 2019 

perusahaan menargetkan jumlah perencanaan laba sebesar Rp 

370.000.000 dan jumlah penjualan Rp 400.000.000. 

2. Analisis break even adalah sebuah cara yang digunakan untuk 

mengetahui volume kegiatan produksi, dimana dari volume produksi 

tersebut perusahaan memperoleh laba dan tidak menderita rugi. 

sebuah perusahaan merencanakan untuk mendapatkan laba tertentu 

maka perusahaan harus mampu menjual hasil poduksinya melebihi 

dari jumlah penjualan break even point.  Pada perusahaan 

Tulungagung Stone Mosaics di peroleh BEP Pada tahun 2017 : 

160.810.811, 2018 : 167.916.667, 2019 : 173.108.108. 
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3. Manfaat dari Analisis Break Even Point adalah : (1) Sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan; (2) Dasar untuk 

mengendalikan kegiatan operasi yang sedang berjalan; (3) Sebagai 

landasan merencanakan kegiatan operasional dalam usaha; (4) Untuk 

mengetahui tingakat produksi; (5) Sebagai bahan pertimbangan dalam 

menentukan hargha jual; (6) Membantu pengendalian melalui 

anggaran; (7) Merundingkan upah. 

B. Saran 

1. Bagi Perusahaan Tulungagung Stone Mosaics 

 Kepada pemimpin perusahaan Tulungagung Stone Mosaics, Hasil 

dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

dalam menentukan perencanaan laba pada sutu periode tertentu dengan 

menggunakan analisisi Break Even Point. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam 

melengkapi, meningkatkan penelitian dan pengetahuan mengenai 

analisis break even point dalam perencanaan laba pada perusahaan  

serta memberikan wawasan terkait penelitian dengan tema-tema serupa.  

3. Bagi Akademis 

 Hasil penelitian ini daharapkan dapat memberikan sumbangsih 

perbendaharaan pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri 

Tulungagung terkait dengan analisis break even point dalam 
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perencanaan laba pada perusahaan.  


