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KATA PENGANTAR 

DIREKTUR PKN STAN 
 

Pandemi COVID-19 telah mengubah banyak hal dalam kehidupan, 
termasuk perekonomian. Tidak sedikit perusahaan yang mengalami 
kesulitan, atau bahkan tumbang, karena tidak mampu bertahan di 
tengah pandemi. Penurunan penghasilan masyarakat berdampak pada 
berkurangnya omzet para pengusaha. Di sisi lain, para pengusaha harus 
menghadapi kesulitan memperoleh bahan baku dan permasalahan 
rantai distribusi akibat adanya pembatasan sosial. Hal ini cenderung 
lebih berat dialami oleh para pelaku usaha skala kecil atau industri 
rumah tangga, yang biasa dikenal sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM). Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan 
dalam berbagai bentuk untuk membantu para UMKM bertahan dan 
bangkit di masa pandemi. Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang 
tunai, fasilitas pajak, maupun program pelatihan serta pendampingan 
yang dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis. 

Salah satu program pelatihan dan pendampingan yang dibutuhkan oleh 
para pelaku UMKM adalah literasi finansial. Literasi finansial merupakan 
hal yang pokok dan esensial bagi pelaku usaha, termasuk UMKM. Selain 
untuk keperluan pendanaan dari pihak ketiga, khususnya perbankan, 
literasi finansial membantu UMKM dalam menentukan harga yang tepat 
untuk produknya agar lebih kompetitif, menjaga agar usahanya tetap 
sehat dan memiliki going concern yang baik, serta taat pada aturan yang 
berlaku. Pemahaman keuangan yang mendasar dan perlu dimiliki oleh 
UMKM antara lain penghitungan harga pokok penjualan dan titik impas, 
penyusunan laporan keuangan, interpretasi atas laporan keuangan, 
serta aspek perpajakan. 

PKN STAN bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif, memberikan pelatihan dan pendampingan finansial melalui 
bedah kasus kepada para UMKM yang terpilih dalam program Beli 
Kreatif Danau Toba (BKDT). Program BKDT bertujuan meningkatkan nilai 
tambah untuk pelaku ekonomi kreatif di Sumatera Utara, melalui 
penguatan branding, trust, dan pemasaran secara online maupun 
offline, peningkatan omzet, serta penyerapan dan perluasan akses 
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ekspor. Tim PKN STAN menyusun empat modul pelatihan dan dua 
suplemen yaitu infografik dan FAQ (Frequently Asked Questions) untuk 
membantu mempermudah para pelaku UMKM dalam memahami 
materi baik pembukuan maupun perpajakan. Semoga modul dan 
suplemen ini dapat menjadi panduan praktis bagi banyak pihak, 
utamanya UMKM, sehingga dapat berkembang lebih baik serta menjadi 
wajib pajak yang patuh, agar impian Indonesia menjadi negara yang 
maju dan mandiri dapat segera terwujud. 

 PKN STAN untuk Indonesia. 

Tangerang Selatan, April 2021 
Plt. Direktur PKN STAN 

 

 

Bambang Juli Istanto 
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KATA PENGANTAR 

DIREKTUR PEMASARAN EKONOMI KREATIF 

Direktur Pemasaran Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/ 
Baparekraf) memberikan dukungan penuh pada UKM Artisanal agar 
dapat  mengembangkan usahanya melalui Program Beli Kreatif Danau 
Toba (BKDT). Program ini diinisiasi dari Gerakan Nasional Bangga Buatan 
Indonesia.   

Selain dukungan pemasaran, UKM Artisanal juga membutuhkan 
dukungan literasi keuangan usaha dan perpajakan agar bisnisnya dapat 
berkembang (scale up). Berkolaborasi dengan Politeknik Keuangan 
Negara (PKN) STAN, Program BKDT ini mempersembahkan empat 
modul terkait keuangan usaha dengan tema yang sangat dibutuhkan 
para UKM Artisanal, yaitu: Bagaimana Menentukan Harga Pokok 
Penjualan dan Titik Impas, Yuk Menyusun Laporan Keuangan, 
Menganalisis dan Memaknai Laporan Keuangan, serta Belajar Aspek 
Perpajakan UMKM. Selain modul, bentuk dukungan juga diberikan 
dengan diselenggarakannya serangkaian kelas daring (online) dan kelas 
luring (offline)  terkait keuangan usaha.  

Melalui pembukuan, penyusunan, dan analisis laporan keuangan usaha 
yang baik, kegiatan pemasaran dapat lebih efektif dan terukur. Misalnya 
saja, dapat diketahui apakah biaya pemasaran yang dikeluarkan 
memberikan dampak signifikan pada peningkatan omzet. Laporan 
keuangan juga dapat menjadi alat kontrol apakah biaya pemasaran 
wajar atau tidak. Selain itu laporan keuangan juga dapat dijadikan dasar 
penentuan strategi pemasaran, berapa persen alokasi biaya pemasaran 
dibandingkan omset, serta berapa perbandingan alokasi biaya 
pemasaran daring dan luring ditinjau dari dampaknya terhadap omzet. 

Semoga modul-modul seri keuangan usaha ini dapat membantu para 
UKM Artisanal untuk lebih memahami dan menyempurnakan 
pengelolaan keuangan usahanya. Tentu saja, tidak hanya bagi UKM 
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Artisanal yang berada di Wilayah Danau Toba, namun juga bagi UKM 
Artisanal di seluruh Indonesia. 

Jakarta, 30 April 2021 
    Direktur Pemasaran Ekonomi Kreatif 

 
                                                                                                   
                                                                    

Yuana Rochma Astuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

PRAKATA 
 

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari tahun 
ke tahun semakin menggembirakan. UMKM merupakan salah satu 
sektor yang memberikan sumbangan cukup besar dalam Produk 
Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan perkembangannya cukup 
menjanjikan di masa depan. Namun demikian, banyak juga kita temui 
UMKM yang gagal berkembang atau menanggung kerugian dan 
berujung pada kebangkrutan karena kurangnya pemahaman atas 
penentuan harga jual dan target penjualan. Hal inilah yang mendorong 
Penulis untuk menyusun modul pembukuan UMKM untuk memberikan 
pemahaman mengenai penghitungan harga pokok penjualan dan titik 
impas, yang akan bermanfaat dalam menentukan harga jual dan target 
penjualan.  

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan 
kemudahan dalam penyusunan dan penyelesaian modul Bagaimana 
Menentukan Harga Pokok Penjualan dan Titik Impas?. Terima kasih juga 
Penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam 
proses penulisan modul ini. 

Besar harapan kami, agar modul ini bisa memberi manfaat bagi UMKM, 
khususnya UMKM yang tergabung dalam program Beli Kreatif Danau 
Toba (BKDT), dalam memaknai laporan keuangan. Harapan akhirnya, 
semoga modul ini bisa digunakan untuk membantu mengembangkan 
usaha para pelaku UMKM.  

Penulis menyadari bahwa di dalam buku ini masih banyak kesalahan. 
Oleh karena itu, kritik dan masukan dari pembaca sangat Penulis 
harapkan.  

Tangerang Selatan,   April 2021 
 
 

Tim Penulis 
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1. MENGHITUNG HARGA POKOK PENJUALAN (HPP) 

1.1 Manfaat Penghitungan Harga Pokok Penjualan 

Sudahkah Sahabat UMKM menghitung HPP (Harga Pokok Penjualan 

atau Harga Pokok Produksi) dan BEP (Break Event Point)/Titik Impas 

dengan benar? Tahukah Sahabat bahwa hal tersebut sangat bermanfaat 

untuk menentukan harga jual yang pas, target kuantitas penjualan, 

maupun keputusan lainnya yang mempengaruhi usaha. 

Penetapan harga pokok produksi memiliki peranan penting dalam 

kegiatan usaha untuk segala jenis sektor usaha, baik sektor jasa, dagang, 

maupun manufaktur. Dengan penetapan harga pokok produksi, 

produsen selanjutnya dapat menentukan harga pokok penjualan dan 

juga menentukan tingkat margin yang diinginkan serta dapat 

menentukan titik impas keuntungan usaha. 

 

1.2  Konsep Biaya dalam Harga Pokok Penjualan 

Sebelum mulai menghitung Harga Pokok Produksi/Penjualan, alangkah 

baiknya Sahabat UMKM mengenal mengenai konsep biaya terlebih 

dahulu. Biaya dalam sudut pandang akuntansi dapat berarti sebagai 

beban (expenses) dan sebagai harga pokok (cost). Dalam kaitannya 

dengan produksi suatu barang/jasa yang akan kita bicarakan disini lebih 

sebagai harga pokok.  

Beban (expenses) menurut Carter (2002) merupakan arus keluaran dari 

barang dan jasa yang terukur dan ditandingkan dengan penghasilan 
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untuk menentukan pendapatan. Menurut Kieso et.al (2015), biaya dapat 

diklasifikasi menjadi biaya produksi (manufacturing cost) dan biaya 

periodik (periodic cost). Biaya produksi adalah biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk produksi dan merupakan bagian integral dari produk 

jadi. Biaya produksi tidak akan menjadi beban sampai dengan produk 

tersebut terjual dan dicatat sebagai harga pokok penjualan. Biaya 

periodik adalah biaya-biaya yang ditandingkan dengan pendapatan 

periode tertentu, termasuk beban penjualan dan administrasi. Biaya 

periodik pasti terjadi dalam setiap periode, dan merupakan pengurang 

pendapatan untuk memperoleh laba/rugi.  

Sahabat, dalam hubungannya dengan suatu produk, biaya dibagi 

menjadi biaya produksi (manufacturing cost) dan beban komersial 

(commercial expenses). Biaya produksi adalah jumlah dari ketiga unsur 

biaya produksi yaitu biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, 

dan biaya overhead (BOP). Termasuk ke dalam komponen commercial 

expenses adalah biaya pemasaran dan administrasi. Menurut Mulyadi 

(1993), biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk 

mengolah bahan baku menjadi produk jadi dan siap untuk dijual. 

Unsur-unsur biaya produksi secara umum yaitu: 

a. Biaya bahan langsung 

Horngren et.al (2003) berpendapat bahwa biaya bahan baku 

langsung adalah biaya perolehan seluruh material yang menjadi 

obyek biaya (barang dalam proses dan kemudian barang jadi) dan 

dengan mudah ditelusuri pada suatu produk. Contoh dari biaya 
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bahan baku adalah biaya perolehan untuk kertas pada perusahaan 

percetakan buku atau tepung pada usaha pembuatan kue. 

b. Biaya tenaga kerja langsung 

Biaya tenaga kerja langsung didefinisikan sebagai biaya yang 

dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja/pegawi/buruh yang 

secara langsung menangani atau terlibat langsung dalam 

pembuatan barang/proses produksi. Contoh dari biaya tenaga kerja 

langsung adalah gaji dan tunjangan untuk operator mesin pabrik. 

c. Biaya overhead pabrik (BOP) 

Biaya overhead pabrik merupakan biaya yang dikeluarkan untuk 

operasional pabrik, tetapi tidak terkait langsung dengan kegiatan 

produksi. Contohnya adalah biaya listrik dan biaya sewa gedung 

pabrik. 

Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah biaya-biaya yang dikeluarkan 

untuk menghasilkan suatu barang/jasa hingga siap untuk dijual, atau 

biaya untuk memperoleh barang/jasa untuk dijual. Dalam praktiknya, 

banyak komponen biaya yang seharusnya dihitung sebagai HPP namun 

tidak diperhitungkan sehingga mengakibatkan kerugian yang tidak 

disadari pemilik usaha. Contoh sederhana, jika Sahabat UMKM menjual 

sirup kasturi, pasti tidak menghitung biaya sirup kasturi yang dikonsumsi 

keluarga, padahal seharusnya hal itu menjadi biaya karena mengurangi 

potensi penjualan dan merupakan biaya yang harus dikeluarkan. 

Komponen utama HPP adalah persediaan awal, pembelian, dan 

persediaan akhir, tetapi setiap jenis usaha mempunyai pendekatan yang 

berbeda dalam menghitung HPP. Dalam bahasan kali ini hanya akan 
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dibahas 3 (tiga) jenis usaha yaitu usaha manufaktur/produksi, jasa, dan 

dagang. Tahukah Sahabat perbedaan dari ketiga jenis usaha tersebut? 

Perusahaan jasa yaitu perusahaan yang bergerak dalam memberikan 

jasa sebagai kegiatan utamanya. Contohnya adalah kantor konsultan 

pajak, notaris, firma hukum, dan sebagainya. Perusahaan dagang yaitu 

perusahaan yang memperjualbelikan komoditas tanpa mengubah sifat 

atau menambah nilai dari komoditas yang diperdagangkan. Contohnya 

Sahabat mengambil baju jadi dari supplier dan menjualnya kepada 

konsumen. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah 

bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi untuk 

diperjualbelikan atau istilahnya menambah nilai dari suatu barang. 

Contohnya adalah usaha pembuatan makanan atau barang kerajinan. 

 

1.3 Pendekatan dalam Penentuan Harga Pokok 

Penjualan 

Selanjutnya, dalam penentuan Harga Pokok terdapat 2 (dua) 

pendekatan, yaitu metode full costing (biaya penuh) dan metode 

variable costing (biaya variabel). Sahabat pasti ingin tahu kan, apa yang 

dimaksud dengan metode full costing dan metode variable costing? 

 

a. Metode Full Costing 

Dalam menentukan HPP menggunakan metode full costing, Sahabat 

akan menghitung semua unsur biaya bahan mentah/bahan baku, 

biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead, baik biaya overhead 

yang sifatnya variabel maupun tetap. 
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b. Metode Variable Costing 

Dalam penentuan HPP dengan metode variable costing, komponen 

biaya yang diperhitungkan adalah komponen biaya yang sifatnya 

variabel saja, yaitu biaya bahan baku/bahan mentah, biaya tenaga 

kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang sifatnya variabel. 

Apa itu biaya yang bersifat tetap dan variabel? Terkait sifat atau perilaku 

biaya yang merupakan biaya tetap dan yang sifatnya variabel (Horngren, 

2003), akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Biaya tetap (fix cost) 

Biaya tetap didefinisikan sebagai komponen biaya yang relatif tidak 

berubah dalam suatu periode/skala tertentu meskipun level atau 

volume produksi meningkat. Contoh dari biaya tetap adalah biaya 

penyusutan peralatan pabrik. Berapapun hasil produksinya, jumlah 

penyusutan peralatan pabrik akan tetap sama. 

b. Biaya variabel (variable cost) 

Biaya variabel adalah komponen biaya yang relatif berubah 

mengikuti skala atau volume produksi, misalnya biaya bahan baku 

dan biaya tenaga kerja langsung. Apabila volume produksi 

meningkat, maka akan dibutuhkan bahan baku yang lebih banyak, 

dan tenaga kerja yang lebih banyak atau waktu kerja yang lebih 

panjang. 
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Tabel 1.1 Komponen HPP Berdasarkan Jenis Usaha 

Jenis Usaha Komponen HPP 

Jasa Biaya pembelian bahan baku (jika ada bahan/alat 

yang harus dibeli terkait pengadaan jasa), biaya 

tenaga kerja, biaya lain-lain/overhead terkait usaha 

Dagang Biaya pembelian barang, ongkos kirim, biaya lain-

lain/overhead terkait usaha 

Produksi Biaya pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, 

biaya lain-lain/overhead terkait pembuatan barang 

 

1.4 Harga Pokok Penjualan Usaha Jasa 

Sahabat, istilah Harga Pokok Penjualan (HPP) memang lebih sering 

digunakan untuk usaha dagang dan produksi (manufaktur). Pada usaha 

jasa, lebih sering digunakan istilah Cost of Revenue atau bisa langsung 

ke Beban Operasional, yaitu beban atau biaya-biaya yang biasanya 

terkait langsung dengan usaha utama perusahaan. Penghasilan atau 

pendapatan utama dari usaha jasa adalah Pendapatan Jasa dari usaha 

jasa yang dijalankan, contohnya: Kantor Konsultan Pajak, Kantor 

Akuntan Publik, Firma hukum, dan sebagainya.   

Beberapa contoh komponen dari Cost of Revenue atau Beban 

Operasional ini antara lain: 

a. Biaya tenaga kerja langsung 

Pada usaha jasa, tidak terdapat biaya bahan baku. Biaya utama yang 

muncul untuk usaha jasa adalah biaya tenaga kerja langsung. 
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Misalnya kantor konsultan pajak, maka biaya tenaga kerja langsung 

adalah gaji atau upah pegawai yang langsung menangani atau 

memberikan jasa konsultansinya. Contoh lain untuk usaha agensi 

penyedia jasa content writer. Nah, untuk usaha jenis ini bisa jadi 

memiliki karyawan tetap (penulis tetap) dan freelancer. Gaji untuk 

penulis tetap dan freelancer ini termasuk dalam komponen biaya 

tenaga kerja langsung. 

b. Ongkos Pengiriman 

Terkait ongkos pengiriman ini, misal kantor akuntan publik, ketika 

mengirimkan dokumen-dokumen kepada klien pasti membutuhkan 

biaya. Biaya pengiriman ini dapat diperhitungkan sebagai bagian dari 

beban operasional. 

c. Biaya Pemasaran 

Seluruh biaya pemasaran terkait jasa yang ditawarkan pada usaha 

jasa merupakan komponen beban operasional. Termasuk contoh 

komponen untuk biaya ini antara lain biaya iklan dan komisi untuk 

staf bagian pemasaran.  

Agar lebih jelas, Sahabat bisa melihat contoh perhitungan CoR/HPP 

Usaha Jasa berikut. 

Misal usaha jasa content creator, terdapat biaya-biaya sebagai berikut. 

 Terdapat 12 penulis tetap dengan gaji Rp200.000 per artikel dan 

terdapat 16 freelancer di perusahaan dengan gaji Rp150.000 per 

artikel yang dikerjakan. 

 Biaya transportasi (termasuk pengiriman dan sebagainya) dalam 

proyek tersebut adalah Rp180.000. 

 Biaya iklan usaha di media sebesar Rp150.000. 
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 Total nilai kontrak proyek yang dikerjakan sebesar Rp12.000.000 

dengan waktu pengerjaan 3 (tiga) hari/24 jam 

Atas biaya-biaya di atas, perhitungan HPP usaha jasa (CoR) dilakukan 

dengan tahapan sebagai berikut. 

a) Menghitung Biaya tenaga kerja langsung 

Keterangan Rincian Jumlah 

Gaji penulis tetap 12 x Rp200.000 Rp2.400.000 

Honor freelancer 16 x Rp150.000 Rp2.400.000 

Total  Rp4.800.000 

Jika dihitung tarifnya per jam maka rata-rata biaya tenaga kerja 

langsung per jam sebesar Rp4.800.000 : 24 jam = Rp200.000 

b) Menghitung Biaya langsung berupa biaya transportasi 

Pada contoh kasus ini besar biaya transportasi termasuk pengiriman 

sebesar Rp180.000. Jika dihitung per jamnya sebesar Rp180.000 : 24 

jam = Rp7.500 per jam. 

c) Menghitung Biaya iklan untuk usaha 

Biaya iklan pada contoh kasus ini sebesar Rp150.000. Jika dihitung 

per jamnya maka sebesar Rp150.000 : 24 jam = Rp6.250 per jam. 

Dengan data-data biaya tersebut, total HPP (CoR) usaha content writer 

ini totalnya sebesar Rp4.800.000 (biaya tenaga kerja langsung) + 

Rp180.000 (biaya transportasi) + Rp150.000 (biaya iklan) = Rp5.130.000. 

Total biaya ini jika diperhitungkan per jamnya sebesar Rp200.000 (per 

jam tenaga kerja langsung) + Rp7.500 (per jam biaya transportasi) + 
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Rp6.250 (per jam biaya iklan) = Rp213.750, atau total biaya Rp5.130.000 

: 24 jam = Rp213.750. 

Total laba kotor dapat dihitung sebesar nilai kontrak proyek (revenue) 

Rp12.000.000 dikurangi HPP usaha jasa Rp5.130.000 = Rp6.870.000. 

Sahabat, yang disajikan dalam HPP/CoR jenis usaha jasa sebenarnya 

sama dengan beban-beban operasional yang disajikan dalam laporan 

laba rugi usaha jasa (akan dibahas lebih detail pada modul pembukuan 

UMUM: Yuk Menyusun Laporan Keuangan). Coba Sahabat perhatikan 

contoh Laporan Laba Rugi berikut. 

PO ANGKASA RAYA 

LAPORAN LABA RUGI 

Untuk Bulan yang Berakhir pada 31 Mei 2019 (dalam rupiah) 

     
Pendapatan Jasa 

  
25.000.000 

Beban-Beban: 
   

 
Beban Gaji 

 
1.000.000 

 

 
Beban Perlengkapan Kantor 

 
800.000 

 

 
Beban Sewa 

 
200.000 

 

 
Beban Penyusutan Bus 

 
8.000.000 

 
Total Beban 

  
10.000.000 

Laba Bulan Berjalan 
  

15.000.000 
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Dari contoh usaha jasa PO Angkasa Raya, beban-beban operasional 

berupa terkait langsung dengan operasional usaha jasa bus adalah 

beban gaji (sopir bus, kernet) dan beban penyusutan bus. Kedua beban 

ini dapat dianggap sebagai “cost of revenue” atau biaya-biaya yang akan 

menghasilkan pendapatan. 

Sekarang, mari kita lihat contoh lain, misalkan usaha jasa pengiriman 

paket, dengan ilustrasi sebagai berikut. 

Usaha paket ekspedisi luar kota misal dengan omzet Rp2.000.000 per 

hari dengan jumlah karyawan 4 (empat) orang dengan upah/gaji 

langsung Rp100.000 per hari dengan jumlah jam kerja 8 (delapan) jam 

per hari. Selain itu, usaha ini juga memiliki kurir 2 (dua) orang untuk 

mengantarkan paket sesuai tujuan. Biasanya, biaya transportasi tiap 

kurir sebesar Rp30.000 per hari. Untuk mempromosikan usaha ini, 

dipekerjakan 2 (dua) orang tenaga pemasaran/marketing dengan 

upah/gaji Rp75.000 per hari.  

Nah, bisakah Sahabat mencoba menghitung HPP usaha pengiriman 

paket ini? 

Perhitungannya adalah seperti ini: 

Komponen Keterangan Per jam 

Omzet usaha Rp2.000.000/8 jam  Rp250.000/jam 

Biaya Tenaga Kerja 

Langsung (BTKL) 

Rp100.000 x 6 = Rp600.000 

Rp600.000/8 jam = Rp75.000/jam 

Rp75.000/jam 
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Biaya transportasi Rp30.000 x 2 = Rp60.000 

Rp60.000/ 8 jam = Rp7.500/jam 

Rp7.500/jam 

Biaya pemasaran/ 

marketing 

Rp75.000 x 2 = Rp150.000 

Rp150.000/8 jam = Rp18.750/jam 

Rp18.750/jam 

HPP per jam  Rp101.250/jam 

Laba kotor per jam Rp250.000 – Rp101.250 Rp148.750 

Laba kotor per hari  Rp1.190.000 

 

Tidak termasuk dalam komponen perhitungan HPP/CoR adalah 

komponen biaya yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama 

usaha, misal: biaya sewa tempat, biaya utilitas (listrik, air, dsb). 

Prinsipnya, yang tidak masuk dalam HPP adalah biaya yang jumlahnya 

relatif tetap pada berbagai tingkat level operasional perusahaan, baik 

ketika ramai atau sepi.  

 

1.5 Harga Pokok Penjualan Usaha Dagang 

Perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) untuk usaha dagang sangat 

penting dilakukan dalam rangka mengukur laba. Kegiatan utama usaha 

dagang adalah membeli barang persediaan/inventory untuk kemudian 

dijual kembali, tanpa ada proses perubahan bentuk atau tekstur dari 

barang yang dibeli tersebut. Jikapun ada, hanya sebatas pengemasan 

ulang, pelabelan, dan penjualan secara eceran.  
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Tabel 1.2 Perhitungan HPP Usaha Dagang 

Harga Pokok         
Persediaan awal   xxxx   
Pembelian  xxxx    
Biaya angkut pembelian  xxxx   
Retur dan pengurangan  (xxxx)    
Diskon pembelian  (xxxx)    
Pembelian bersih   xxxx   
Harga pokok barang tersedia untuk dijual  xxxx   
Persediaan akhir periode (hasil cek fisik)  (xxxx)    
Harga pokok penjualan       xxxx 

 

Dari tabel perhitungan HPP tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk 

menghitung HPP Usaha Dagang terdapat 2 (dua) langkah utama, yaitu:  

a. Menghitung nilai pembelian bersih dalam 1 periode 

b. Menghitung HPP 

 

Sahabat dapat melihat ilustrasinya dalam contoh berikut. 

Usaha dagang UD Maju Makmur pada awal periode tanggal 1 April 2021 

memiliki persediaan awal barang dagangan senilai Rp8.000.000. Selama 

bulan April, UD Maju Makmur melakukan pembelian persediaan dengan 

total sebesar Rp50.000.000 dan biaya angkut pembelian Rp500.000. 

Pada periode tersebut terdapat retur pembelian sebesar Rp1.000.000 

Pembelian Bersih = Pembelian + Biaya Angkut pembelian – Retur 
pembelian – Diskon pembelian 

HPP = Persediaan awal + Pembelian bersih – Persediaan Akhir 
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dan memperoleh potongan pembelian senilai Rp2.000.000. Pada akhir 

bulan, hasil perhitungan fisik nilai persediaan menunjukkan Rp5.000.000.  

1) Menghitung Pembelian Bersih 

Pembelian Bersih = Pembelian + Biaya Angkut Pembelian – Retur 

Pembelian – Diskon Pembelian 

 = Rp50.000.000 + Rp500.000 – Rp1.000.000 – 

Rp2.000.000 

 = Rp47.500.000 

2) Menghitung HPP 

HPP             = Persediaan awal + Pembelian bersih – Persediaan akhir 

  = Rp8.000.000 + Rp47.500.000 – Rp5.000.000 

  = Rp50.500.000 

Bagaimana Sahabat? Mudah bukan? 

Contoh lain untuk perhitungan HPP perusahaan dagang, dapat Sahabat 

cermati dalam ilustrasi berikut.  

CV JKL selama bulan Desember 2020 mencatatkan transaksi atas 

persediaan barang dagangannya sebagai berikut: 

 Melakukan pembelian senilai Rp160.000.000 

 Beban angkut pembelian total sebesar Rp6.000.000 

 Memperoleh potongan pembelian sebesar Rp3.000.000 

 Terdapat retur pembelian senilai Rp5.000.000 

 Diketahui bahwa pada awal bulan terdapat persediaan awal senilai 

Rp2.000.000 

 Pada akhir periode CV JKL menghitung persediaan akhir senilai 

Rp4.000.000 
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Ingat, semua persediaan barang dagangan harus diukur pada nilai uang 

(rupiah). Langkah-langkah perhitungan HPP usaha dagang sebagai 

berikut: 

a. Menghitung pembelian bersih dalam 1 (satu) periode 

Pembelian bersih = Pembelian + Ongkos angkut pembelian – 

potongan pembelian – retur pembelian 

 = Rp160.000.000 + Rp6.000.000 – 

Rp3.000.000 – Rp5.000.000 

 = Rp158.000.000 

b. Menghitung nilai persediaan barang yang tersedia untuk dijual 

dalam 1 (satu) periode 

Persediaan tersedia untuk dijual 

= Persediaan awal + Pembelian bersih 

= Rp2.000.000 + Rp158.000.000 

= Rp160.000.000 

c. Menghitung HPP 

HPP  = Persediaan tersedia untuk dijual – persediaan akhir 

      = Rp160.000.000 – Rp4.000.000 

             = Rp156.000.000 
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Jika disajikan dalam format perhitungan HPP secara keseluruhan 

sebagai berikut: 

Harga Pokok Penjualan (dalam rupiah):     

Persediaan awal 

periode 
  

2.000.000   

Pembelian 
 

160.000.000 
 

  

Biaya angkut 

pembelian 
 6.000.000    

Retur dan 

pengurangan harga 
 -5.000.000  

 

  

Diskon pembelian  -3.000.000  
 

  

Pembelian bersih 
  

158.000.000   

Harga pokok barang  160.000.000   
Persediaan akhir periode 

(hasil cek fisik) 
 

-4.000.000    

Harga pokok       156.000.000 
 

1.6 Harga Pokok Penjualan Usaha Produksi 

Sahabat tentunya masih ingat kan, apa itu usaha produksi/manufaktur? 

Dalam usaha jenis ini, dilakukan proses mengolah bahan mentah 

menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Karena karakteristiknya ini, pada 

usaha produksi/manufaktur, sebelum menghitung Harga Pokok 

Penjualan, Sahabat harus menentukan lebih dahulu yang disebut 

dengan Harga Pokok Produksi. Sahabat akan menghitung biaya 

manufaktur/biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku/bahan 

mentah langsung, upah tenaga kerja langsung, dan biaya overhead.  
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Berikut perbedaan secara umum pelaporan HPP jenis usaha dagang dan 

produksi (manufaktur): 

Perusahaan Dagang 

Harga Pokok Penjualan 

Persediaan awal barang dagangan Rpxxx 

Pembelian Bersih xxx 

Harga pokok barang tersedia untuk dijual xxx 

Persediaan akhir barang dagangan xxx 

Harga pokok penjualan xxx 

 

Perusahaan Manufaktur 

Harga Pokok Penjualan 

Persediaan awal barang jadi xxx 

Harga Pokok Produksi xxx 

Harga pokok barang tersedia untuk dijual xxx 

Persediaan akhir barang jadi xxx 

Harga pokok penjualan xxx 

 

 Nah, untuk jenis usaha manufaktur/produksi/produsen, berikut 

adalah komponen pembentuk untuk menghitung Harga Pokok 

Produksi: 
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a. Biaya Bahan Baku/Bahan Mentah Langsung 

Biaya bahan baku langsung merupakan biaya yang dikeluarkan 

suatu usaha produksi untuk memperoleh bahan baku/bahan 

mentah langsung. Bahan baku langsung adalah bahan yang menjadi 

komponen utama dari suatu produk. Misal untuk usaha produksi 

donat, maka bahan baku langsungnya berupa tepung, telur, gula, 

susu, dsb. 

b. Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Sebagian besar proses produksi dikerjakan oleh tenaga kerja 

langsung. Jadi biaya tenaga langsung adalah komponen upah 

karyawan yang memang langsung menangani atau mengolah dari 

bahan mentah/bahan baku menjadi barang jadi yang siap dijual. 

Untuk usaha produksi donat, yang akan dicatat sebagai biaya tenaga 

kerja langsung adalah seluruh upah karyawan yang membuat 

produk donat tersebut.  

c. Biaya overhead 

Biaya-biaya selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga 

kerja langsung yang muncul dalam proses produksi, diklasifikasi 

sebagai biaya overhead pabrik (BOP). Semua biaya overhead adalah 

biaya tidak langsung suatu produk akhir. Yang termasuk ke dalam 

biaya overhead, antara lain biaya: 

1) Bahan tidak langsung; 

2) Tenaga kerja tidak langsung, misalnya supervisor produksi; 

3) Listrik, air bagian pabrik; 

4) Perawatan peralatan pabrik; dan 

5) Depresiasi/penyusutan peralatan dan bangunan pabrik. 
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Format untuk pelaporan Harga Pokok Produksi Usaha 

Manufaktur/Produksi adalah sebagai berikut. 

PT XXX 
LAPORAN HARGA POKOK PRODUKSI 

31 DESEMBER XXXX 
(DALAM RUPIAH) 

Persediaan barang dalam proses (awal)     xxx 
BAHAN BAKU YANG DIGUNAKAN     
  Persediaan awal bahan baku  xxx   
  Pembelian bahan baku xxx    
  Ongkos angkut xxx    
  Retur Pembelian (xxx)    
   Total Pembelian bahan baku  xxx        +   
  Persediaan bahan baku yang tersedia diproduksi xxx   
  Persediaan akhir bahan baku  xxx        -   
   Biaya Bahan Baku yang digunakan xxx   
        
BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG  xxx   
BIAYA OVERHEAD PABRIK (BOP)     
  Upah tidak langsung xxx    
  Biaya perbaikan dan pemeliharaan pabrik xxx    
  Biaya penyusutan gedung pabrik xxx    
  Biaya penyusutan mesin pabrik xxx    
  Biaya listrik, air, telepon di pabrik xxx    
  Biaya PBB gedung pabrik xxx    
  Biaya rupa-rupa overhead pabrik xxx    
  Total Biaya Overhead Pabrik  xxx       +   
   Total Biaya Produksi Periode ini   xxx 
TOTAL BIAYA MANUFAKTUR   xxx 
Persediaan akhir barang dalam proses (akhir)  xxx       - 
    HARGA POKOK PRODUKSI     xxx 
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Hasil dari perhitungan Harga Pokok Produksi akan menjadi bagian 

perhitungan Harga Pokok Penjualan. Harga Pokok Penjualan akan 

dihitung sebagai berikut. 

Harga Pokok Penjualan 
  

Persediaan awal barang jadi xxx 
 

Harga Pokok Produksi xxx     + 
 

Barang tersedia untuk dijual xxx 
 

Persediaan akhir barang jadi xxx    - 
 

Harga Pokok Penjualan xxx 
 

 

Untuk modul ini, pada bahasan usaha produksi, Sahabat akan fokus 

bagaimana memperhitungkan Harga Pokok Produksi. Untuk 

mempermudah perhitungan, Sahabat dapat menggunakan form kertas 

kerja yang terdapat pada lampiran. 

Sekarang, Sahabat bisa melihat ilustrasi untuk perhitungan HPP usaha 

manufaktur/produksi berikut. 

1.6.1. Usaha Kuliner 

1.6.1.1. Usaha Donat 

Queen Donuts merupakah sebuah usaha kuliner, berlokasi di Pamulang, 

Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Selain sebagai produsen, QD juga 

sekaligus melakukan pejualan donat secara langsung ke konsumen baik 

secara retail maupun reseller. Pada bulan Maret 2018, Quuen Donut 

bertekad untuk melakukan pencatatan keuangan usaha dan 

penyusunan laporan keuangan dengan lebih baik, termasuk di dalamnya 

memperhitungkan Harga Pokok Produksi. Berikut adalah contoh 

perhitungan Harga Pokok Produksi Queen Donuts untuk 13 pak donat: 
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A. Bahan Baku Utama (Langsung) 

No Bahan Baku Jumlah Total 

1. Tepung Terigu 2,2 kg Rp14.500 

2. Telur 1 kg Rp24.000 

3. Kentang 1,2 kg Rp18.000 

4. Susu Bubuk 50 gr Rp8.000 

5. Margarine 400 gr Rp8.000 

6. Pengembang kue  Rp3.000 

7. Minyak Goreng  Rp13.000 

8. Gula halus @Rp500 Rp6.500 

9. Gula pasir 600 gr Rp7.500 

10. Stiker @Rp500 Rp6.500 

11. Plastik @Rp100 Rp1.300 

Total Biaya Bahan Baku Rp110.300 

B. Biaya Tenaga Kerja Langsung 

1.  2 karyawan @5 jam Per jam 

Rp10.000 

Rp100.000 

C. Biaya Overhead 

1. Gas Rp25.000 untuk 8 adonan (104 pak) Rp3.500 

2.  Lain-lain (+/- 30% dari bahan baku) Rp33.000 

Total Biaya Overhead Rp36.500 

Total Harga Pokok Produksi (asumsi tidak ada 

barang dalam proses) untuk 13 pak donat 

Rp246.800 

HPP per pak Rp18.984 
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Akan tetapi bagaimana jika untuk upah seluruh karyawan dibayarkan 

secara bulanan? tentu akan sulit untuk mengalokasikan biaya tenaga 

kerja langsung yang sebenarnya ke harga pokok produksi. Jika seluruh 

gaji/upah karyawan dibayarkan secara periodik (bulanan) akan kita 

perhitungkan pada biaya operasional saja, maka perhitungan Harga 

Pokok Produksi untuk 13 pak donat adalah sebagai berikut: 

A. Bahan Baku Utama (Langsung) 

No Bahan Baku Jumlah Total 

1. Tepung Terigu 2,2 kg Rp14.500 

2. Telur 1 kg Rp24.000 

3. Kentang 1,2 kg Rp18.000 

4. Susu Bubuk 50 gr Rp8.000 

5. Margarine 400 gr Rp8.000 

6. Pengembang kue  Rp3.000 

7. Minyak Goreng  Rp13.000 

8. Gula halus @Rp500 Rp6.500 

9. Gula pasir 600 gr Rp7.500 

10. Stiker @Rp500 Rp6.500 

11. Plastik @Rp100 Rp1.300 

Total Biaya Bahan Baku Rp110.300 

B. Biaya Tenaga Kerja Langsung 

 ??? 

C. Biaya Overhead 

1. Gas Rp25.000 untuk 8 adonan (104 pak) Rp3.500 

2.  Lain-lain (+/- 30% dari bahan baku) Rp33.000 

Total Biaya Overhead Rp36.500 
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Total Harga Pokok Produksi (asumsi tidak ada 

barang dalam proses) untuk 13 pak donat 

Rp146.800 

HPP per pak Rp11.292 

Dibulatkan 

menjadi 

Rp11.500 

 

1.6.1.2. Usaha Produksi Keripik Pisang 

Sahabat UMKM, contoh kasus yang kedua adalah untuk usaha produksi 

keripik pisang. Sahabat akan mencoba menghitung Harga Pokok 

Produksi untuk 25 (dua puluh lima) kg keripik pisang. Berikut adalah 

biaya-biaya yang menjadi komponen perhitungan HPP usaha tersebut: 

a. Biaya bahan baku/bahan mentah 

Bahan baku untuk produksi keripik pisang adalah buah pisang (yang 

belum matang), minyak goreng, dan bumbu. 

b. Biaya tenaga kerja langsung 

Biaya tenaga kerja langsung adalah upah/gaji untuk membayar 

karyawan pembuat keripik, yang menangani dari proses mengupas, 

memotong, hingga mengemas. 

c. Biaya overhead 

Biaya overhead dalam produksi keripik pisang antara lain adalah 

biaya untuk kemasan dan juga gas (bahan bakar) untuk kompor 

penggorengan pisang. 

Berikut adalah contoh perhitungan HPP pembuatan keripik pisang 

tersebut: 
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Komponen Biaya Total (dalam rupiah) 

Biaya Bahan Baku  

Pisang 350.000 

Bumbu 25.000 

Minyak 180.000 

Biaya Tenaga Kerja  

Tenaga Kerja  100.000 

Biaya Overhead Pabrik  

Packing 15.000 

Gas 30.000 

Total HPP 700.000 

HPP/kg 28.000 

Sumber: Hetika dan Sari, Jurnal MONEX Volume 8 Nomor. 1 Januari 2019 

 

1.6.1.3. Usaha Brownies 

Contoh yang ketiga adalah untuk usaha brownies. Pada contoh ini, 

Sahabat akan mencoba menghitung HPP untuk usaha brownies kukus 

(diadopsi dari aplikasi Akuntansi UKM). 

Komponen biaya yang akan diperhitungkan dalam HPP usaha brownies 

kukus antara lain: 

a. Biaya bahan baku 

Dalam komponen biaya bahan baku antara lain biaya untuk 

pembelian tepung, gula, susu, dan mentega 

b. Biaya tenaga kerja 

Biaya tenaga kerja yang diperhitungkan disini adalah upah/gaji 

untuk karyawan yang membuat brownies kukus. 

c. Biaya overhead 
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Termasuk dalam perhitungan komponen ini adalah biaya listrik, air, 

dan sewa tempat untuk produksi brownies. 

Untuk membuka usaha brownies kukus, suatu usaha menyiapkan 

sebagai berikut: 

Estimasi pembelian peralatan (investasi) 

No Keterangan Harga 

1 Panci besar 2 Rp60.000 

2 Mikser Rp184.000 

3 Loyang 10 Rp120.000 

4 Timbangan Rp41.000 

5 Etalase Rp1.600.000 

6 Peralatan lain-lain Rp881.000 

TOTAL Rp2.886.000 

 

Estimasi pembelian bahan baku selama 1 (satu) bulan adalah sebagai 

berikut. 

No Keterangan Harga 

1 Tepung terigu Rp450.000 

2 Telur Rp120.000 

3 Susu Rp300.000 

4 Mentega Rp105.000 
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5 Lain-lain Rp500.000 

TOTAL Rp1.475.000 

 

Estimasi biaya operasional selama 1 (satu) bulan adalah sebagai berikut: 

No Keterangan Harga 

1 Biaya listrik Rp57.000 

2 Biaya air Rp27.000 

3 Biaya sewa tempat Rp480.000 

4 Biaya tenaga kerja Rp400.000 

5 Biaya lain-lain Rp460.000 

 
TOTAL Rp1.424.000 

 

Berdasarkan data estimasi biaya tersebut, kita akan menghitung HPP 

sebagai berikut: 

Komponen HPP 
  

Biaya bahan baku 
 

Rp1.475.000 

Biaya tenaga kerja 
 

Rp400.000 

Biaya overhead : 
  

Biaya listrik Rp57.000 
 

Biaya air Rp27.000 
 

Biaya sewa 
tempat Rp480.000 

 
Biaya lain-lain Rp460.000 Rp1.024.000 

   
HPP 

 
Rp2.899.000 
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Jika brownies yang dihasilkan sebanyak 360 buah selama sebulan,  maka 

HPP per unit brownies adalah Rp2.899.000,00 dibagi 360 buah, 

diperoleh Rp8.052,77 (dibulatkan menjadi Rp8.100,00 per unit). 

Untuk pembelian peralatan dan sebagainya terkait investasi awal, dicatat 

dalam neraca sebagai aset usaha tersebut, tidak masuk dalam 

perhitungan komponen HPP. 

Bagaimana Sahabat? Tidak sesulit yang dibayangkan, bukan? Nah, 

setelah memperhatikan ilustrasi untuk usaha kuliner, Sahabat bisa 

mempelajari ilustrasi untuk usaha kerajinan/kriya. 

1.6.2. Usaha Kerajinan/Kriya 

1.6.2.1. Usaha Kerajinan Sofa 

Ilustrasi pertama untuk produksi kerajinan sofa. Untuk produksi 

kerajinan sofa, diperlukan antara lain: 

a. Bahan Baku 

Rangka utama sofa dari kayu pinus, kain, kaca, kaki penyangga, dan 

karet ban. 

b. Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Biaya tenaga kerja langsung untuk usaha kerajinan sofa yaitu upah 

buruh/karyawan bagian pemotongan kayu dan upah untuk 

karyawan yang melakukan perakitan sofa. 

c. Biaya Overhead Pabrik (BOP) 

Biaya overhead terdiri dari biaya yang sifatnya tetap maupun 

variabel. Rincian BOP usaha ini antara lain: lem aibon, pegas, stapler 

tembak, kardus, dan biaya terkait penggunaan listrik.  
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Berikut contoh perhitungan HPP untuk produksi 1 (satu) unit sofa. 

Komponen Biaya Total (dalam rupiah) 

  Biaya Bahan Baku  

Kayu Pinus 1.800.000 

Karet Ban 200.000 

Busa 1.600.000 

Kain Oscar 1.080.000 

Kaca 300.000 

Kaki penyangga 40.000 

Biaya Tenaga Kerja  

Karyawan perakit sofa 500.000 

Karyawan pemotong kayu 200.000 

Biaya Overhead Pabrik  

BOP Tetap:  

Kardus 20.000 

Per pegas 60.000 

Lem aibon 64.000 

Stapler tembak 160.000 

BOP Variabel:  

Listrik untuk produksi 100.000 

Total HPP 6.124.000 

  Sumber: Hetika dan Sari, Jurnal MONEX Volume 8 Nomor. 1 Januari 2019 

Dari contoh usaha sofa tersebut, Sahabat dapat belajar menentukan 

jenis komponen biaya apa saja yang menjadi komponen biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead untuk jenis usaha 

kerajinan sofa. 
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1.6.2.2. Usaha kerajinan buket bunga imitasi 

Contoh kerajinan yang kedua adalah kerajinan buket bunga imitasi. 

Biaya yang akan masuk dalam perhitungan Harga Pokok Produksi usaha 

kerajinan buket bunga imitasi, yaitu: 

a. Biaya Bahan Baku 

Kain flanel, kain satin, kawat tangkai bunga, dan kain pembungkus. 

b. Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Biaya tenaga kerja langsung untuk usaha buket bunga imitasi adalah 

biaya untuk membayar karyawan yang memotong dan menjahit 

bahan kain menjadi buket bunga. 

c. Biaya Overhead Pabrik 

Yang termasuk dalam komponen biaya overhead untuk usaha ini 

antara lain adalah lem tembak, pita satin, plastik pembungkus, dan 

listrik untuk produksi. 

Berikut adalah contoh perhitungan biaya untuk 10 (sepuluh) unit buket 

bunga imitasi: 

Komponen Biaya Total (dalam rupiah) 

Biaya Bahan Baku  

Kain Satin  60.000 

Kawat tangkai  25.000 

Kain pembungkus  15.000 

Kain Flanel  80.000 

Biaya Tenaga Kerja  

Upah Penjahit  50.000 

Biaya Overhead Pabrik   

BOP Tetap:  
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Komponen Biaya Total (dalam rupiah) 

Pita Satin  7.500 

Lem tembak  20.000 

Plastik  13.000 

BOP Variabel:  

Listrik untuk produksi  50.000 

Total HPP  320.500 

HPP /Unit  32.050 

   Sumber: Hetika dan Sari, Jurnal MONEX Volume 8 Nomor. 1 Januari 2019 

1.6.2.3. Usaha aksesori berupa bros 

Contoh yang ketiga adalah untuk kerajinan aksesori berupa bros 

berbahan mutiara sintetis. Untuk usaha kerajinan tersebut, berikut 

adalah contoh perhitungan komponen Harga Pokok Produksinya. 

a. Biaya Bahan Baku 

Biaya bahan baku untuk produk aksesori bros antara lain mutiara 

sintetis dan peniti.  

b. Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Biaya tenaga kerja langsung adalah upah/gaji untuk karyawan 

pembuat bros. 

c. Biaya Overhead 

Biaya overhead untuk produk bros adalah biaya untuk 

packing/kemasan. 

Berikut contoh perhitungan HPP untuk 40 (empat puluh) unit bros: 
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Komponen Biaya Total (dalam rupiah) 

Mutiara sintetis 50.000 

peniti bros 50.000 

Biaya Tenaga Kerja 

Upah karyawan pembuat bros 50.000 

Biaya Overhead  

Packing/kemasan 20.000 

Total HPP 170.000 

HPP/Unit 4.250 

Sumber: Hetika dan Sari, Jurnal MONEX Volume 8 Nomor. 1 Januari 2019 

1.6.2.4. Usaha Kerajinan Pembuatan Rumah Adat Tana Toraja 

Contoh yang keempat adalah usaha kerajinan pembuatan rumah adat 

Tana Toraja. Saat ini Sahabat dapat menjumpai rumah adat Tana Toraja 

(Tongkonan) yang ada di dalam sebuah perumahan. Hal ini 

menimbulkan peluang usaha pembuatan rumah Tongkonan tersebut. 

Berikut adalah studi kasus dari seorang pengrajin rumah Tongkonan 

yang biasanya dibantu oleh 6 (enam) orang tenaga kerja tetap yaitu 1 

(satu) orang sebagai tenaga untuk tukang ukir dan 5 (lima) orang yang 

menyiapkan serta merakit rumah.  

Proses produksi usaha ini dimulai dari pencarian bahan baku berupa 

kayu yang diperoleh melalui proses penawaran pembelian di hutan 

rakyat. Jika terjadi kesepakatan harga, maka dilanjutkan dengan proses 

penebangan pohon dan pemotongan kayu di hutan tersebut untuk 

selanjutnya diangkut dengan truk. Setelah bahan baku diperoleh, maka 

proses pembuatan rumah Tongkonan dilakukan dengan 5 (lima) tahap, 

yaitu tahap pendirian tiang, tahap pemasangan bagian badan/dinding 

rumah, tahap pemasangan batu landasan untuk tempat berdiri semua 
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tiang bangunan, dilanjutkan tahap pengukiran dan terakhir pemasangan 

atap rumah.  

Berikut adalah data seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat 1 

(satu) unit rumah Tongkonan: 

Komponen Biaya Kuantitas Harga/unit 

(dalam rupiah) 

Total (dalam 

rupiah) 

Biaya Bahan Baku 

Biaya pencarian dan 

pemotongan kayu 

(tukang, 

transportasi,dsb) 

  20.000.000 

Harga kayu sendana 1 batang 3.500.000 3.500.000 

Harga kayu nangka 2 batang 4.500.000 9.000.000 

Harga kayu cemara 12 batang 5.000.000 60.000.000 

Harga kayu sengon 12 batang 4.500.000 54.000.000 

Bahan Baku Atap 

Bambu kecil 200 ikat 110.000 22.000.000 

Atap bambu 500 ikat 30.000 15.000.000 

Bubungan 150 lembar 50.000 7.500.000 

Ijuk 2.000 lembar 3.500 7.000.000 

Rotan 300 ikat 5.000 1.500.000 

Bahan baku batu landasan 

Batu patongkon 27 100.000 2.700.000 

Batu bantuli  8 225.000 1.800.000 

Batu ariri 1 200.000 200.000 

Batu tulak somba 2 2.000.000 4.000.000 

Bahan baku untuk ukiran 

Kuas 5 buah 6.000 30.000 
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Komponen Biaya Kuantitas Harga/unit 

(dalam rupiah) 

Total (dalam 

rupiah) 

Tanah merah 3 kg 150.000 450.000 

Cat hitam 20 liter 45.000 900.000 

Cat putih 1 liter 45.000 45.000 

Tanah kuning 1 kg 150.000 150.000 

Biaya Tenaga Kerja 

Upah kepala tukang (1) 100 hari 100.000 10.000.000 

Upah kenek (4) 100 hari 75.000 30.000.000 

Upah tukang ukir 1 paket  25.000.000 

Uang makan tukang (6) 100 hari 40.000 24.000.000 

Biaya lainnya 

Biaya penyusutan 

mesin sensor 

(Rp9.000.000/10 tahun): 3 unit 

rumah 

Ket: 1 mesin dapat digunakan 

untuk 3 unit rumah 

300.000 

Biaya overhead lain-

lain (barang habis 

pakai) 

Rp600.000/ 3 unit rumah 200.000 

Biaya telepon untuk komunikasi dengan pembeli 100.000 

Biaya pemakaian listrik untuk produksi 350.000 

Biaya pemasaran 100.000 

Sumber: Payung (2013) 

 

 



 

33 
  

Dari data biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut, kita akan menyusun 

Harga Pokok Produksi sebagai berikut: 

No. Jenis Biaya Produksi Total (dalam rupiah) 

1. Biaya Bahan Baku Langsung:  

 Biaya pencarian, pemotongan, dan 

pengangkutan kayu 

20.000.000 

 Kayu 126.500.000 

 Batu landasan 8.700.000 

 Atap 53.000.000 

 Total Biaya Bahan Baku Langsung 208.200.000 

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung  

 Upah Tukang (6) 65.000.000 

 Uang makan tukang 24.000.000 

 Total Biaya Tenaga Kerja Langsung 89.000.000 

3. Biaya Overhead  

 Bahan Ukiran 1.575.000 

 Penyusutan Alat Mesin Sensor 300.000 

 Listrik untuk produksi 350.000 

 Overhead lain-lain 200.000 

 Total Biaya Overhead 2.425.000 

Harga Pokok Produksi 299.625.000 

 

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat Sahabat ketahui bahwa total 

Harga Pokok Produksi untuk 1 (satu) unit rumah Tongkonan adalah 

sebesar Rp299.625.000. Komponen biaya telepon untuk komunikasi dan 

biaya pemasaran akan digolongkan dalam kategori beban operasional 

(period cost), tidak masuk dalam perhitungan HPP. 
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1.6.3. Contoh komprehensif menyusun laporan Harga Pokok Penjualan 

Berikut ini adalah data-data biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan 

Sepatu “Adikdos” pada bulan Juni 2020. 

 (Dalam rupiah) 

Persediaan 1 Juni 30 Juni 

Bahan Baku 140.000.000 110.000.000 

Barang setengah jadi 145.000.000 175.000.000 

Barang jadi 225.000.000 230.000.000 

   

Upah tenaga kerja Cutting Department 300.000.000 

Upah tenaga kerja Assembly Department 385.000.000 

Persediaan yang dibeli bulan Juni 295.000.000 

Biaya-biaya yang dikeluarkan s.d. Juni:  

1. Upah sekuriti gudang  20.000.000 

2. Upah sekuriti pabrik  30.000.000 

3. Upah montir mesin produksi  10.000.000 

4. Penyusutan mesin produksi  25.000.000 

5. Penyusutan Bangunan gudang  35.000.000 

6. Penyusutan Bangunan kantor  30.000.000 

7. Biaya listrik dan air pabrik  20.000.000 

8. Perlengkapan pabrik  50.000.000 

9. Pajak bangunan pabrik  12.000.000 

10. Pajak bangunan kantor  9.000.000 

11. Biaya pemasaran  35.000.000 

12. Biaya penjualan  25.000.000 

13. Gaji pegawai administrasi  15.000.000 
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Perusahaan selama bulan Juni menjual produk senilai Rp1.500.000.000 

dengan biaya FOB Shipping point sebesar Rp30.000.000 dan perusahaan 

memberikan diskon sebesar Rp53.000.000 karena klien membayar 

pembelian tepat waktu. 

Perhitungan Harga Pokok Produksi dapat Sahabat lihat pada 

perhitungan berikut. 

 

LAPORAN HARGA POKOK PRODUKSI 

JUNI 2020 

(dalam satuan Rupiah) 

     
Barang setengah jadi awal 

  
145.000.000 

Pemakaian Bahan Baku 
   

 
Bahan baku awal 140.000.000 

  

 
Pembelian bahan baku 295.000.000 

  

 
Bahan baku tersedia 435.000.000 

  

 
Bahan baku akhir 110.000.000 

  

   
325.000.000 

 
Upah tenaga kerja langsung 

   

 

Upah tenaga kerja Cutting 

Department 300.000.000 
  

 

Upah tenaga kerja Assembly 

Department 385.000.000 
  

   
685.000.000  

 
 

Biaya overhead 
   

 
Upah sekuriti gudang 20.000.000 

  

 
Upah sekuriti pabrik 30.000.000 

  

 

Upah montir mesin 

produksi 10.000.000 
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Penyusutan mesin produksi 25.000.000 

  

 

Penyusutan Bangunan 

gudang 35.000.000 
  

 
Biaya listrik dan air pabrik 20.000.000 

  

 
Perlengkapan pabrik 50.000.000 

  

 
Pajak bangunan pabrik 12.000.000 

  

   
202.000.000 

 
Total Biaya Manufaktur selama Juni 

  
1.212.000.000 

Total Biaya Manufaktur 
  

1.357.000.000 

Barang setengah jadi akhir 
  

-175.000.000  

Harga Pokok Produksi 
  

1.182.000.000 

 

 

Untuk pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan kantor/ 

office, akan dicatat sebagai beban operasional, bukan bagian dari 

perhitungan Harga Pokok Produksi maupun Harga Pokok Penjualan. 

Sekarang, alangkah baiknya Sahabat UMKM juga sekaligus menyusun 

Laporan Harga Pokok Penjualan untuk usaha pembuatan sepatu 

“Adikdos” tersebut. 
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LAPORAN HARGA POKOK PENJUALAN 

JUNI 2020 

(dalam satuan rupiah) 

   
Barang jadi awal 225.000.000 

 
Harga Pokok Produksi 1.182.000.000 

 
Barang jadi tersedia untuk dijual 

 
1.407.000.000 

Barang jadi akhir 
 

230.000.000 

Harga Pokok Penjualan 
 

1.177.000.000 

 

Sahabat UMKM, untuk menghitung laba atau rugi usaha akan dibahas 

lebih lanjut pada modul pembukuan: Yuk Menyusun Laporan Keuangan 

UMKM. Namun, tidak ada salahnya kalua Sahabat memperhatikan 

sedikit mengenai cara menghitung laba atau usaha dari data-data usaha 

sepatu “Adikdos” tersebut. 

LAPORAN LABA RUGI 

JUNI 2020 

(dalam satuan rupiah) 

   
Penjualan 

 
1.500.000.000 

Potongan Penjualan 
 

-50.000.000  

Penjualan Bersih 
 

1.450.000.000 

Harga Pokok Penjualan 
 

-1.177.000.000  

Laba Kotor 
 

273.000.000 
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Beban operasional 
  

Penyusutan Bangunan kantor 30.000.000 
 

Pajak bangunan kantor 9.000.000 
 

Biaya pemasaran 35.000.000 
 

Biaya penjualan 25.000.000 
 

Gaji pegawai administrasi 15.000.000 
 

Total Beban Operasional 
 

114.000.000  

Laba Bersih 
 

159.000.000 

 

Laporan laba rugi tersebut sebagai pengantar ke pembahasan modul 

pelatihan Menyusun Laporan Keuangan UMKM ya Sahabat UMKM.  

Dari contoh kasus usaha sepatu “Adikdos” tersebut Sahabat belajar 

memilah bahwa tidak semua pengeluaran merupakan komponen Harga 

Pokok Produksi maupun Harga Pokok Penjualan. Jadi, Sahabat harus 

mengenali sifat-sifat dari biaya atau pengeluaran dari jenis usaha yang 

Sahabat jalankan. Biaya yang terkait langsung dengan produk akan kita 

atribusikan dalam perhitungan Harga Pokok Produksi. Sedangkan untuk 

pengeluaran yang sifatnya periodik dan timbul meskipun tanpa ada 

kegiatan produksi, pengeluaran tersebut akan dikelompokkan sebagai 

beban operasional yang akan diperhitungkan dalam menentukan laba 

atau rugi suatu usaha. 
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2. MENGHITUNG TITIK IMPAS/ BREAK EVENT POINT 

2. 1. Manfaat Penghitungan Titik Impas/Break Event 

Point (BEP) 

Titik Impas (Break Even Point/BEP) adalah titik ketika penjualan atau 

pendapatan yang diperoleh, sama dengan besaran biaya yang telah 

dikeluarkan alias impas, sehingga tidak ada untung atau rugi. BEP 

penting untuk menghitung target penjualan yang harus dicapai untuk 

menutupi biaya yang telah dikeluarkan dalam usaha. Jadi, Sahabat akan 

mengetahui berapa minimal hasil produksi yang harus terjual, agar bisa 

memperoleh keuntungan yang sesuai dengan perkiraan Sahabat. 

Tidak jarang Sahabat menemui kondisi usaha yang tidak berkembang 

meskipun secara umum penjualannya terlihat bagus. Salah satu 

kemungkinan penyebabnya adalah belum tercapainya tingkat penjualan 

yang seharusnya direalisasikan agar dapat menutupi biaya usaha, karena 

ketidaktahuan pemilik usaha. Agar hal ini tidak terjadi, Sahabat perlu 

mengetahui bagaimana cara menghitung BEP. Penyebab yang lain 

adalah adanya kesalahan dalam penentuan harga jual. Untuk kondisi ini, 

pemahaman Sahabat mengenai penghitungan HPP pada bagian 

sebelumnya, akan sangat membantu. 

 

2. 2. Perilaku Biaya 

Sebelum membahas titik impas lebih lanjut, Sahabat UMKM perlu 

mengenal terlebih dahulu mengenai perilaku biaya. Perilaku biaya ini 
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sudah sedikit disinggung di bagian awal modul, yaitu tentang biaya 

tetap dan biaya variabel.  

a. Biaya Variabel (variable cost) 

Biaya variabel (Kieso et.al., 2015) adalah biaya yang akan berubah 

secara proporsional seiring dengan perubahan level aktivitas 

produksi. Jika level produksi meningkat 10%, maka total biaya 

variabel juga akan naik sebesar 10% pula. Jika level produksi naik 

sebesar 30%, maka total biaya variabel juga akan bertambah sebesar 

30%. Contoh jenis biaya yang paling mudah ditelusuri sebagai biaya 

variabel adalah biaya bahan baku/bahan mentah langsung dan biaya 

tenaga kerja langsung. Biaya variabel ini juga menggambarkan biaya 

yang relatif sama per unitnya atau per level produksi. 

Grafik berikut mengilustrasikan perilaku biaya variabel. Misalkan 

suatu perusahaan yang membuat komputer tablet berkamera 

dengan biaya kamera $10 per tablet. Indeks aktivitas adalah jumlah 

tablet yang diproduksi. Pada gambar (a) menunjukkan bahwa makin 

bertambah tablet yang diproduksi maka total biaya variabel juga 

bertambah secara linier. Jika perusahaan memproduksi 2.000 tablet 

maka biaya untuk kamera sebesar $20,000 dan jika perusahaan 

memproduksi 10.000 tablet, maka biaya untuk kamera sebesar 

$100,000. Kemudian, pada gambar (b) kita dapat melihat bahwa biaya 

variabel per unit nya relatif tetap terjaga pada $10 per unit. 
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Gambar 2.1 Grafik Biaya Variabel (Kieso, et. Al; 2015) 

 
,  

b. Biaya Tetap (fix cost) 

Menurut Kieso, et.al. (2015), biaya tetap adalah biaya yang secara 

total tetap jumlahnya meskipun level produksi berubah/bertambah. 

Gambar 2.2 Grafik Biaya Tetap (Kieso, et. Al; 2015) 
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Contoh dari biaya tetap antara lain biaya untuk pajak properti (PBB), 

asuransi, biaya sewa, gaji supervisor, penyusutan bangunan dan 

peralatan. Digambarkan pada gambar di atas bahwa biaya tetap secara 

total jumlahnya akan relatif tetap meskipun level produksinya 

meningkat. Pada gambar (a) ditunjukkan bahwa dalam level produksi 

2.000 tablet maupun 10.000 tablet, biaya tetap akan pada level yang 

sama yaitu $10,000. Biaya tetap rata-rata per unit pada gambar (b) 

menunjukkan bahwa dengan meningkatkanya level produksi, maka 

biaya tetap rata-rata akan menurun. 

 

2. 3. Analisis Cost-Volume-Profit (CVP) 

Nah, sebelum Sahabat menghitung titik impas, Sahabat akan belajar 

terlebih dahulu mengenai analisis cost-volume-profit (CVP). Analisis CVP 

berguna untuk mengidentifikasi pengaruh biaya produk dan volume 

penjualan terhadap laba suatu usaha. Analisis CVP nantinya akan 

dipergunakan untuk menentukan titik impas/BEP.  

CV ABC 

Laporan Laba Rugi CVP 

31 Des 2020 (dalam rupiah) 

     

  
Total 

 
per unit 

Penjualan (1600 unit) 800.000.000 
 

500.000 

Biaya variabel 480.000.000 
 

300.000 

Margin kontribusi 320.000.000 
 

200.000 

Biaya tetap 200.000.000 
  

Laba bersih 120.000.000 
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Sebenarnya laporan laba rugi CVP ini berbeda dengan laporan laba rugi 

tradisional, karena laporan laba rugi tradisional tidak memisahkan biaya 

berdasarkan biaya variabel dan biaya tetap, akan tetapi berdasarkan 

harga pokok dan beban operasional. Namun, kedua pendekatan laporan 

laba rugi tersebut akan menghasilkan laba bersih yang sama. 

Berdasarkan contoh perhitungan Laporan laba rugi CVP CV ABC di atas, 

Sahabat dapat menghitung bahwa harga jual per unit (penjualan per 

unit) = Rp800.000.000: 1.600 unit = Rp500.000,00. Sahabat juga 

mengetahui bahwa nilai biaya variabel per unit sebesar Rp300.000,00 

(Rp480.000.000,00 : 1.600 unit) dan margin kontribusi adalah sebesar 

Rp200.000,00 (Rp320.000.000 : 1.600 unit), atau bisa juga dihitung 

dengan formula: 

 

Sahabat dapat melihat penerapan analisis CVP pada contoh-contoh 

berikut. 

 CV XYZ ingin memperoleh laba tiap bulan sebesar Rp100 juta dari 

usaha penjualan produknya. Kapasitas produksinya per bulan adalah 

5.000 unit produk dengan biaya tetap sebesar Rp300 juta dan biaya 

variabel sebesar Rp1 juta per unit produk. Berapa harga per unit yang 

harus ditentukan oleh CV XYZ? 

 

Marjin kontribusi per unit = Harga Jual per unit – Biaya Variabel per unit 



 

44 
 

 

Diketahui: 

Laba   = Rp100 juta 

Volume  = 5.000 unit 

Biaya variabel = Rp1 juta per unit 

Biaya tetap  = Rp300 juta 

Total Penjualan  = Total Biaya Variabel + Total Biaya Tetap + Laba 

(Unit x harga jual)  = (Rp1 juta x 5.000 unit) +Rp300 juta +Rp100 juta 

(5.000x harga jual) = Rp5.000.000.000+Rp300 juta +Rp100 juta 

(5.000x harga jual) = Rp5.400.000.000 

Harga jual (per unit) = Rp5.400.000.000 / 5.000 unit 

    = Rp1.080.000 

 CV KLM memproduksi kerajinan lokal. Diketahui nilai total penjualan 

produk dalam satu bulan adalah Rp30 juta, jumlah produk yang 

terjual adalah 1.000 unit (harga per produk sebesar Rp30.000), total 

biaya variabel adalah Rp25 juta dan biaya tetap sebesar Rp5 juta. Nah 

Sahabat, berapakah titik impas/BEP-nya? 

Diketahui: 

Total penjualan = Rp30 juta 

Harga per unit = Rp30.000 

Jumlah unit terjual = 1.000 unit 

Biaya tetap  = Rp5 juta 



 

45 
  

Biaya variabel = Rp25 juta 

Kita akan cari terlebih dahulu biaya variabel per unit 

Biaya variabel per unit  = Rp25 juta/ 1.000 unit 

    = Rp25.000 

Margin kontribusi per unit = Harga per unit – Biaya variabel per unit 

    = Rp30.000 – Rp25.000 

Margin kontribusi per unit = Rp5.000 

Titik Impas (BEP)  = Biaya Tetap / Marjin kontribusi per unit 

   = Rp5 juta / Rp5.000 

   = 1.000 unit 

2. 4. Titik Impas/Break Even Point (BEP) 

Selanjutnya, kita belajar lebih lanjut mengenai titik impas (BEP). Menurut 

Hansen dan Mowen (1994), titik impas atau break event point adalah titik 

dimana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga 

keuntungannya nol (0).  

Gambar 2.3 Titik Impas 

 

Titik Impas (BEP) = Biaya Tetap / Marjin kontribusi per unit 
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Titik Impas (unit) dapat dihitung menggunakan rumus berikut: 

Atau 

Jika kita mencari titik impas (rupiah), maka Sahabat dapat 

menggunakan formula: 

 

Agar lebih jelas, Sahabat dapat melihat contoh perhitungan titik impas 

(BEP) berikut. 

CV ABC produsen kerajinan tangan ingin mengetahui jumlah unit yang 

harus diproduksi agar mencapai BEP atau titik impasnya. Untuk produksi 

selama satu bulan, biaya tetap sebesar Rp500 juta dan biaya variabel per 

unit Rp1 juta. CV ABC mematok harga jual sebesar Rp1,5 juta per unit. 

Berapa unit produk yang harus dihasilkan untuk mencapai titik 

impasnya? 

BEP (unit) = Biaya Tetap /(Harga Jual per Unit – Biaya Variabel 

per Unit) 

BEP (unit) = Rp500.000.000/(Rp1.500.000 – Rp1.000.000) 

 = Rp500.000.000 / Rp500.000 

 = 1.000 unit 

BEP (unit) = Biaya tetap / (Harga jual per unit – Biaya Variabel per unit) 

BEP (unit) = Biaya tetap / margin kontribusi per unit 

BEP (rupiah) = Biaya tetap / rasio margin kontribusi  
        = Biaya tetap/(margin kontribusi per unit: harga jual per unit) 
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Jadi untuk mencapai titik BEP, perusahan harus memproduksi sebanyak 

1.000 unit produk. 

Bagaimana jika Sahabat ingin mengetahui tingkat penjualan agar terjadi 

BEP? 

Nah, jika BEP dihitung dalam satuan rupiah, maka tingkat penjualan 

yang harus dihasilkan agar mencapai BEP adalah: 

BEP (Rupiah) = Biaya Tetap Produksi / [(Harga per Unit  – Biaya 

Variabel per Unit) : Harga per Unit] 

BEP (Rupiah) = Rp500.000.000 / [(Rp1.500.000 – Rp1.000.000) : 

Rp1.500.000] 

 = Rp500.000.000 / (Rp500.000 : Rp1.500.000) 

 = Rp1.500.000.000 

Maka total penjualan yang harus dihasilkan agar mencapai titik impas 

adalah Rp1,5 miliar. 

Sekarang, jika CV ABC ingin memperoleh laba sebesar Rp100 juta, 

berapa unit produk yang harus dihasilkan pada periode tersebut? 

Biaya tetap   =Rp500 juta 

Biaya variabel per unit = Rp1 juta 

Harga jual per unit  = Rp1,5 juta 

Jumlah unit BEP  = 1.000 unit 

Laba yang diinginkan = Rp100 juta 

Jumlah Unit = (laba yang diinginkan) / (Harga per Unit  – Biaya 

Variabel per Unit)) + Jumlah Unit BEP 

 = (Rp100.000.000/(Rp1.500.000  – Rp1.000.000)) + 

1.000 

 = 200 + 1.000 

 = 1.200 
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2. 5. Langkah Menentukan Harga Jual dan Titik Impas 

Setelah mengetahui berapa HPP yang dikeluarkan untuk memperoleh 

barang/jasa, langkah selanjutnya adalah menetapkan berapa 

keuntungan yang diinginkan untuk menetapkan harga jual. Dalam 

menentukan harga jual, Sahabat UMKM dapat melakukan survei harga 

terlebih dahulu untuk mengetahui harga jual barang/jasa serupa yang 

di pasar. Setelah mengetahui harga pasar barang/jasa tersebut, Sahabat 

UMKM akan mempunyai gambaran seberapa besar keuntungan yang 

diinginkan. Jangan memaksakan dengan keuntungan kecil hanya agar 

barang dagangan laku.  

Jika Sahabat UMKM berjualan makanan/minuman, maka harus 

menghitung kemungkinan makanan kadaluarsa atau rusak sehingga 

tidak bisa dijual. Oleh karena itu, untuk industri makanan/minuman, 

biasanya akan menetapkan keuntungan lebih besar dari usaha lainnya, 

untuk menutupi kemungkinan adanya biaya tambahan karena 

makanan/minuman tidak laku dijual. 

Dalam penetapan harga jual produk, hendaknya melalui tahapan-

tahapan berikut (Boyd et.al, 2000): 

a. Menentukan tujuan penetapan harga; 

b. Mengestimasi permintaan untuk produk yang dijual dan juga 

elastisitas harganya; 

c. Menyiapkan antisipasi terhadap reaksi pesaing; 

d. Menentukan pangsa pasar yang akan dituju; 

e. Menentukan strategi harga untuk memasuki pangsa pasar; 

f. Mempertimbangkan cara pemasaran; dan 
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g. Menentukan metode penetapan harga, apakah: 

1) Berdasarkan orientasi pada biaya 

2) Berdasarkan orientasi pada persaingan, atau 

3) Berdasarkan orientasi pada permintaan pelanggan 

Setelah Sahabat menentukan Harga Jual, selanjutnya Sahabat perlu 

menentukan titik impas (BEP). Langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Menentukan Laba Kotor yang diharapkan dan Harga Jual 

Sahabat dapat menentukan harga jual per unit produk dengan cara 

menjumlahkan Harga Pokok Produksi dengan Estimasi Laba Kotor 

yang diharapkan. 

Harga Jual = HPP + Laba kotor 

2. Menentukan Biaya Operasional 

Selanjutnya Sahabat menghitung besarnya biaya operasional tiap 

periode (misal per bulan). 

3. Menentukan Titik Impas dan Target Penjualan 

Titik impas (unit) akan kita peroleh dengan cara: 

𝑇𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑠 =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝐵𝑢𝑙𝑎𝑛

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐾𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑈𝑛𝑖𝑡
 

Nah, mudah bukan? Pada bagian berikutnya, Sahabat akan melihat 

ilustrasi penerapan penghitungan titik impas untuk usaha kuliner dan 

kerajinan (kriya). 
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2.5.1 Usaha Kuliner 

2.5.1.1 Usaha Donat 

Sahabat masih ingat ilustrasi Queen Donut pada bab I? Sekarang 

Sahabat akan melanjutkan contoh pada kasus Queen Donut. Sahabat 

menggunakan data dimana HPP Queen Donut untuk 13 pak donat 

sebesar Rp11.500 (pembulatan).  

1. Menentukan Laba Kotor dan Harga Jual 

Laba kotor untuk usaha kuliner sekitar 50% s.d. 120% dari Harga 

Pokok Produksi 

Misalkan kita menggunakan laba kotor 115% dari Harga Pokok 

Produksi, maka besar laba kotor = 115% x Rp11.500 = Rp13.225 

(dibulatkan menjadi Rp13.000). 

Harga Jual  = HPP + Laba Kotor 

 = Rp11.500 + Rp13.000 

 = Rp24.500 

2. Menentukan Biaya Operasional  

Biaya operasional sering disebut juga biaya periodik, adalah biaya-

biaya yang selalu muncul setiap periodenya, misal gaji karyawan yang 

dibayarkan bulanan, biaya pemakaian listrik, biaya kuota internet, dan 

sebagainya. 

Pada contoh kasus Queen Donut, biaya operasional yang muncul 

dalam satu periode misalnya sebagai berikut: 
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BIAYA OPERASIONAL 
No Keterangan Jumlah 
1. Gaji karyawan (3 orang) Rp7.500.000 
2. Uang makan karyawan @Rp40.000/hari (30 hari) Rp3.600.000 
3. Listrik Rp1.000.000 
4. Penyusutan (mixer dan freezer)  
 Freezer @Rp50.000 x 3 buah Rp150.000 
 Mixer Rp200.000 
 Alat-alat lain Rp100.000 
5. Alat-alat kebersihan Rp500.000 
6. Transportasi Rp200.000 
7. Kuota internet Rp300.000 
8. Biaya iklan Rp500.000 
9. Bazaar: 

- Transportasi  Rp200.000 
- SPG @Rp150.000 per hari Rp450.000 
- Sewa stand   Rp500.000 
Per bazaar   Rp1.150.000 
Per bulan 4 x bazaar 

 
 
 
 
 

Rp4.600.000 
10. Biaya mess karyawan Rp1.000.000 
 Total biaya Rp19.650.000 
11. Lain-lain 20% total biaya Rp3.950.000 
TOTAL BIAYA OPERASIONAL Rp23.600.000 

 

3. Menentukan Titik Impas dan Target Penjualan 

Selanjutnya Sahabat akan menentukan titik impas untuk menutup 

biaya-biaya operasional yang muncul pada periode tersebut. 

Berapakah jumlah donat yang harus terjual agar minimal mencapai 

titik impas tersebut? 

Titik impas (unit) akan kita peroleh dengan cara: 
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𝑇𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑠 =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝐵𝑢𝑙𝑎𝑛

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐾𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑈𝑛𝑖𝑡
 

 

Dengan formula di atas dapat kita hitung sebagai berikut: 

 

𝑇𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑠 =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝐵𝑢𝑙𝑎𝑛

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐾𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑈𝑛𝑖𝑡
 

𝑇𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑠 =
Rp23.600.000

Rp13.000
= 1.816 𝑝𝑎𝑘

 

Jadi, untuk mencapai titik impas, jumlah donat yang harus terjual 

pada bulan tersebut adalah sebanyak 1.816 pak atau berarti 61 pak 

per hari (asumsi sebulan 30 hari).  

 

2.5.1.2 Usaha Produksi Keripik Pisang 

Usaha produksi keripik pisang pada contoh perhitungan HPP 

menunjukkan bahwa HPP per kilogram keripik pisang senilai 

Rp28.000,00 per kilo. 

Sahabat UMKM, misalkan target laba kotornya adalah 110% dari harga 

pokok produksi, harga jual akan kita hitung sebagai berikut: 

Harga Jual  = HPP + Laba kotor 
  = Rp28.000 + (110% x Rp28.000) 
  = Rp28.000 + Rp30.800 
  = Rp58.800,00 

Jadi harga jual jika target laba kotornya sebesar 110% dari harga pokok 

adalah Rp58.800,00. 
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Selanjutnya Sahabat akan menghitung titik impas untuk menentukan 

berapa jumlah unit yang terjual agar tidak menderita kerugian. Disini 

diasumsikan biaya operasional (biaya tetap) dalam satu periode (bulan) 

Rp28.000.000,00. 

𝑇𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑠 =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝐵𝑢𝑙𝑎𝑛

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐾𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑈𝑛𝑖𝑡
 

𝑇𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑠 =
𝑅𝑝28.000.000

𝑅𝑝30.800
= 909,09 𝑢𝑛𝑖𝑡

𝑘𝑖𝑡𝑎 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑘𝑒 𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 910 𝑢𝑛𝑖𝑡

 

Agar mencapai titik impas, keripik pisang ini harus terjual 910 kilo dalam 

1 (satu) bulan. 

 

2.5.1.3 Usaha Brownies 

Contoh usaha pembuatan brownies kukus pada bagian pembahasan 

HPP mengestimasi perhitungan HPP per unit sebesar Rp8.100,00.  

Misal target laba kotornya adalah 120% dari harga pokok produksi.  

Harga Jual  = HPP + Laba kotor 

  = Rp8100 + (100% x Rp8.100) 

  = Rp8.100 + Rp8.100 

  = Rp16.200,00 

Jadi harga jual jika target laba kotornya sebesar 100% dari harga pokok 

adalah Rp16.200,00. 

Kemudian, Sahabat lanjutkan dengan menghitung titik impas untuk 

menentukan berapa jumlah unit yang terjual agar tidak merugi. Disini 
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diasumsikan biaya operasional (biaya tetap) dalam satu periode 

Rp10.000.000,00. 

𝑇𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑠 =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝐵𝑢𝑙𝑎𝑛

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐾𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑈𝑛𝑖𝑡
 

𝑇𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑠 =
𝑅𝑝10.000.000

𝑅𝑝8.100
= 1.234,56 𝑢𝑛𝑖𝑡

𝑘𝑖𝑡𝑎 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑘𝑒 𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 1.235 𝑢𝑛𝑖𝑡

 

Agar usaha brownies kukus ini dapat mencapai titik impas, maka jumlah 

produk yang terjual minimal sebanyak 1.235 bungkus. Sehingga agar 

nantinya memperoleh laba bersih, usaha brownies ini harus menjual 

produknya lebih dari 1.235 bungkus. 

 

2.5.2 Usaha Kerajinan (Kriya) 

2.5.2.1 Usaha Kerajinan Sofa 

Merujuk pada contoh perhitungan HPP untuk usaha kerajinan sofa, 

diketahui bahwa perhitungan HPP per unit sofa adalah sebesar 

Rp6.124.000,00. Misal ditetapkan laba kotor dari HPP sebesar 50%, maka 

perhitungannya: 

Harga jual  = HPP + Laba Kotor 

  = Rp6.124.000 + (50% x Rp6.124.000) 

  = Rp6.124.000 + Rp3.062.000 

  = Rp9.186.000 

Jika kemudian diasumsikan misal untuk biaya operasional bulanan usaha 

tersebut sebesar Rp30 juta. Berapakah perkiraan jumlah unit sofa yang 

harus terjual untuk mencapai titik Break Event Point? 
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𝑇𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑠 = `
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝐵𝑢𝑙𝑎𝑛

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐾𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑈𝑛𝑖𝑡
 

𝑇𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑠 =
𝑅𝑝30.000.000

𝑅𝑝3.062.000
= 9,79 𝑢𝑛𝑖𝑡

𝑑𝑖𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 10 𝑢𝑛𝑖𝑡

 

Jadi untuk mencapai titik impas, dengan asumsi biaya operasional 

sebesar Rp30 juta per bulan, maka jumlah sofa yang harus terjual adalah 

10 unit sofa. 

 

2.5.2.2 Usaha Kerajinan Buket Bunga Imitasi 

Pada contoh perhitungan HPP usaha buket imitasi, Sahabat telah 

mengetahui bahwa HPP per unit produknya sebesar Rp32.050,00. 

Sekarang Sahabat akan mencoba menyimulasikan penentuan harga jual 

dan penentuan titik impas. 

Jika usaha tersebut menetapkan laba kotor sebesar 100% dari harga 

pokok, maka harga jualnya adalah: 

Harga jual  = HPP + Laba Kotor 

  = Rp32.050+ (100% x Rp32.050) 

  = Rp32.050 + Rp32.050 

  = Rp64.100 

Dengan perkiraan laba kotor sebesar 100% dari harga pokok, Sahabat 

dapat menentukan harga jual sebesar Rp64.100 per buket bunga. 
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Selanjutnya Sahabat lanjutkan menentukan jumlah produk yang harus 

terjual untuk mencapai titik impas, dengan asumsi biaya operasional 

(biaya tetap) sebesar Rp10 juta. 

𝑇𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑠 =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝐵𝑢𝑙𝑎𝑛

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐾𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑈𝑛𝑖𝑡
 

𝑇𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑠 =
𝑅𝑝10.000.000

𝑅𝑝32.050
= 312, 01 𝑢𝑛𝑖𝑡

𝑘𝑖𝑡𝑎 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑘𝑒 𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 313 𝑢𝑛𝑖𝑡

 

Untuk lebih memberikan “rasa aman”, maka akan lebih baik jika 

perhitungan untuk titik impas, hasil perhitungannya kita bulatkan ke atas 

ya Sahabat  

 

2.5.2.3 Usaha Aksesori (Bros) 

Perhitungan HPP per unit dari contoh usaha aksesoris (bros) 

menunjukkan nilai sebesar Rp4.250,00. 

Yuk Sahabat UMKM, kita lanjutkan dengan mencoba menghitung 

berapa harga jual produk dengan terlebih dahulu menetapkan berapa 

target laba kotornya. 

Misal target laba kotornya adalah 120% dari harga pokok produksi.  

Harga Jual  = HPP + Laba kotor 

  = Rp4.250 + (120% x Rp4.250) 

  = Rp4.250 + Rp5.100 

  = Rp9.350 

Jadi harga jual jika target laba kotornya sebesar 120% dari harga pokok 

adalah Rp9.350,00. 
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Kemudian Sahabat lanjutkan dengan menghitung titik impas untuk 

menentukan berapa jumlah unit yang terjual agar tidak merugi. Disini 

diasumsikan biaya operasional (biaya tetap) dalam satu periode 

Rp12.000.000,00. 

𝑇𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑠 =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝐵𝑢𝑙𝑎𝑛

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐾𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑈𝑛𝑖𝑡
 

𝑇𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑠 =
𝑅𝑝12.000.000

𝑅𝑝5.100
= 2.352,94 𝑢𝑛𝑖𝑡

𝑘𝑖𝑡𝑎 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑘𝑒 𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 2.353 𝑢𝑛𝑖𝑡

 

Dengan demikian, untuk usaha aksesori bros ini agar mencapai titik 

impas harus mampu menjual produknya sebanyak 2.353 unit produk. 

 

2.5.2.4 Usaha Kerajinan Pembuatan Rumah Adat Tana Toraja 

Pada bagian sebelumnya, usaha kerajinan pembuatan rumah adat 

Tongkonan memperoleh hasil perhitungan HPP per unit rumah yang 

dibuat sebesar Rp299.625.000,00. 

Misal target laba kotornya adalah 50% dari harga pokok produksi, maka:  

Harga Jual  = HPP + Laba kotor 

  = Rp299.625.000 + (50% x Rp299.625.000) 

  = Rp299.625.000 + Rp149.812.500 

  = Rp449.437.500 

Jadi harga jual jika target laba kotornya sebesar 50% dari harga pokok 

adalah Rp449.437.500,00. 
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Sahabat UMKM, selanjutnya hitung titik impas untuk menentukan 

berapa jumlah unit yang terjual agar tidak merugi. Disini diasumsikan 

biaya operasional (biaya tetap) dalam satu periode Rp200.000.000,00. 

𝑇𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑠 =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝐵𝑢𝑙𝑎𝑛

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐾𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑈𝑛𝑖𝑡
 

𝑇𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑠 =
𝑅𝑝200.000.000

𝑅𝑝149.812.500
= 1,335 𝑢𝑛𝑖𝑡

𝑘𝑖𝑡𝑎 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑘𝑒 𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 2 𝑢𝑛𝑖𝑡

 

Agar mencapai titik impas, setidaknya harus ada 2 (dua) unit rumah 

Tongkonan ini terjual dalam 1 (satu) periode. 

Sahabat dapat berlatih menghitung HPP dan titik impas untuk usaha 

Sahabat dengan menggunakan kertas kerja yang ada di lampiran modul 

ini ya. Setelahnya, Sahabat dapat melanjutkan ke modul berikutnya, 

untuk mempelajari mengenai cara menyusun laporan keuangan UMKM.  
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LAMPIRAN 

1. Kertas Kerja Penghitungan BEP (Break Even Point)/ Titik Impas 
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2. Kertas Kerja Penghitungan Harga Pokok Produksi/Jasa 

HPP (HARGA POKOK PRODUKSI/JASA) 

BIAYA VARIABEL 

 

Nama    : 

Jenis Usaha& Produk  :PRODUKSI/JASA_________________ 

Merk Dagang `  :  

HPP untuk                  :________  unit/pcs/porsi 

 

A. BAHAN BAKU 

No Nama Bahan Kuantitas 
Harga per Unit 

(Rp) 
Total 
(Rp) 

1     
2     
3     
4     

5 *jika baris tidak cukup silahkan 
gunakan lampiran I    

 
Jumlah Biaya Bahan Baku 

 
 

B. TENAGA KERJA 

No Uraian Tenaga Kerja Jumlah 
(orang) 

Upah per 
orang (Rp) 

Total 
(Rp) 

1     
2     
3     

4 
*jika baris tidak cukup silahkan 
gunakan lampiran II    

Jumlah Biaya Tenaga Kerja  
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C. LAIN-LAIN (OVERHEAD) 

No Pengeluaran Total 
(Rp) 

1   
2   

3 *jika baris tidak cukup silahkan gunakan lampiran III  

Jumlah Biaya Tenaga Kerja   

Total Harga Pokok Produksi (A+B+C)  

HPP per unit/pcs/porsi  
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3. Kertas Kerja Penghitungan Harga Pokok Penjualan untuk Usaha 
Dagang 

HARGA POKOK PENJUALAN 

UNTUK USAHA DAGANG 

A. Biaya Pembelian Barang 

No Deskripsi Jumlah Harga Total 

A. Barang X  

1 (+) Persediaan Awal    

2 (+) Pembelian Barang    

3 (+) Biaya 
Transport/Pengiriman 
Barang 

   

4 (-)  Retur/Diskon 
Pembelian 

   

5. (-) Persediaan barang di 
akhir bulan 

   

 Harga Pokok Penjualan Barang  X   
 

No Deskripsi Jumlah Harga Total 
A. Barang Y  
1 (+) Persediaan Awal    
2 (+) Pembelian Barang    
3 (+) Biaya 

Transport/Pengiriman  
   

4 (-)  Retur/Diskon 
Pembelian 

   

5. (-) Persediaan barang di 
akhir bulan 

   

 Harga Pokok Penjualan Barang  Y   
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No Deskripsi Jumlah Harga Total 

A. Barang Z  

1 (+) Persediaan Awal    

2 (+) Pembelian Barang    

3 (+) Biaya 

Transport/Pengiriman 

Barang 

   

4 (-)  Retur/Diskon 

Pembelian 

   

5. (-) Persediaan barang di 

akhir bulan 

   

 Harga Pokok Penjualan Barang  Z   

 

B. BIAYA OPERASIONAL / BIAYA TETAP (FIX COST) 

 

Per Bulan 

No Uraian Biaya Jumlah 
 (Rp) Ket. 

1 Sewa tempat 
usaha/bazar/perawatan   

2 Listrik   

3 Air   

4 Gaji Karyawan   

5 Kuota internet   

6 .............................................................   

Jumlah Biaya Operasional per Bulan   
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4. Kertas Kerja Penghitungan Biaya Variabel (Bahan Baku) untuk 

HPP 

HPP (HARGA POKOK PRODUKSI/PELAYANAN) 

BIAYA VARIABEL 

 

Nama    : 

Jenis Usaha& Produk  : PRODUKSI _____________________ 

Merk Dagang `  :  

HPP untuk                   :________  unit/pcs/porsi 

A. BAHAN BAKU 

No Nama Bahan Kuantitas 

Harga 

per Unit 

(Rp) 

Total 

(Rp) 

1 
 

 
   

2 
 

 
   

3 
 

 
   

4 
 

 
   

5 
 

 
   

6 
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A. BAHAN BAKU 

No Nama Bahan Kuantitas 

Harga 

per Unit 

(Rp) 

Total 

(Rp) 

7 
 

 
   

8 
 

 
   

9 
 

 
   

10 
 

 
   

11 
 

 
   

12 
 

 
   

13 
 

 
   

14 
 

 
   

16 
 

 
   

Jumlah Biaya Bahan Baku  

 

 

 



 

68 
 

 

5. Kertas Kerja Penghitungan Biaya Variabel (Tenaga Kerja) untuk 

HPP 

HPP (HARGA POKOK PRODUKSI/PELAYANAN) 

BIAYA VARIABEL 

 

Nama    : 

Jenis Usaha& Produk  :  JASA / PRODUKSI _______________ 

Merk Dagang `  :  

HPP untuk                   :________  unit/pcs/porsi 

B. TENAGA KERJA 

No Uraian Tenaga Kerja Jumlah 
(orang) 

Upah 
per 

orang 
(Rp) 

Total 
(Rp) 

1 
 

 
   

2 
 

 
   

3 
 

 
   

4 
 

 
   

5 
 

 
   

6 
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B. TENAGA KERJA 

No Uraian Tenaga Kerja Jumlah 
(orang) 

Upah 
per 

orang 
(Rp) 

Total 
(Rp) 

7 
 

 
   

8 
 

 
   

9 
 

 
   

10 
 

 
   

11 
 

 
   

12 
 

 
   

13 
 

 
   

14 
 

 
   

15 
 

 
   

 Jumlah Biaya Tenaga Kerja  
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6. Kertas Kerja Penghitungan Biaya Variabel (Overhead) untuk 

HPP 

HPP (HARGA POKOK PRODUKSI/PELAYANAN) 

BIAYA VARIABEL 

 

Nama    : 

Jenis Usaha& Produk  :  JASA / PRODUKSI _______________ 

Merk Dagang `  :  

HPP untuk                   :________  unit/pcs/porsi 

C. LAIN-LAIN (OVERHEAD) 

No Pengeluaran Total (Rp) 

1 
 

 
 

2 
 

 
 

3 
 

 
 

4 
 

 
 

5 
 

 
 

6 
 

 
 

7 
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C. LAIN-LAIN (OVERHEAD) 

No Pengeluaran Total (Rp) 

8 
 

 
 

9 
 

 
 

10 
 

 
 

11 
 

 
 

12 
 

 
 

13 
 

 
 

14 
 

 
 

Jumlah Biaya Tenaga Kerja   

Total Harga Pokok Penjualan/Produksi (A+B+C)  

HPP per unit/pcs/porsi  
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TENTANG PENULIS 
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Kebangkrutan adalah hal yang ditakutkan bagi siapa saja yang melakukan kegiatan 
bisnis, tidak terkecuali para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal 
tersebut dapat diantisipasi sejak dini salah satunya dengan cara menghitung Harga 
Pokok Produksi/Penjualan (HPP) serta menentukan titik impas (Break Even Point/BEP). 
Dengan modul ini, Sahabat UMKM dapat mulai belajar menghitung HPP dengan benar. 
HPP ini dapat digunakan untuk menentukan harga jual yang sesuai untuk barang/jasa 
yang dihasilkan. Selanjutnya Sahabat UMKM juga dapat belajar menentukan titik 
impas, berapa unit minimal yang harus terjual agar tidak merugi, sehingga usaha yang 
digeluti akan terus bertumbuh. Modul ini menyajikan contoh-contoh praktis dari 
berbagai jenis usaha, dari sektor jasa, dagang, hingga produksi/manufaktur. 
Perhitungan disertai dengan contoh-contoh praktis ini diharapkan akan membuat 
Sahabat UMKM lebih mudah dalam mengaplikasikan untuk bidang usahanya. 

 


