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2.1 Pisang 

Pisang (Musa paradisiacal) termasuk keluarga Musaceae, yang sangat 

digemari orang karena enak dimakan sebagai buah meja atau melalui pengolahan 

terlebih dahulu. Tanaman pisang berasal dari Asia Tenggara, tetapi kini telah 

menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Buah pisang sangat popular dan 

digemari oleh semua lapisan masyarakat. Pisang merupakan tanaman semak yang 

berbatang semu (pseudostem), tingginya bervariasi antara 1-4 m. Tanaman pisang 

dapat tumbuh di daerah tropis, baik dataran rendah maupun dataran tinggi dengan 

ketinggian tidak lebih dari 1.600 m di atas permukaan laut (dpl). Suhu optimum 

untuk pertumbuhan adalah 27°C, dan suhu maksimumnya 38°C, dengan 

keasaman tanah (pH) 4,5-7,5. Curah hujan yang optimum untuk pertumbuhan 

tanaman pisang berkisar antara 2000-2500 mm/tahun atau paling baik 100 

mm/bulan (Marga, 2016). 

Pisang dapat tumbuh di tanah yang kaya humus, mengandung kapur atau 

tanah berat. Tanaman ini rakus makanan sehingga sebaiknya pisang ditanam di 

tanah berhumus dengan pemupukan. Air harus selalu tersedia tetapi tidak boleh 

menggenang karena pertanaman pisang harus diairi dengan intensif. Ketinggian 

air tanah di daerah basah adalah 50-200 cm, di daerah setengah basah 100-200 cm 

dan di daerah kering 50-150 cm. Di Indonesia umumnya dapat tumbuh di dataran 

rendah sampai pegunungan setinggi 2.000 m dpl (Marga, 2016). 

 

2.1.1 Pisang Kepok 

Pisang kepok merupakan jenis pisang olahan yang paling sering diolah 

terutama dalam olahan pisang goreng dalam berbagai variasi, sangat cocok diolah 

menjadi keripik, buah dalam sirup, aneka olahan tradisional, dan tepung. Pisang 

dapat digunakan sebagai alternatif pangan pokok karena mengandung karbohidrat 

yang tinggi, sehingga dapat menggantikan sebagian konsumsi beras dan terigu 

(Azizah, 2016). 



II-2 
 

1. Taksonomi 

Kingdom : Plantae 

Divisi : Spermatophyta 

Class : Monocotyledoneae 

Ordo : Musales 

Family : Musaceae 

Genus : Musa 

Species : Musa paradisiaca L. 

2. Morfologi 

Pohon pisang berakar rimpang dan tidak mempunyai akar tunggal yang 

berpangkal pada umbi batang. Akar terbanyak berada di bagian bawah 

tanah. Akar ini tumbuh menuju bawah sampai kedalaman 75-150cm. 

Sedang akar yang berada di bagian samping umbi tumbuh ke samping atau 

mendatar. Dalam perkembangannya, akar samping bias mencapai ukuran 4 

– 5m. Batang pisang sebenarnya terletak di dalam tanah, yakni berupa 

umbi batang. Di bagian atas umbi batang terdapat titik tumbuh yang 

menghasilkan daun dan pada suatu saat akan tumbuh bunga pisang 

(jantung). Sedangkan yang berdiri tegak di atas tanah dan sering dianggap 

sebagai batang semu. Batang semu ini terbentuk dari pelepah daun panjang 

yang saling menutupi dengan kuat dan kompak sehingga bias berdiri tegak 

layaknya batang tanaman. Oleh karena itu, batang semu kerap dianggap 

batang tanaman pisang yang sesungguhnya. Tinggi batang semu ini 

berkisar 3,5 – 7,5 m; tergantung dari jenisnya. 

Daun pisang letaknya tersebar, helaian daun berbentuk lanset memanjang 

yang panjangnya antara 30 - 40 cm. Daun yang paling muda terbentuk di 

bagian tengah tanaman, keluarnya menggulung dan terus tumbuh 

memanjang. Kemudian secara progesif membuka. Helaian daun bentuknya 

lanset memanjang, mudah koyak, panjang1,5 - 3m, lebar 30 - 70 cm, 

permukaan bawah daun berlilin, tulang tengah penopang jelas diserta 

tulang daun yang nyata, tersusun sejajar dan menyirip. Pisang mempunyai 

bunga majemuk yang tiap kuncup bunga dibungkus oleh seludang 
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berwarna merah kecoklatan. Seludang akan lepas dan jatuh ke tanah jika 

bunga telah membuka. Bunga betina akan berkembang secara normal, 

sedang bunga jantan yang berada diujung tandan tidak berkembang dan 

tetap tertutup oleh seludang dan disebut sebagai jantung pisang. Tiap 

kelompok bunga disebut sisir, yang tersusun dalam tandan. Jumlah sisir 

betina 5 - 15 buah, buahnya merupakan buah buni, bulat memanjang dan 

membengkok, tersusun seperti sisir dua baris, dengan kulit berwarna hijau, 

kuning, dan coklat. Tiap kelompok buah atau sisir terdiri dari beberapa 

buah pisang. Berbiji atau tanpa biji, bijinya kecil, bulat, dan warna hitam 

Bentuk buah pisang kepok agak gepeng dan bersegi. Karena bentuknya 

gepeng, ada yang menyebutnya pisang gepeng. Ukuran buahnya kecil, 

panjangnya 10 - 12 cm dan beratnya 80 - 120 g. Kulit buahnya sangat tebal 

dengan warna kuning kehijauan dan kadang bernoda cokelat. 

 
Gambar 2.1 Pisang Kepok 

 

3. Kandungan Kimia 

Batang dan akar pisang diketahui mengandung beberapa jenis fitokimia 

yaitu saponin, flavonoid, dan tannin yang berfungsi sebagai antibiotik, 

mempercepat pertumbuhan sel – sel baru, merangsang pembentukan 

fibroblast, menghambat pertumbuhan bakteri, dan juga bersifat antifungal. 

a. Saponin 

Saponin merupakan senyawa dalam bentuk glikosida yang tersebar 

luas pada tumbuhan tingkat tinggi. Saponin membentuk larutan 

koloidal dalam air dan membentuk busa yang mantap jika dikocok dan 

tidak hilang dengan penambahan asam. Saponin merupakan golongan 

senyawa alam yang rumit, yang mempunyai massa dan molekul besar, 

dengan kegunaan luas Saponin diberi nama demikian karena sifatnya 
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menyerupai sabun “Sapo” berarti sabun. Saponin adalah senyawa aktif 

permukaan yang kuat dan menimbulkan busa bila dikocok dengan air 

beberapa saponin bekerja sebagai antimikroba.  

Saponin berkontribusi sebagai antijamur dengan mekanisme 

menurunkan tegangan permukaan membrane sterol dari dinding sel 

Candida albicans, sehingga permeabilitasnya meningkat. 

Permeabilitas yang meningkat mengakibatkan cairan intraseluler yang 

lebih pekat tertarik keluar sel sehingga Candida albicans mengalami 

kematian. Saponin ada pada seluruh tanaman dengan konsentrasi tinggi 

pada bagian-bagian tertentu, dan dipengaruhi oleh varietas tanaman 

dan tahap pertumbuhan. Fungsi dalam tumbuh-tumbuhan tidak 

diketahui mungkin sebagai penyimpan karbohidrat atau merupakan 

weste product dan metabolism tumbuh-tumbuhan kemungkinan lain 

adalah sebagai pelindung terhadap serangan serangga. 

Sifat-sifat saponin : 

1. Mempunyai rasa pahit 

2. Dalam larutan air membentuk busa stabil 

3. Membentuk persenyawaan dengan kolesterol dan hidroksiteroid 

lainnya 

4. Sulit untuk dimurnikan dan diidentifikasi 

5. Berat olekul relative tinggi dan analisi hanya menghasilkan 

formula empiris yang mendekati 

Dikenal juga jenis saponin yaitu glikosida triterpenoid dan glikosida 

struktur steroid tertentu yang mempunyai rantai spirotekal. Kedua 

saponin ini larut dalam air dan etanol, tetapi tidak larut dalam eter. 

Aglikonya disebut sapogenin, diperoleh dengan hidrolisis dalam 

suasana asam atau hidrolisis memakai enzim.17-18 Saponin 

diklasifikasikan berdasarkan sifat kimia menjadi dua yaitu saponin 

steroid dan saponin triterpenoid. Saponin steroid tersusun atas inti 

steroid (C27) dengan molekul karbohidrat. Steroid saponin dihidrolisis 

menghasilkan satu aglikon yang dikenal sebagai sapogenin. Tipe 
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saponin ini memiliki efek antijamur. Pada binatang menunjukan 

penghambatan aktifitas otot polos. Saponin steroid diekskresikan 

setelah koagulasi dengan asam glukotonida dan digunakan sebagai 

bahan baku pada proses biosintetis obat kortikosteroid. Saponin jenis 

ini memiliki aglikon berupa steroid yang di peroleh dari metabolism 

sekunder tumbuhan. 

Menurut Prasetyo, (2008) menyatakan bahwa saponin merupakan 

senyawa metabolik sekunder yang berfungsi sebagai antiseptic 

sehingga memiliki kemampuan antibakteri. Adanya zat antibakteri 

tersebut akan menghalangi pembentukan atau pengangkutan masing-

masing komponen kedinding sel yang mengakibatkan lemahnya 

struktur disertai dengan penghilangan dinding sel dan pelepasan isi sel 

yang akhirnya akan mematikan maupun menghambat pertumbuhan sel 

bakteri tersebut. Hal yang sama dikemukakan oleh Cannell (1998) 

bahwa senyawa saponin akan membentuk senyawa kompleks dengan 

membran sel melalui ikatan hidrogen, sehingga dapat menghancurkan 

sifat permeabilitas dinding sel dan akhirnya dapat menimbulkan 

kematian sel. 

b. Flavonoid 

Flavonoid merupakan golongan terbesar senyawa fenol alam dan 

merupakan senyawa polar karena mempunyai sejumlah gugus 

hidroksil, sehingga akan larut dalam pelarut polar seperti etanol dan 

metanol. Flavonoid merupakan senyawa aktif yang dapat digunakan 

sebagai antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, dan antijamur. 

Mekanisme kerja flavonoid dalam menghambat pertumbuhan jamur 

yakni dengan menyebabkan gangguan permeabilitas membran sel 

jamur. Gugus hidroksil yang terdapat pada senyawa flavonoid 

menyebabkan perubahan komponen organik dan transport nutrisi yang 

akhirnya akan mengakibatkan timbulnya efek toksik terhadap jamur. 
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c. Tanin 

Tanin sering ditemukan di tumbuhan yang terletak terpisah dari protein 

dan enzim sitoplasma, tetapi bila jaringan rusak maka reaksi 

penyamakan dapat terjadi. Tanin merupakan senyawa inti berupa 

glukosa yang dikelilingi oleh lima gugus ester galoil atau lebih dengan 

inti molekulnya berupa senyawa dimer asam galat, yaitu asam 

heksahidroksidifenat yang berikatan dengan glukosa. Tanin merupakan 

senyawa fenol berfungsi untuk menghambat pertumbuhan bakteri 

dengan memunculkan denaturasi protein dan menurunkan tegangan 

permukaan, sehingga permeabilitas bakteri meningkat serta 

menurunkan konsentrasi ion kalsium, menghambat produksi enzim, 

dan menganggu proses reaksi enzimatis pada bakteri. 

 

2.2 Ekologi Tanaman Pisang 

 

Di Indonesia tanaman pisang ini sebagai tanaman pelindung dan sela, baik 

di pekarangan, sekitar rumah, di perkebunan maupun di sawah-sawah dan lain-

lainnya.Tanaman pisang ini tidak dapat dijadikan sebagai tanaman penahan erosi. 

Susunan tanaman pisang (morpologi) terdiri atas bagian-bagian utama: akar, 

batang, daun,bunga dan buah. Pertumbuhan akar pada buah umumnya 

berkelompok menuju arahsamping di bawah permukaan tanah dan kearah dalam. 

Batang pisang dibedakan atasdua macam yaitu batang asli yang disebut bonggol 

(corm) dan batang semu. Bonggolterletak di bawah permukaan tanah sedangkan 

batang semu tersusun dari pelepah-pelepah daun yang saling menutupi, tumbuh 

tegak dan kokoh di atas permukaantanah (Nashar, 2015). 

Bentuk daun pisang pada umumnya panjang lonjong dengan lebar tidak 

sama, bagian ujung daun tumpul dan tepinya rata. Bunga pisang atau disebut 

jantung keluar dari ujung batang. Susunan bunga terdiri atas daun-daun pelindung 

yang salingmenutupi dan bunga-bunganya terletak pada setiap ketiak diantara 

daun pelindungmembentuk sisir. Ukuran buah pisang bervariasi, panjangnya 

berkisar antara 10 cm-18 cm dengan diameter sekitar 2,5 cm-4, cm. Buah pisang 
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yang ujungnya runcingatau membentuk leher botol, sedangkan daging buah 

(mesocarpa) tebal dan lunak (Nashar, 2015). 

Menurut Munadjim (1988:4) “Sejak mulai ditanam sampai berbuah dan 

dipetik, tanaman pisang memerlukan waktu kira-kira satu tahun. Rata-rata setiap 

pohon dapat menghasilkan 5-10 kg buah.” Setelah pohon induk berbuah dan 

dipetik,anak pohon pisang mulai berbunga. Setelah 3-4 bulan baru pemetikan 

besar kecilnya buah pisang tergantung dari banyak faktor, diantaranya jenis 

pisang, kesuburantanah, kecepatan tumbuh, iklim saat berbunga dan lain-lain. 

banyaknya buah tiap-tiapsisir tergantung daripada letak sisirnya (Nashar, 2015). 

1. Syarat Tumbuh Tanaman Pisang 

Pisang dapat dikebunkan didataran rendah hangat bersuhu 21ºC - 32ºC dan 

beriklim lembab. Walaupun demikian, pisang masih dapat berkembang 

baik sampai pada ketinggian 1.300m dpl. Topografi yang dikehendaki 

tanaman pisang berupa lahan datar dengan kemiringan 8º. Pertumbuhan 

optimal pisang dicapai didaerah yang bercurah hujan lebih dari 2.000 mm 

yang merata sepanjang tahun. Didaerah yang mempunyai musim kering 

lebih dari 4 – 5 bulan, pisang masih bisa tumbuh baik asalkan air tanahnya 

maksimal 150 cm dibawah permukaan tanah. Keasaman tanah (pH) yang 

dikehendaki pisang adalah 5,5 – 7,5. 

2. Penyediaan Bibit 

Perbanyakan tanaman pisang selalu menggunakan bibit vegetatif. 

Bahannya dapat berupa anakan yang tumbuh dari bonggol, belahan 

bonggol, dan tanaman yang berasal dari kultur jaringan. 

3. Persiapan Lahan 

Lahan untuk berkebun pisang perlu dipersiapkan dengan baik sebelum 

bibit ditanam. Tanah digemburkan lalu diratakan. Pencangkulanlahan 

tidak merupakan keharusan apabila tanah sudah gembur. Pada saat 

pengolahan tanah sekaligus dapat dibuat saluran drainase. Setiap jarak 50 

m dibuat parit sedalam 1 m dengan arah ke utara - selatan kalau lahannya 

menghadap ke tumor - barat. Parit ini berfungsi untuk menampung 

kelebihan air hujan sehingga air itu tidak sampai mengenangi tanaman. 
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Lahan bergulma perlu dicangkul atau ditraktor sedalam 30 sampai dengan 

40 cm. Setelah itu, pada lahan dibuat lubang-lubang tanam berukuran 60 

cm X 60 cm X 50 cm atau 40 cm X 40 cm X 40 cm. Lubang itu dibiarkan 

terbuka selama 2 – 5 minggu agar terangin angin. Jarak antar lubang 

tanam dalam barisan adalah 3 m, sedangkan jarak antar barisan 3 – 4 m. 

Sebelum lubang tanam ditutup, setiap lubang tanam diisi pupuk buatan 

sebagai pupuk dasar. Pupuk dasar berupa campuran urea,SP 36 dan KCl. 

4. Penanaman 

Penanaman bibit yang tepat adalah pada saat menjelang musim hujan agar 

terhindar dari kekeringan. Apabila lahan dapat diari maka penanaman 

bibit bisa dilakukan setiap saat. Setiap lubang tanam diisi satu bibit 

dengan posisi tegak tepat ditengah lubang tanam. Kepadatan populasi 

bagi tanaman pisang bervariasi antara 1.000 – 3.000 batang perhektar, 

tergantung jarak tanam dan kultivar yang ditanam. 

5. Pengairan 

Tanaman pisang membutuhkan pengairan yang cukup sepanjang 

hidupnya. Kebutuhan air semakin meningkat sejak masa pertumbuhan 

awal dan mencapai tahap tertinggi setelah jantung mulai keluar. 

Walaupun banyak membutuhkan air , tanaman pisang tidak menghendaki 

air yang tergenang terlalu lama hingga dapat merusak perakaran. Agar 

sehat dan berfungsi dengan baik, perakaran pisang membutuhkan 

peredaran udara yang baik didalam tanah.Untuk itu, lahan pisang perlu 

diberi drainase. 

6. Pemupukan 

Untuk setiap 30 ton buah pisang unsur hara yang diambil didalam tanah 

adalah 50 kg N, 15 Kg P2O5 , 10 kg CaO, dan 25 kg MgO. Untuk 

mengembalikan sejumlah hara yang hilang itu, dosisi pemupukan setelah 

pisang dipanen harus lebih banyak daripada unsur hara yang telah 

terambil. Pemupukan tanaman pisang dilakukan sebanyak 3 – 6 kali sejak 

bibit pisang ditanam hingga menjelang berbunga. Pada saat penanaman, 

kebanyakan petani memberikan pupuk dasar NPK 15 : 15 : 15 sebanyak 
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50 gr per lubang tanam. Sebulan setelah tanam, pisang dipupuk ulang 

dengan campuran 250 gr urea , 100 gr SP 36, dan 150 gr KCl per 

tanaman. Pemupukan diulang setiap tiga bulan sekali. 

7. Pemberantasan Gulma 

Sewaktu tanaman pisang muda, pisang harus bebas dari gangguan gulma. 

Pisang tidak dapat tumbuh dengan baik kalau dibiarkan bersaing dengan 

gulma. Dua minggu setelah tanaman pisang ditanam, gulma yang ada 

perlu disiangi secara manual. Sebaiknya, penyiangan tanaman pisang 

dilakukan secara mekanis dengan penyiangan gulma dengan 

menggunakan cangkul. Tanaman pisang yang masih muda, perakarannya 

hanya sebatas lebar kanopinya saja. Daerah bebas gulma terbatas dibawah 

paying kanopinya. Setelah umur 7 bulan, pisang tak membutuhkan 

penyiangan. Kanopi tanaman satu dengan kanopi tanaman lain telah 

menyatu sehingga sinar matahari tak menembus sampai ke tanah. 

Populasi gulma pun akan tertekan dengan sendirinya. 

8. Ciri dan Umur Panen 

Pada umur 1 tahun rata-rata pisang sudah berbuah. Saat panen ditentukan 

oleh umur buah dan bentuk buah. Ciri khas panen adalah mengeringnya 

daun bendera. Buah yang cukup umur untuk dipanenberumur 80-100 hari 

dengan siku-siku buah yang masih jelas sampai  hampir bulat. Penentuan 

umur panen harus didasarkan pada jumlah waktu yang diperlukan untuk 

pengangkutan buah ke daerah penjualan sehingga buah tidak terlalu 

matang saat sampai di tangan konsumen. Sedikitnya buah pisang masih 

tahan disimpan 10 hari setelah diterima konsumen. 

9. Cara Panen 

Buah pisang dipanen bersama-sama dengan tandannya. Panjang tandan 

yang diambil adalah 30 cm dari pangkal sisir paling atas. Gunakan pisau 

yang tajam dan bersih waktu memotong tandan. Tandan pisang disimpan 

dalam posisi terbalik supaya getah dari bekas potongan menetes ke bawah 

tanpa mengotori buah. Dengan posisi ini buah pisang terhindar dari luka 

yang dapat diakibatkan oleh pergesekan buah dengan tanah. Setelah itu 
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batang pisang dipotong hingga umbi batangnya dihilangkan sama sekali. 

Jika tersedia tenaga kerja, batang pisang bisa saja dipotong sampai 

setinggi 1 m dari permukaan tanah. Penyisaan batang dimaksudkan untuk 

memacu pertumbuhan tunas. 

10. Periode Panen 

Pada perkebunan pisang yang cukup luas, panen dapat dilakukan 3- 10 

hari sekali tergantung pengaturan jumlah tanaman produktif. 

 

2.3 Sabun   

2.3.1 Sejarah Sabun 

Para arkeologi menemukan benda yang diduga mirip dengan sabun yang 

terdapat dalam sebuah bejana tanah liat saat penggalian di Babilonia Kuno yang 

diketahui usia pembuataannya sekitar tahun 2800 SM. Setalah diteliti lebih lanjur 

ternyata benda yang mirip sabun itu mengandung bahan yang terbuat dari 

campuran lemak dan abu, tetapi pada saat itu belum diketahui mengenai kegunaan 

sabun itu. Dokumen milik Papirus Eber dari sekitar tahun 1500 SM, 

mendeskripsikan kombinasi minyak hewani dan nabati dengan garam alkali untuk 

membuat bahan sejenis sabun untuk menyembuhkan penyakit kulit, juga untuk 

membersihkan yang ada di negara Mesir pada saat itu (Musliawan, 2012). 

Negara-negara Eropa merupakan yang pertama proses pembuatan sabun. 

Hal ini tentunya tidak lepas akan ketersediaan bahan baku seperti pohon 

Zaitun,dll. yang melimpah yang terdapat di negara Italia, Spanyol dan Prancis 

sehingga waktu itu negara inilah yang menjadi pemasok utama bagi negara-negara 

yang memproduksi sabun pada saat itu. Dalam pembuatan formula pembuatan 

sabun pada saat itu masih sangat rahasia sehingga pada waktu itu setiap proses 

pembuatan sabun selalu dijaga oleh para tentara sehingga membuat harga sabun 

saangatlah mahal seperti yang terjadi di negara Inggris. Sementara itu sabun 

dikenal luas dan di komersial kan pertama kali di Amerika pada tahun 1608 hal ini 

disebabkan dengan datangnya beberapa pembuat sabun yang berasal dari Eropa 

yang terlebih dahulu membuat sabun,sementara itu pembuatan 

sabun komersial dengan skala besar pertama kali terjadi pada tahun 1791 ketika 

http://id.wikipedia.org/wiki/Babilonia
http://id.wikipedia.org/wiki/1608
http://id.wikipedia.org/wiki/Komersial
http://id.wikipedia.org/wiki/1791
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seorang kimiawan Perancis, Nicholas Leblanc, mematenkan proses pembuatan 

sabun dengan menggunakan bahan yang berasal dari abu soda, atau sodium 

karbonat, dari garam biasa (Musliawan, 2012). 

Pembuatan sabun di era modern lahir pada 20 tahun kemudian dengan 

penjelajahan Michel Eugene Chevreul, kimiawan asal Prancis dimana pembuatan 

sabun berasal dari kimia alam dan lemak.seorang kimiawan asal Belgia,Ernest 

Solvay juga mencuba membuat sabun dengan bahan yang lain seperti 

menggunakan garam meja biasa atau Sodium Klorida untuk membuat abu soda 

sehingga dengan penemuan ini membuat harga sabun menjadi murah, berbagai 

lapisan masyarakat mampu membeli dan dengan penemuan ini, maka muncul 

berbagai jenis sabun seperti detergent dan lain-lain (Musliawan, 2012). 

 

2.3.2 Jenis-Jenis Sabun 

Menurut Erliza et al (2006),sabun berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi 

dua yaitu (Musliawan, 2012): 

1. Sabun padat (batangan)  

sabun jenis ini dapat dibedakan menjadi sabunopaque, 

sabun translucent,dan sabun transparan. Perbedaan sabun ini terletak pada 

tingkat transparannya juga formula dan prosesnya yang berbeda, 

sabunopaque memiliki tampilan tidak transparan, sabun translucent agak 

transparan dan sabun transparan memiliki tampilan transparan. 

2.  Sabun cair 

sabun jenis cair ini sebenarnya sama dengan sabun padat cuma ada 

perbedaan jumlah garam murni yang dipakai pada proses pembuataannya 

Sementara itu menurut Ade (2009) pada judul skripsi pra-rancanga pabrik 

pembuatan sabun padat dari RBDPs menyatakan bahwa sabun secara umum 

dibedakan menjadi delaman yaitu (Musliawan, 2012): 

1. Sabun transparan 

Memiliki tampilan jernih dan cenderung memiliki kadar yang ringan 

dimana sifat dari sabun ini sukar mengering. Sabun jenis ini sering dijual 

belikan di negara-negara maju,karena sabun jenis ini biasanya 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perancis
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicholas_Leblanc&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Abu_soda&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sodium_karbonat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sodium_karbonat&action=edit&redlink=1
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membutuhkan bahan-bahan khusus dan juga memiliki fungsi yang 

spesifik. 

2. Castile soap  

Sabun jenis ini tidak memakai sama sekali bahan dari lemak hewani. 

3. Deodorant soap  

Sabun ini sangat aktif digunakan untuk mengurangi bau badan. 

4. Acne soap  

Sabun jenis ini di khusus kan untuk menghilangkan jerawat. 

5. Cosmetic soap  

Sabun jenis ini biasanya di jual di negara-negara kayak arena sabun jenis 

ini memiliki formula khusus untuk pemutih. 

6. Superfatted soap  

Sabun ini memiliki kandungan minyak dan lemak yang banyak sehingga 

membuat kulit terasa lembut dan kenyal hal ini dikarenakan pada sabun 

jenis ini memiliki kandungan berupa gliserin,petroleum dan beeswax. 

7. Oatmeal soap 

Hasil penelitian mengatakan bahwa sabun yang berbahan dasar gandum ini 

memiliki kandungan anti iritasi sehingga cocok untuk menghaluskan kulit 

yang kering dan sensitive. 

8. Natural soap  

Sabun jenis ini merupakan jenis sabun yang paling aman dan memiliki 

formula yang paling lengkap seperti vitamin,ekstrak buah,ekstrak 

bunga,minyak nabati,essensial oil dan aloe vera. 

 

2.4 Uji Karakteristik 

2.4.1 Uji Stabilitas Busa 

Busa adalah suatu struktur yang relatif stabil yang terdiri dari kantong-

kantong udara terbungkus dalam lapisan tipis, dispersi gas-dalam-cairan yang 

distabilkan oleh suatu zat pembusa. Larutan-larutan yang mengandung bahan-

bahan aktif permukaan menghasilkan busa yang stabil bila dicampur dengan air. 

Salah satu daya tarik sabun adalah kandungan busanya. Pengujian tinggi busa 
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dilakukan menggunakan tabung berskala. Berdasarkan SNI, syarat tinggi buih 

atau busa dari sabun cair yaitu 1,3-22 cm.  (Kasenda dkk, 2004). 

2.4.2 Uji pH 

Uji Ph (derajat keasaman) merupakan salah satu syarat mutu sabun cair. 

Hal tersebut karena sabun cair kontak lansung dengan kulit dan dapat 

menimbulkan masalah apabila Ph nya tidak sesuai dengan Ph kulit. Berdasarkan 

standar yang ditetapkan, Ph normal kulit yaitu antara 4,5-7 (Rahayu, 2015). 

 

2.4.3 Uji Aktivitas Anti Bakteri 

Kriteria kekuatan daya antibakteri dikategorikan berdasarkan diameter 

zona hambat yang terbentuk yaitu diameter zona hambat 5 mm atau kurang 

dikategorikan lemah, zona hambat 5-10 mm dikategorikan sedang, zona hambat 

10-20 mm dikategorikan kuat dan zona hambat 20 mm atau lebih dikategorikan 

sangat kuat (Davis and Stout 1971, dikutip oleh Kasenda, 2016). 

 

2.5 Desain Eksperimen 

Desain eksperimen atau rancangan percobaan merupakan rangkaian 

kegiatan berupa pemikiran dan tindakan yang dipersiapkan secara kritis dan 

seksama mengenai berbagai aspek yang dipertimbangkan dan sedapat mungkin di 

upayakan kelak dalam penyelenggaraan suatu percobaan dalam rangka 

menemukan pengetahuan baru. Sedangkan Sudjana (1995) mengemukanakan 

bahwa desain eksperimen merupakan langkah-langkah lengkap yang perlu 

diambil jauh sebelum eksperimen diakukan agar data yang semestinya diperlukan 

diperoleh sehingga akan membawa kepada analisis obyektif dan kesimpulan yang 

berlaku untuk persoalan yang sedang dibahas (Suwanda, 2011). 

Tujuan yang ingin dicapai dari desain eksperimen adalah untuk 

memperoleh atau mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya yang 

diperlukan dan berguna dalam melakukan penyelidikan persoalan yang dibahas. 

Musa dan Nasoetion (1989) menyatakan bahwa perancangan yang baik harus 

bersifat: 

 



II-14 
 

1. Efektif yaitu kemampuan dalam mencapai tujuan, sasaran dan kegunaan 

yang digariskan. 

2. Terkelola yaitu berkenaan dengan kenyataan adanya berbagai keterbatasan 

atau kendala yang terdapat dalam pelaksanaan percobaan maupun analisis 

data. 

3. Efisien yaitu berkenan dengan dana, sumber daya dan waktu. 

4. Dapat dipantau, dikendalikan,dan dievaluasi. 

Faktor merupakan variabel bebas yang mempengaruhi hasil eksperimen 

(independent variable). Level merupakan nilai spesifikasi dari faktor kuantitatif 

suatu faktor dengan faktor lain yang dapat mempengaruhi respon. Run merupakan 

jumlah kombinasi yang harus dipenuhi dalam suatu desain eksperimen. Run 

berarti jumlah level x atau jumlah replikasi. Replikasi adalah jumlah pengulangan 

dalam melakukan percobaan (Suwanda, 2011) 

Desain eksperimen juga digunakan sebagai metode dalam membuat suatu 

desain dalam bidang teknik (Engineering Design) untuk suatu produk baru atau 

memperbaiki yang sudah ada. Beberapa aplikasi dan metode desain eksperimen 

dalam hal engineering design antara lain. 

1. Mengevaluasi dan membandingkan konfigurasi dasar design 

2. Mengevaluasi alternatif-alternatif produk 

 

2.6 Prinsip Dasar Desain Eksperimen 

Untuk memahami desain eksperimen yang akan diuraikan perlulah 

dimengerti prinsip-prinsip dasar yang lazim digunakan dan dikenal. Prinsip-

prinsip tersebut adalah yang biasa dinamakan perlakuan, unit eksperimen, dan 

kekeliruan eksperimen: 

1. Perlakuan  

Perlakuan diartikan sekumpulan kondisi eksperimen yang akan digunakan 

terhadap unit eksperimen dalam ruang lingkup desain yang dipilih.  

2. Unit eksperimen 

Dengan ini dimaksudkan unit dikenal perlakuan tunggal (yang mungkin 

merupakan gabungan beberapa faktor) dalam replikasi eksperimen dasar. 
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3. Kekeliruan eksperimen 

Kekeliruan eksperimen menyatakan kegagalan dari dua unit eksperimen 

identik yang dikenal perlakuan untuk memberikan hasil yang sama. Ini 

bisa terjadi karena, misalnya waktu menjalankan eksperimen, kekeliruan 

pengamatan, variasi bahan eksperimen, variasi antar unit eksperimen dan 

pengaruh gabungan semua faktor tambahan yang digunakan. 

 

2.7 Rancangan Acak Lengkap 

Rancangan acak lengkap merupakan jenis rancangan percobaan dimana 

perlakuan diberikan secara acak kepada seluruh unit percobaan. Hal ini dapat 

dilakukan karena lingkungan tempat percobaan diadakan relatif homogen 

sehingga media atau tempat percobaan tidak memberikan pengaruh berarti pada 

respon yang diamati (Sastrosupadi dalam Akhmadi, 2012). 

Menurut Pratisto (2004), terdapat beberapa keuntungan menggunakan 

rancangan acak lengkap, yaitu denah perancangan percobaan mudah dibuat, 

analisis statistik terhadap unit percobaan sederhana dan sangat fleksibel dalam hal 

jumlah penggunaan, perlakuan, serta pengulangan. Selain itu rancangan acak 

lengkap ini juga memiliki sisi lemah apabila digunakan dalam kasus yang kurang 

tepat. Menurut Sastrosupadi (2000), kerugian yang mungkin timbul dari 

penggunaan rancangan acak lengkap adalah semakin banyak perlakuan yang diuji 

coba, semakin sulit pula usaha untuk menyediakan unit percobaan yang homogen. 

Oleh karena itu rancangan model ini hanya cocok untuk rancangan dengan jumlah 

perlakuan dan pengulangan yang relatif sedikit (Akhmadi, 2012). 

 

2.8 Pengertian Biaya Produksi 

Menurut carter (2009), biaya adalah suatu nilai tukar, pengeluaran atau 

pengorbanan yang dilakukan untuk menjamin perolehan manfaat. Mulyadi (2005) 

berpendapat bahwa biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur 

dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang mungkin akan terjadi untuk tujuan 

tertentu. Terdapat empat unsur pokok dalam definisi biaya tersebut, yaitu (Saputri, 

2015) :  
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1. Biaya merupakan sumber ekonomi  

2. Diukur dalam satuan uang  

3. Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi  

4. Pengorbanan tersebut untuk tujua tertentu  

 

Pada dasarnya obyek biaya adalah setiap kegiatan atau aktivitas yang 

memerlukan adanya pengukuran atau penentuan biayanya secara tersediri. Dengan 

kata lain, jika pemakai informasi akuntansi ingin mengetahui berapa besarnya 

biaya untuk sesuatu (mengukur), maka sesuatu itu disebut sebagai obyek biaya. 

Dalam pengertian demikian obyek biaya bisa berupa produk, jasa, bagian atau 

departemen tertentu dalam suatu perusahaan, dan segala sesuatu yang membuat 

kita ingin mengetahui seberapa banyak sumber-sumber ekonomi yang diperlukan 

(mengukur) untuk mewujudkan atau merealisasikannya. Karena obyek biaya 

terdapat pada setiap perusahaan atau organisasi, apapun jenis usaha dan 

kegiatannya, maka akuntansi biaya sebagai suatu sistem informasi yang tidak 

hanya dapat diaplikasikan tetapi lebih dari itu dan diperlukan oleh perusahaan 

yang bergerak baik di bidang perdagangan maupun jasa (Saputri, 2015). 

Dalam akuntansi, proses penentuan harga pokok atau perhitungan biaya 

untuk melaksanakan sesuatu kegiatan disebut costing. Proses itu sendiri harus 

dilakukan secara sistematis yang meliputi tahap - tahap pengumpulan biaya, 

penggolongan ke dalam berbagai kategori, misalnya biaya bahan, biaya tenaga 

kerja, biaya overhead pabrik, dan kemudian pengalokasiannya kepada obyek - 

obyek biaya. Dalam hal ini terdapat berbagai metode alternatif pengumpulan, 

penggolongan dan alokasi biaya kepada obyek - obyek biaya. Namun demikian, 

diantara ketiga tahap tersebut tahap penggolongan biaya perlu mendapatkan 

perhatian khusus. Ini disebabkan oleh karena hakikat dan relevansi informasi 

akuntansi, termasuk biaya, antara lain tercermin pada cara informasi tersebut 

diklasifikasikan (Saputri, 2015). 

 

2.9 Pengertian Harga Pokok Produksi 

Menurut Darsono dan Ari Purwanti (2010) harga pokok produksi (cost of 

goods manufactured) ialah kalkulasi biaya produk jadi per unit yang terdiri dari 
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unsur-unsur persediaan awal barang dalam proses ditambah biaya produksi dalam 

periode sekarang dikurangi persediaan akhir barang dalam proses. Sedangkan 

menurut Bustami dan Nurlela (2010) harga pokok produksi adalah kumpulan 

biaya produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung dan 

biaya overhead pabrik ditambah persediaan produk dalam proses awal dan 

dikurang persediaan produk dalam proses akhir. Harga pokok produksi terikat 

pada periode waktu tertentu. Harga pokok produksi akan sama dengan biaya 

produksi apabila tidak ada persediaan produk dalam proses awal dan akhir 

(Saputri, 2015). 

Untuk mengetahui laba atau rugi secara periodik suatu perusahaan 

dihitung dengan mengurangkan pendapatan yang diperoleh dengan biaya – biaya 

yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Menurut Mulyani 

(2007) manfaat dari penentuan harga pokok produksi secara garis besar adalah 

sebagai berikut (Saputri, 2015) :  

1. Menentukan Harga Jual Produk  

Perusahaan yang berproduksi massa memproses produknya untuk 

memenuhi persediaan di gudang dengan demikian biaya produksi dihitung 

untuk jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi biaya produksi 

per satuan produk. Penentuan harga jual produk, biaya produksi per unit 

merupakan salah satu data yang dipertimbangkan disamping data biaya 

lain serta data non biaya.  

2. Memantau Realisasi Biaya Produksi 

Manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya 

dikeluarkan dibandingkan dengan rencana produksi yang telah ditetapkan, 

oleh sebab itu akuntansi biaya digunakan dalam jangka waktu tertentu 

untukmemantau apakah produksi mengkonsumsi total biaya produksi 

sesuai dengan yang diperhitungkan sebelumnya. 

3. Menghitung Laba Rugi Periodik  

Guna mengetahui apakah kegiatan produksi dan pemasaran perusahaan 

dalam periode tertentu mampu menghasilkan laba bruto. Manajemen 

memerlukan ketepatan penentuan laba periodik, sedangkan laba periodik 
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yang tepat harus berdasarkan informasi biaya dan penentuan biaya yang 

tepat pula.  

4. Menentukan Harga Pokok Persediaan Produk Jadi dan Produk Dalam 

Proses yang Disajikan dalam Neraca.  

Saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban perperiode, 

manajemen harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan 

laba rugi yang menyajikan harga pokok persediaan produk jadi dan harga 

pokok yang pada tanggal neraca masih dalam proses. Berdasarkan catatan 

biaya produksi yang masih melekat pada produk jadi yang belum di jual 

pada tanggal neraca serta dapat diketahui biaya produksinya. Biaya yang 

melekat pada produk jadi pada tanggal neraca disajikan dalam harga 

pokok persediaan produk jadi. Biaya produksi yang melekat pada produk 

yang pada tanggal neraca masih dalam proses pengerjaan disajikan dalam 

neraca sebagai harga pokok persediaan produk dalam proses. 

 

2.10 Unsur-Unsur Harga Pokok Produksi 

Untuk menentukan harga pokok produksi yang mutlak diperlukan dasar 

penilaian dan penentuan laba-rugi periodik, biaya produksi perlu diklasifikasikan 

menurut jenis atau objek pengeluarannya. Hal ini penting agar pengumpulan data 

biaya dan alikasinya yang seringkali menuntut adanya ketelitian yang tinggi, 

seperti misalnya penentuan tingkat penyelesaian produk dalam proses pada 

produksi secara massa dapat dilakukan dengan mudah. Terdapat tiga unsur - unsur 

harga pokok produksi menurut yaitu: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan 

biaya overhead pabrik (Daljono dalam Anita, 2014)..  

1. Biaya Bahan Baku  

Biaya Bahan Baku (Direct Material) adalah biaya bahan mentah yang 

digunakan untuk memproduksi barang jadi, tetapi pemakaiannya relatif 

kecil, atau pemakaiannya sangat rumit untuk dikenali produk jadi, contoh : 

kayu dalam pembuatan meja kayu, kain dalam pembuatan konveksi,dll. 

Tidak semua bahan yang dipakai dlam pembuatan suata produk, memang 

diklasifikasikan sebagai bahan baku. Paku dan lem pada perusahaan 
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produsen mebel, umpamanya barangkali tidak diklasifikasi sebagai bahan 

baku. Ini disebabkan oleh karena biaya yang didapat dari ketelitian harga 

pokok produknya. Bahan - bahan yang relatif kecil nilainya seperti itu 

disebutbahan penolong dan diklasifikasikan sebagai bagian dari biaya 

produksi tak langsung.  

2. Biaya Tenaga Kerja  

Biaya Tenaga Kerja merupakan gaji atau upah karyawan bagian poduksi. 

Biaya Ini dibedakan menjadi biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga 

kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah gaji atau upah 

tenaga kerja yang dipekerjakan untuk memproses bahan menjadi barang 

jadi. Biaya tenaga kerja tidak langsung merupakan gaji atau upah tenaga 

kerja bagian produksi yang tidak terlibat secara langsung dalam proses 

pengerjaan bahan menjadi produk jadi. Misalnya gaji mandor. Meliputi 

gaji dan upah dari seluruh tenaga kerja yang secara praktis dapat 

diidentifikasi dengan kegiatan pengolahan bahan menjadi produk selesai. 

Gaji dan upah operator mesin umpamanya merupakan contoh biaya tenaga 

kerja langsung. Seperti halnya biaya bahan baku, kenyataan adanya gaji 

dan upah tenaga kerja yang ikut membantu terlaksananya kegiatan 

produksi mungkin saja tidak digolongkan sebagai biaya tenaga kerja 

langsung. Karena itu, terhadap gaji dan upah tenaga kerja dibedakan 

menjadi biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tak langsung. 

Biaya tenaga kerja tak langsung meliputi semua biaya tenaga kerja selain 

yang dikelompokkan sebagai biaya tenaga kerja langsung. Gaji dan upah 

mandor adalah salah satu contoh dari biaya tenaga kerja tidak langsung 

tersebut. Adalah tidak praktis untuk mengidentifikasikan biaya, seperti 

halnya gaji dan upah mandor itu kepada produk tertentu, sementara itu 

perusahaan memproduksi lebih dari satu macam produk.  

3. Biaya Overhead Pabrik  

Biaya ini meliputi semua biaya produksi selain biaya bahan baku dan 

biaya tenaga kerja langsung. Ada dua sublifikasi overhead pabrik, yaitu: 
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a. Overhead pabrik variabel 

Contohnya adalah biaya bahan penolong, listrik, gaji dan upah tenaga 

kerja tidak langsung dan biaya produksi tak langsung lainnya 

b. Overhead pabrik tetap 

Contohnya pajak kekayaan, sewa gedung, asuransi dan sebagainya. 

 

2.11 Metode Full Costing 

Metode full costing atau sering disebut harga pokok produk konvensional 

adalah metode untuk menentukan harga pokok produksi, dengan membebankan 

semua biaya produksi tetap maupun variabel pada produk yang dihasilkan. 

Metode full costing disebut juga absortion atau conventional costing (Beutari, 

2017). 

Menurut Supriyono (2011) full costing method adalah konsep penentuan 

harga pokok penuh, membebankan semua elemen biaya produksi, baik biaya tetap 

maupun biaya variabel ke dalam harga pokok produk. Full costing method 

merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan 

semua unsur biaya produksi kedalam harga pokok produksi (Mulyadi dalam 

Beutari, 2017). 

Tabel 2.1 Perhitungan HPP dengan Metode Full Costing 

Biaya bahan baku      xxx  

Biaya tenaga kerja langsung     xxx 

Biaya overhead pabrik variable    xxx  

Biaya overhead pabrik tetap     xxx  +  

Harga Pokok Produksi     xxx 

  

2.12 Penetapan Harga Menggunakan Metode Cost Plus Pricing 

Penentuan harga jual cost plus pricing, biaya yang digunakan sebagai 

dasar penentuan, dapat didefinisikan sesuai dengan metode penentuan harga 

pokok produk yang digunakan. Dalam menghitung cost plus pricing, digunakan 

rumus : Harga jual = Biaya total + Margin. Menurut Kamaruddin (2013) 

menyatakan bahwa biaya (cost) merupakan komponen penting yang harus 
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dipertimbangkan dalam penentuan harga jual produk atau jasa. Harga jual produk 

atau jasa pada umumnya ditentukan dari jumlah semua biaya ditambah jumlah 

tertentu yang disebut dengan markup. Cara penentuan harga jual tersebut dikenal 

dengan Pendekatan Cost-Plus (Cost Plus Approach). Pengertian Cost Plus , 

adalah nilai biaya tertentu ditambah dengan kenaikan (mark-up) yang ditentukan. 

Menurut Garrison (2013) menyatakan bahwa cost plus pricing adalah proses 

penentuan harga jual dengan cara menghitung biaya produksi perunit, 

memutuskan berapa laba yang diinginkan , kemudian menentukan harga jual 

(Moray, 2014). 

 

2.13 Break Even Point 

 Menurut Supriyono “Break even point atau sering disebut dengan impas 

atau pulang pokok merupakan suatu keadaan perusahaan dimana besarnya jumlah 

total penghasilan sama dengan jumlah total biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan atau rugilabanya = nol”. Sedangkan Harahap (2007) berpendapat 

bahwa, “break even point berarti suatu keadaan di mana perusahaan tidak 

mengalami laba dan juga tidak mengalami rugi, artinya seluruh biaya itu dapat 

ditutupi oleh penghasilan penjualan” (Choiriyah, dkk, 2016). 

Beberapa pernyataan dari para ahli dapat disimpulkan bahwa break even 

point/ impas merupakan suatu keadaan yang dialami oleh perusahaan dimana 

tidak mendapatkan peng-hasilan setelah perusahaan tersebut mengeluarkan biaya-

biaya yang digunakan untuk memenuhi kegiatan produksi, dengan kata lain 

jumlah total pendapatan sama dengan jumlah total biaya (Choiriyah, dkk, 2016). 

 

2.12.1 Pengertian Analisis Break Even Point 

Analisis break even point atau titik impas merupakansuatu cara yang 

digunakan oleh manajer perusahaan untuk mengetahui atau untuk merencanakan 

pada volume produksi atau volume penjualan berapakah perusahaan tidak 

memperoleh keuntungan atau tidak menderita kerugian (Sigit dalam Choiriyah, 

dkk, 2016). 

 

 



II-22 
 

2.12.2 Kegunaan Analisis Break Even Point 

Menurut Kasmir (2010), terdapat beberapa manfaat di dalam analisis 

break even point (BEP) bagi manajemen perusahaan, diantaranya yaitu 

(Choiriyah, dkk, 2016):  

1. Mendesain spesifikasi produk  

2. Menentukan harga jual persatuan  

3. Menentukan target penjualan dan penjualan minimal  

4. Memaksimalkan jumlah produksi dan penjualan  

5. Merencanakan laba yang diinginkan serta tujuan lainnya.  

 

2.12.3 Keterbatasan Analisis Break Even Point 

Ada beberapa keterbatasan yang perlu untuk diketahui dalam analisis 

break even point menurut Keown, dkk (2010), adalah sebagai berkut (Choiriyah, 

dkk, 2016):   

1. Hubungan biaya, volume, laba diasumsikan meningkat secara linear.  

2. Kurva total pendapatan (kurva penjualan) diasumsikan meningkat secara 

linearsesuai dengan volume output.  

3. Diasumsikan perpaduan antara produksi dan penjualan relatif tetap.  

4. Diagram break even dan perhitungan break even merupakan bentuk 

analisis statis.  

 

2.12.4 Asumsi Dasar Analisis Break Even Point  

Asumsi-asumsi yang mendasari analisis impas menurut Mulyadi (2001), 

adalah sebagai berikut (Choiriyah, dkk, 2016):  

1. Variabilitas biaya dianggapmendekati pola perilaku yang diramalkan.  

2. Harga jual produk tidak berubah-ubah pada berbagai tingkat volume 

penjualan. 

3. Kapasitas produksi pabrik dianggap secara relatif konstan.  

4. Harga faktor-faktor produksi dianggap tidak berubah.  

5. Efisiensi produksi dianggap tidak berubah.  

6. Perubahan jumlah persediaan awal dan persediaan akhir tidak 

berpengaruh.  
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7. Komposisi produk yang dijual tidak berubah.  

8. Satu-satunya faktor yang mempengaruhi biaya yaitu volume.  

 

2.12.5 Penentuan Tingkat Break Even Point 

Sebuah perusahaan dapat melakukan perhitungan break even point setelah 

diketahuinya biaya tetap, biaya variabel dan volume penjualan. Pendekatan yang 

dapat digunakan untuk menentukan impas, yaitu (Choiriyah, dkk, 2016):  

Jadi perhitungan Break Even Point (impas) dalam unit atau satuan produk 

yang dijual adalah sebagai berikut (Sutrisno, 2013): 

BEP(Unit) = 
  

 - 
                                   …(2.1) 

Sedangkan rumus perhitungan Break Even Point (impas) dalam rupiah 

penjualan adalah sebagai berikut (Sutrisno, 2013): 

BEP(Rp) = 
  

1-
 

 

                                     …(2.2) 

Keterangan : 

BT = Biaya Tetap 

P = Harga per unit 

V = Biaya Variabel per unit 


