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Abstrak—Dalam merancang perencanaan penjualan, perusahaan membutuhkan informasi 
seberapa besar penjualan yang harus dicapai agar memperoleh laba dan tidak mengalami 

kerugian. Salah satu cara untuk mengatur dan mengelola hal tersebut adalah dengan 
menggunakan Break Even Point (BEP) atau titik impas yaitu analisis tentang titik yang harus 

dicapai dalam penjualan agar total biaya pendapatan sama dengan total biaya penjualan. Fungsi 
biaya pendapatan dan fungsi biaya penjualan nyatanya tidak selalu dalam bentuk model 

matematika yang sederhana (linier), terkadang fungsi-fungsi tersebut berbentuk model 

matematika yang kompleks (non linier). Dalam menyelesaikan persoalan tersebut metode 
numerik merupakan salah satu alternatif cara yang dapat dilakukan. Salah satu metode numerik 

yang dapat digunakan yaitu metode Newton. Kajian ini bertujuan untuk membahas metode 

Newton dan implementasi penggunaannya dalam menyelesaikan masalah nonlinear BEP. 
Metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah pengembangan script Matlab berbasis iterasi 

numerik yang akan difungsikan sebagai alat analisis untuk mencari penyelesaian masalah 

Nonlinear BEP. Untuk melengkapi pembahasan, script yang dikembangkan digunakan pada 
sebuah studi kasus analisis Nonlinear BEP pada bisnis produksi dan penjualan dengan data 

rekayasa. 

Kata kunci: metode newton, non linear, break even point 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Matematika terapan sering dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan 

sehari-hari, salah satunya yaitu di bidang ekonomi. Ekonomi di Indonesia sudah mulai berkembang. Saat 

ini perusahaan-perusahaan saling bersaing untuk mendapatkan keuntungan/laba dari produk yang 

dihasilkan. Suatu perusahaan dikatakan menghasilkan keuntungan/laba jika dapat mengatur dan mengelola 

semua faktor yang mempengaruhinya, seperti biaya produksi, jumlah jasa yang harus digunakan untuk 

menghasilkan produk, jumlah produk yang harus dihasilkan dan harga jual produk. Dalam merancang 

perencanaan penjualan, perusahaan membutuhkan informasi seberapa besar penjualan yang harus dicapai 

agar memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian. 

Salah satu cara untuk mengatur dan mengelola hal tersebut adalah dengan menggunakan Break Even 

Point (BEP) atau titik impas yaitu analisis tentang titik yang harus dicapai dalam penjualan agar total biaya 

pendapatan sama dengan total biaya penjualan. Menurut Riyanto [1] BEP adalah volume penjualan dimana 

penghasilannya (revenue) tepat sama besarnya dengan biaya totalnya, sehingga perusahaan tidak 

mendapatkan keuntungan atau menderita kerugian. Didukung oleh pendapat Munawir [2] yang 

mendefinisikan BEP adalah suatu keadaan dimana dalam operasi perusahaan, perusahaan tidak 

memperoleh laba dan tidak menderita rugi (penghasilan = total biaya). 

Referensi Lesure [3] juga mengatakan bahwa BEP adalah titik di mana pendapatan yang dihasilkan 

oleh operasi sama dengan biaya sumber daya yang dikonsumsi untuk memproduksinya. Tujuan BEP 

adalah memungkinkan operator menentukan produk dan layanan yang harus dijual untuk menutupi tingkat 

biaya yang telah ditentukan. Tingkat itu bisa berupa biaya operasi total, atau bisa juga biaya total termasuk 

semua atau sebagian biaya sewa, pajak properti, asuransi, bunga, depresiasi dan pajak penghasilan yang 

diinginkan. Karena tujuan setiap bisnis adalah menghasilkan pendapatan, jumlah atau rasio pendapatan 

terhadap penjualan atau aset yang telah ditentukan sebelumnya dapat diprogramkan ke dalam perhitungan 

impas. 

BEP adalah titik sasaran bisnis dimana tidak ada kerugian tidak ada keuntungan sehingga dapat 

memulihkan biaya tetapnya [4]. Dengan kata lain, jumlah produksi yang dijual memiliki laba operasi nol. 

Para manajer tertarik pada BEP karena memberi tahu mereka berapa jumlah minimum produksi yang 

harus dijual untuk tidak mengalami kerugian [5]. Analisis BEP yang juga disebut analisis Cost Volume 

Profit (CPV), merupakan teknik analisis penting yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara 
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biaya, pendapatan dan keuntungan [6]. Perusahaan harus menggunakan BEP sebagai alat utama 

pengambilan keputusan dan pengawasan perencanaan karena dampak, efisiensi dan ketepatan dalam 

rasionalisasi dan pengendalian keputusan [7]. 

Namun, fungsi biaya pendapatan dan fungsi biaya penjualan nyatanya tidak selalu dalam bentuk 

model matematika yang sederhana (linier), terkadang fungsi-fungsi tersebut berbentuk model matematika 

yang kompleks (non linier). Untuk mendapatkan exact solution dari fungsi non linier ini tidak mudah untuk 

dikerjakan atau diselesaikan dengan metode analitik. Oleh karenanya, menyelesaikan persoalan tersebut 

dengan metode numerik merupakan salah satu alternatif cara yang dapat dilakukan untuk mempermudah 

perhitungan. Tentu saja, terdapat kelemahan/kekurangan apabila menyelesaikan persoalan tersebut dengan 

metode numerik karena menggunakan konsep pendekatan atau estimasi sehingga solusi yang dihasilkan 

akan mengandung error. Untuk mengatasi hal tersebut, dalam perhitungannya, harus diatur toleransi error 

yang sangat kecil. 

Salah satu metode numerik yang dapat digunakan yaitu metode Newton. Metode Newton 

merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari hampiran akar-akar persamaan non linear 

        . Metode ini menunjukkan bagaimana menemukan semua akar persamaan non linear 

(polinomial) tanpa bantuan deflasi (yang memiliki kesulitan komputasi yang serius untuk polinomial 

tingkat tinggi, dan yang tidak tersedia dalam beberapa masalah yang diminati) [8]. Metode ini 

menggunakan garis lurus sebagai hampiran fungsi pada suatu selang. Garis lurus yang digunakan pada 

metode ini berupa garis singgung [9]. Dalam kajian ini metode Newton akan dirancang dengan program 

MATLAB. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana metode Newton menyelesaikan masalah 

non linier BEP. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang model perhitungan dengan metode Newton 

dan mengaplikasikannya dalam penyelesaian masalah nonlinear BEP. Manfaat penelitian ini adalah 

tersedianya rancangan model perhitungan dengan metode Newton untuk menyelesaikan masalah non linier 

BEP yang dapat digunakan oleh para pelaku bisnis atau perusahaan dalam mendapatkan informasi 

seberapa besar penjualan yang harus dicapai agar BEP tercapai sehingga perusahaan memperoleh laba dan 

tidak mengalami kerugian. 

II. METODE NEWTON  

Metode Newton merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari hampiran akar-akar 

persamaan non linear         . Menurut [10] metode Newton adalah alat numerik yang digunakan 

untuk menemukan nol    dari fungsi bernilai real     , terdiferensialkan secara kontinyu dan turunannya 

tidak hilang pada   =   . Metode ini mengusulkan akar awal    yang harus berada di lingkungan   . 

Metode ini menggunakan garis lurus sebagai hampiran fungsi pada suatu selang. Garis lurus yang 

digunakan pada metode ini berupa garis singgung. Misalkan diberikan    sebagai absis titik awal. Gradien 

garis singgung kurva        di titik             adalah       . Adapun persamaan garis singgungnya 

adalah 

                      

Gunakan    sebagai dugaan hampiran pertama akar. Dengan demikan titik         memenuhi 

persamaan, sehingga  

                       

        
      

      
 

      
      

      
 

atau, secara umum dapat dituliskan 

        
      

      
              

Adapun ilustrasi dari metode newton tampak pada gambar 1. 
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X2α X1 X0

(X0, f(X0))

y = f(x)

 

GAMBAR 1. ILUSTRASI METODE NEWTON 

Algoritma untuk metode Newton: (1) Tentukan fungsi      ,         epsilon ( ), dan   , (2) 

Hitung       dan       , (3) Hitung         
      

      
          , (4) Jika            , 

diperoleh    sebagai akar, jika tidak lanjutkan iterasi. 

III. METODE NEWTON UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH NONMINIER BEP  

Analisis BEP yang akan dibahas sekarang adalah apabila fungsi pendapatan dan biayanya tidak 
linier (non linier). Pada keadaan non linier ini, maka dalam grafik akan didapatkan keadaan BEP lebih dari 
satu titik. Pada dasarnya analisis biaya, volume dan laba (analisis BEP) baik menggunakan fungsi linier 
maupun non linier tidak berbeda. Perbedaan terjadi pada perilaku biaya dan pendapatan itu sendiri 
sehingga mengakibatkan penggambaran grafiknya berbeda. 

 

GAMBAR 2. ILUSTRASI FUNGSI TOTAL COST (BIAYA), FUNGSI TOTAL REVENUE (PENERIMAAN), DAN FUNGSI PROFIT (LABA) NON 

LINEAR 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penulis telah merancang Script MATLAB dengan mengimplementasikan metode Newton yang 
dapat digunakan untuk perhitungan analisis non linier BEP yaitu sebagai berikut: 

clear; clc; disp('================Mencari BEP=================='); 
xx = input('Masukkan data xi = '); %1:1:12; 
y1 = input('Masukkan data y1 = '); %[7.2, 6.3, 6, 5.7, 5.3, 5.1, 5, 4.9, 5.8, 6.4, 
6.7, 7]; 
y2 = input('Masukkan data y2 = '); %[2, 2.1, 2.5, 5, 6.4, 6.8, 6.3, 6, 5.9, 5.7, 5.2, 
5]; 
n = 20; e = 10^(-5); 
warning off; 
[L1,aT1]=matrixL(xx, y1, 4); 
f1 = @(x) aT1(1)+aT1(2)*x+aT1(3)*x^2+aT1(4)*x^3; 
df1 = @(x) aT1(2)+aT1(3)*2*x+aT1(4)*3*x^2; 
[L2,aT2]=matrixL(xx, y2, 4); 
f2 = @(x) aT2(1)+aT2(2)*x+aT2(3)*x^2+aT2(4)*x^3; 
df2 = @(x) aT2(2)+aT2(3)*2*x+aT2(4)*3*x^2; 
f = @(x) f1(x)-f2(x); 
df = @(x) df1(x)-df2(x); 
xaxislim = [min(xx) max(xx)]; 
figure('Name','Grafik Cost-Revenue','NumberTitle','off') 
fplot(f1, xaxislim, 'LineWidth',2); hold on 
fplot(f2, xaxislim, 'LineWidth',2); hold off 
legend('Cost','Revenue'); 
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xi = input('Masukkan dugaan akar = '); 
bep = []; 
for d=1:size(xi, 2) 
    x0 = xi(d); n = 20; i = 1; error = 1; hasil = []; 
    %implementasi metode newton 
    while abs(error) > e && i < n 
        if(df(x0)==0) 
            return 
        end 
        xn=x0-(f(x0))/(df(x0)); 
        error = xn-x0; 
        hasil = [hasil; i xn f(xn) error]; 
        x0=xn; i=i+1;     
    end     
    bep = [bep, x0]; 
    T = table(hasil(:,1), hasil(:,2), hasil(:,3), hasil(:,4)); 
    T.Properties.VariableNames = {'Iterasi' 'Xn' 'fXn' 'Error'}; 
    disp(T); 
    fprintf('%35s %12.8f\n\n', 'Salah satu titik BEP yang ditemukan adalah ', x0); 
end 
yaxislim = [min([0, f1(x0)-5, f1(xaxislim(2)), f2(xaxislim(2))]) max([0, f1(x0)+5, 
f1(xaxislim(2)), f2(xaxislim(2))])]; 
figure('Name','Grafik Cost-Revenue-BEP','NumberTitle','off') 
fplot(f1, xaxislim, 'LineWidth',2); hold on 
fplot(f2, xaxislim, 'LineWidth',2);  
for p=1:size(bep, 2)     
    plot(bep(p), f1(bep(p)), 'ko'); 
    txt1 = ['(', num2str(bep(p)), ' , ', num2str(f1(bep(p))), ')']; 
    text(bep(p), f1(bep(p))+0.5,txt1) 
    plot([bep(p) bep(p)],[yaxislim(1) f1(bep(p))], 'k--'); 
    plot([xaxislim(1) bep(p)],[f1(bep(p)) f1(bep(p))], 'k--');  
end 
xlim(xaxislim); 
ylim(yaxislim); 
hold off 
legend('Cost','Revenue', 'BEP'); 
warning on; 
 
function [L,aT,bT,condL] = matrixL(xi, yi, p)     
%MATRIXL Contoh penggunaan untuk menemukan matrix halaman 327 
%[L,aT,bT, condL]=matrixL(0:0.05:1, [0.486, 0.866, 0.944, 1.144, 1.103, 1.202, 1.166, 
1.191, 1.124, 1.095, 1.122, 1.102, 1.099, 1.017, 1.111, 1.117, 1.152, 1.265, 1.380, 
1.575, 1.857], 4) 
    L = zeros(p);     
    bT = zeros(1, p); 
    for r = 1:p 
        for c = 1:p 
            L(r, c) = sum(xi.^(c+r-2)); 
        end 
        bT(r) = sum(yi*(xi.^(r-1)).'); 
    end 
    L(1,1) = size(xi, 2); 
    aT = (inv(L)*bT.').'; 
    condL = cond(L, inf); 
end 

Pengguna diminta untuk memasukkan input berupa: (1) xi yang merupakan urutan bulan 

penjualan, kuantitas barang, atau nomor biasa; (2) y1 yang merupakan total cost per xi; (3) y2 yang 

merupakan total revenue. Setelah pengguna memasukkan input, program akan menampilkan grafik Cost-

Revenue dan pengguna akan diminta untuk memasukkan input berupa nilai awal dugaan titik yang 

menjadi BEP berdasarkan grafik. Kemudian program akan melanjutkan analisis menggunakan metode 

Newton untuk mencari BEP. Setelah semua BEP ditemukan, program akan menampilkan grafik Cost-

Revenue-BEP. Pengguna bisa melihat dimana BEP dan berapa titiknya melalui grafik tersebut. 
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Berikut adalah contoh kasus permasalahan nonlinear BEP pada perusahaan X yang ingin 

mengetahui titik terjadi Break-Even. Data pembelian dan penjualan selama setahun ditampilkan seperti 

pada Tabel 1. 

TABEL 1. DATA PEMBELIAN DAN PENJUALAN PERUSAHAAN X 

xi (bulan) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

y1 (cost) dalam juta rupiah 7,2 6,3 6 5,7 5,3 5,1 5 4,9 4,8 3,4 3 2 

y2 (revenue) dalam juta rupiah 2 2,1 2,5 5 6,4 6,8 6,3 6 5,9 5,7 5,2 5 

 

Script Matlab dapat dijalankan dengan menekan tombol F5 pada keyboard, atau melalui tombol 

Run pada program Matlab. Program akan meminta input xi. Berdasarkan data pada Tabel 1, input untuk 

xi dapat berupa 1:1:12 atau [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Tekan enter setelah 

selesai memasukkan input xi. Program akan meminta untuk memasukkan data y1. Input untuk data y1 

adalah [7.2, 6.3, 6, 5.7, 5.3, 5.1, 5, 4.9, 5.8, 6.4, 6.7, 7]. Tekan enter bila telah 

selesai mengetikkan input y1. Kemudian input untuk y2 adalah [2, 2.1, 2.5, 5, 6.4, 6.8, 
6.3, 6, 5.9, 5.7, 5.2, 5]. Selanjutnya, Matlab akan menampilkan grafik seperti pada Gambar 3. 

 

 

GAMBAR 3. GRAFIK COST-REVENUE UNTUK MENAKSIR NILAI AWAL BEP 

Kembali pada command Matlab. Anda akan diminta untuk memasukkan input nilai dugaan awal 

untuk BEP. Berdasarkan Gambar 3, dapat kita pilih dua titik yang menjadi nilai dugaan awal, yaitu titik 5 

dan 10. Gunakan [5,10] sebagai input. Setelah selesai memasukkan semua input, Matlab akan 

menampilkan grafik seperti pada Gambar 4 dan tabel pada Command seperti pada Gambar 5. BEP untuk 

data pembelian dan penjualan perusahaan X seperti pada Tabel 1 adalah 4.64673204 dan 9.79664075. 

 

 

GAMBAR 4. GRAFIK COST-REVENUE-BEP 
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GAMBAR 5. HASIL PERHITUNGAN ITERASI MENGGUNAKAN METODE NEWTON 

Gambar 5 menunjukkan bahwa data pembelian dan penjualan perusahaan X memiliki dua 

perubahan kondisi yaitu mendapatkan keuntungan dalam rentang bulan ke 4,64 (dibulatkan menjadi bulan 

ke 5) dan 9,79 (dibulatkan menjadi bulan ke 9). Sehingga sebelum bulan ke 5 dan setelah bulan ke 9 

perusahaan X mengalami kerugian. 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

BEP merupakan titik perpotongan antara grafik cost dan grafik revenue. BEP menandakan 

terjadinya perubahan dari kondisi mendapatkan keuntungan menjadi tidak mendapatkan keuntungan, 

mendapatkan kerugian menjadi tidak mendapatkan kerugian, atau sebaliknya. BEP didapatkan dengan 

mencari titik nol dari hasil mengurangkan antara fungsi cost dan fungsi revenue. 

Masalah seperti pada kasus perusahaan X sulit diselesaikan menggunakan metode analitis, karena 

fungsi cost dan fungsi revenue tidak secara langsung didapatkan. Fungsi tersebut bisa didapatkan dengan 

menggunakan bantuan numerik. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode Newton. Metode 

Newton dengan bantuan Matlab dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah nonlinear BEP.  
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