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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Secara umum, perusahaan adalah suatu unit kegiatan tertentu yang 

mengubah sumber-sumber ekonomi menjadi bernilai guna berupa barang dan 

jasa dengan tujuan untuk memperoleh laba yang maksimal. Setiap operasi 

perusahaan di Indonesia yang memiliki kualitas daya saing dengan 

perkembangan yang modern menuntut perusahaan terus menciptakan suatu hal 

baru dan mampu bersaing serta mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan. 

Perusahaan dituntut untuk mencapai tingkat keuntungan yang maksimal, 

salah satu strategi perusahaan dalam mencapai keuntungan atau laba, 

perusahaan harus berusaha mendisribusikan produknya pada sasaran yang tepat 

untuk membantu kelancaran usahanya dalam melakukan penjualan agar target 

penjualan bisa tercapai, ketika perusahaan melakukan penjualan yang 

meningkat maka volume penjualan perusahaanpun akan meningkat dan 

tentunya akan meningkatkan laba perusahaan. 

Menurut Subramanyam dan Wild (2010:109) Laba merupakan ringkasan 

hasil bersih akivias operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam 

istilah keuangan. Laba merupakan salah satu indikator dalam kesuksesan 

perusahaan yang merupakan salah satu tujuan pokok perusahaan. Laba 

merupakan perbedaan antara pendapatan dan beban, jika pendapatan melebihi 
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beban maka akan diperoleh laba bersih. Untuk mengetahui apakah kegiatan 

produksi pada periode tertentu menghasilkan laba atau rugi, perusahaan 

memerlukan informasi biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi 

produk dalam periode tertentu.  

Setiap bidang kegiatan produksi pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai 

oleh perusahaan tersebut. Setiap kegiatan produksi membutuhkan biaya 

produksi. Menurut Riwayadi (2014:19) biaya produksi (manufacturing cost) 

adalah biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi. Biaya produksi terdiri 

atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. 

Hal ini sangat penting karena merupakan salah satu teknik untuk menerapkan 

kebijakan-kebijakan dalam pembebanan oleh suatu produk. Merupakan bagian 

dari proses perencanaan untuk menentukan tindakan bagi kegiatan produksi 

dimasa yang akan datang.  

Suatu perusahaan yang memproduksi barang dan jasa dengan kualitas yang 

baik, harga relatif murah dibandingkan persaingan, dan tersebar ke berbagai 

tempat apabila calon pembeli tidak diberi tahu adanya produk tersebut, 

diingatkatkan atau dibujuk untuk membelinya. Maka produk tersebut tidak akan 

bisa laku dan segala sesuatu yang dilakukan akan sia-sia. Kegiatan pemasaran 

perlu dilakukan perusahaan untuk menarik perhatian konsumen. Oleh karena 

itu, selain biaya produksi yang dapat mempengaruhi laba, biaya pemasaran 

yang dikeluarkan perusahaan dalam memasarkan produknya juga 

mempengaruhi tingkat laba yang didapat perusahaan.  
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Menurut Mulyadi (2014:487) biaya pemasaran dalam arti luas meliputi 

semua biaya yang terjadi sejak saat produk selesai diproduksi dan disimpan 

dalam gudang sampai dengan produk tersebut diubah kembali dalam bentuk 

uang tunai. 

Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan pokok yang dilakukan oleh 

para pengusaha dalam usahanya mempertahankan kelangsungan hidup 

usahanya, berkembang dan mendapatkan laba. Berhasil atau tidaknya dalam 

mencapai tujuan usaha tergantung tingkat keahlian di dalam bidang pemasaran, 

produksi dan keuangan maupun bidang lainnya, selain itu tergantung pula pada 

kemampuan untuk mengkombinasikan fungsi-fungsi tersebut agar perusahaan 

dapat berjalan dengan lancar.  

Berikut adalah data yang di dapat dari tahun 2016-2018 

Tabel 1.1 

Data Tingkat Laba 

Periode akhir Desember Tahun 2016-2018 

 

 

Sumber: data diolah, 2019 

 

 

Tahun Laba 

2016 Rp. 1.280.421.652 

2017 Rp. 1.599.905.367 

2018 Rp. 1.227.882.872 
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Pada tabel 1.1 menunjukan bahwa laba pada tahun 2017 mengalami kenaikan 

sebesar Rp. 1.599.855.367 dibanding tahun sebelumnya, akan tetapi pada tahun 

2018 mengalami penurunan kembali sebesar Rp. 1.227.882.872. Hal ini 

dikarenakan dampak dari kenaikan biaya-biaya selama proses produksinya dan juga 

mulai banyaknya perusahaan yang sejenis di Sukabumi. 

Begitu pula perusahaan harus terus mempertahankan harga jual yang wajar, 

agar konsumen terus bertambah dan pemesanan yang bertambah pula. Agar tidak 

hilangnya konsumen yang berlangganan, selain itu perusahaan harus bisa lebih 

meminimalisir dalam biaya produksi, namun hal itu harus tetap dilakukan untuk 

menjaga kelangsungan hidup usahanya. 

Sehi adalah suatu bentuk usaha berbentuk Usaha Kecil Menengah (UKM) yang 

memproduksi makanan ringan seperti kripik singkong, basreng dan lain sebagainya 

dalam penjualan seringkali mengalami perubahan setiap tahunnya perubahan 

tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 
 

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh: 

Tabel 1.2 

Penelitian Terdahulu 

 

No Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Yakub 

Abdul 

Muhaemin

(2013) 

Pengaruh 

Pengendalian 

Biaya Produksi 

dan Biaya 

Pemasaran 

terhadap Laba 

Operasional 

 

-Biaya Produksi 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap Laba 

Operasional 

-Biaya Pemasaran 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap Laba 

Operasional 

 

 

-Terdapat dua 

variabel 

independen 

yaitu Biaya 

Produksi sebagai 

variabel X1 dan 

Biaya   

Pemasaran 

sebagai variabel 

X2 

 

 

-Objek 

Penelitian 

-Variabel 

(Y) laba 

sebagai 

variabel 

dependen 

2.  Dendis 

Saputra 

(2012) 

Pengaruh 

Biaya Produksi 

terhadap Laba 

Usaha 

-Biaya Produksi 

berpengruh positif 

dan signifikan 

terhadap Laba 

Usaha 

 

 

-Terdapat 

variabel 

independen dan 

dependen yaitu 

Biaya Produksi 

sebagai X1 dan 

Laba sebagai 

variabel Y 

-Objek 

Penelitian 

-Variabel 

X2 

3. Enda 

Suhenda 

(2001) 

Pengaruh 

Biaya 

Pemasaran 

Terhadap 

Efektivitas 

Pencapaian 

Laba 

-Biaya Pemasaran 

berpengaruh 

terhadap 

Efektivitas 

Pencapaian Laba  

-Terdapat 

variabel 

independen 

yaitu Biaya 

Pemasaran 

sebagai X1  

-Objek 

Penelitian 

-Variabel 

(Y) laba 

sebagai 

variabel 

dependen 
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Berdasarkan uraian diatas dari jurnal terdahulu, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Biaya Produksi Dan Biaya 

Pemasaran Terhadap Laba”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang 

menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Biaya bahan baku yang sulit didapat dan terus meningkat. 

2. Biaya tenaga kerja yang tidak sesuai sehingga pegawai menuntut 

kenaikan upah. 

3. Biaya ongkos angkut bahan baku meningkat di karenakan harga bahan 

bakar naik. 

4. Biaya pemasaran tidak sebanding dengan harapan perusahaan dalam 

penjualan produk. 

5. Peningkatan atau penurunan biaya produksi dan biaya pemasaran 

berpotensi menurunkan laba perusahaan. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan beberapa 

masalah untuk dilakukan penelitian, yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh biaya produksi terhadap laba? 

2. Bagaimana pengaruh biaya pemasaran terhadap laba? 

3. Bagaimana pengaruh biaya produksi dan biaya pemasaran terhadap 

laba? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka maksud dan tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh biaya produksi terhadap laba. 

2. Untuk mengetahui pengaruh biaya pemasaran terhadap laba. 

3. Untuk mengetahui pengaruh biaya produksi dan biaya pemasaran 

terhadap laba. 

1.5 Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian adalah hasil dari penelitian yang dapat digunakan oleh 

berbagai pihak. Penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat memberikan 

manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1.5.1 Kegunaan Teoritis 

Kegunaan secara teoritis dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan 

masukan dalam pengembangan ilmu akuntansi, yaitu akuntansi biaya serta 

memperluas wawasan yang berkaitan dengan pengaruh biaya produksi dan biaya 

pemasaran terhadap laba. 

1.5.2 Kegunaan Praktis 

Secara praktis ini diharapkan dapat memberi kegunaan, diantaranya: 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini penulis dapat memperoleh pemahaman dan 

pengetahuan mengenai akuntansi biaya yang lebih baik lagi khususnya 

mengenai biaya produksi, biaya pemasaran yang dilakukan 
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diperusahaan yang pada kai ini dikaikatkan dengan dampaknya terhadap 

laba perusahaan. 

Sehingga menjadi sarana penerapan ilmu-ilmu yang di pelajari 

selama berada di bangku perkuliahan dengan fakta yang terjadi di 

lapangan. 

2. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dari hasil penelitian ini perusahaan lebih maju dan 

berkembang untuk kedepannya. Sehingga kegiatan perusahaan dapat 

berjalan secara optimal baik dari segi hasil laba yang diperoleh maupun 

hasil produksinya. Dan juga sebagai evaluasi terhadap kebijakan 

penjualan yang selama ini diterapkan dan implikasi lebih lanjut dalam 

memberikan informasi mengenai peningkatan laba. 

3. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi atau 

referensi bagi peneliti selanjutnya sehingga dapat dijadikan 

perbandingan dalam melakukan penelitian yang sama di masa yang akan 

datang. 

 


