
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan perusahaan di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami 

perkembangan yang sangat pesat, hal ini dapat dilihat dari banyak berdirinya 

perusahaan  dan pabrik-pabrik yang semakin banyak bermunculan di kota-kota 

besar di Indonesia, bahkan sampai ke daerah pinggiran kota besar, yaitu salah 

satunya yang berada di sekitar daerah Sukabumi. Perusahaan dapat membentuk 

usaha kecil sampai usaha yang berskala besar, karena perusahaan merupakan  

suatu lembaga yang dijalankan untuk menyediakan barang ataupun jasa untuk 

masyarakat. Seperti halnya, banyak usaha-usaha yang didirikan di daerah 

Sukabumi, diantaranya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.  

Usaha ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi. Peranan UMKM ini juga sangat penting dalam mengatasi 

pengangguran, tumbuhnya UMKM ini menjadikan sumber pertumbuhan 

kesempatan kerja dan pendapatan, juga keuntungan dari hasil produksi untuk 

pelaku usaha. Dengan banyak menyerap tenaga kerja berarti UMKM mempunyai 

peran penting dalam upaya pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan 

pengangguran. Menurut Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil 

Menengah (Disdagkop UKM) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mencatat sektor 

UMKM yang jumlahnya 24.159 didominasi oleh pelaku usaha seperti pelaku 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). (sumber : Kepala Bidang Koperasi 



Diskop UKM PP Kota Sukabumi Ai Rochatika di Sukabumi dalam berita 

ANTARA News Megapolitan).  

Salah satu pelaku UMKM tersebut yaitu perusahaan yang bergerak dibidang 

perindustrian, seperti industri pengolahan keripik singkong. Salah satu perusahaan 

yang bergerak dibidang pengolahan keripik singkong, adalah Keripik Singkong 

Sehi Sukabumi. Pada mulanya industri ini berbentuk home industry usaha Keripik 

Singkong Sehi ini sudah berdiri sejak tahun 1985 yang dilakukan oleh Bapak H. 

Ujang Mamad. Nama Sehi ini diambil dari kata Sapeda Hideung atau sepeda 

Hitam. Karena pada awalnya beliau memasarkan memakai sepeda hitam. Produk 

yang menjadi sebagai ciri khas dari perusahaan ini adalah Keripik Singkong Sehi. 

Perusahaan ini tidak hanya memproduksi keripik yang berbahan dasar 

singkong dengan satu rasa saja, melainkan melakukan pengembangan produk 

seperti inovasi rasa, misalnya, rasa original, jagung bakar, rasa keju, pedas manis, 

dan rasa bawang. Cara lain untuk mengembangkan usahanya, dilihat dari inovasi 

kemasan yang tidak kalah tertinggal. Agar perusahaan dapat bersaing dengan 

perusahaan lain yang sejenis dan skala perusahaannya semakin besar. Sehingga 

diharapkan dengan menambah inovasi rasa  tersebut dapat menarik perhatian 

masyarakat untuk membeli produk tersebut untuk mendapatkan keuntungan bagi 

perusahaan.  

Karena pada umumnya suatu perusahaan baik perusahaan yang berbentuk 

usaha kecil maupun berskala besar, seperti usaha Keripik Singkong Sehi memiliki 

tujuan untuk dicapai, salah satu tujuan tersebut adalah untuk memperoleh laba 

yang  maksimal. Untuk memperoleh laba, perusahaan selain harus memiliki 



produk yang akan dijual, juga perusahaan harus  meminimalkan biaya-biaya yang 

terjadi dalam produk produksi. Karena banyaknya biaya yang dikeluarkan dapat 

berpengaruh terhadap laba yang diperoleh perusahaan. Laba tentunya merupakan 

elemen yang paling penting bagi setiap perusahaan, baik perusahaan yang masih 

berskala kecil ataupun perusahaan yang sudah berskala besar. Karena dengan laba 

suatu perusahaan dapat mempertahankan dan memperluas usahanya. Selain itu, 

keberhasilan suatu perusahaan sering kali dinilai dari tingkat laba yang dihasilkan. 

Laba (profit) merupakan selisih antara jumlah yang diterima dari pelanggan 

atas barang atau jasa yang dihasilkan dengan jumlah yang dikeluarkan untuk 

membeli sumber daya alam dalam menghasilkan barang tersebut. Sedangkan laba 

bersih (net income) merupakan selisih lebih semua pendapatan dan keuntungan 

terhadap semua beban dan kerugian merupakan kenaikan bersih terhadap modal 

(Amir Abadi Jusuf dan Chaerul D. Djakman, 2016 : 17).  

Menurut Wali Kota Sukabumi, Mohammad Muraz, rabu, 13 september 

2017 (Sumber : www.pikiran-rakyat.com) perkembangan laba UMKM di 

Sukabumi tidak begitu meningkat secara pesat. Itu dikarenakan para pelaku usaha 

masih menggunakan cara pemasaran produk yang masih memanfaatkan 

pemasaran secara tradisional, sehingga menjadi kendala untuk mengembangkan 

dan memasarkan usahanya. Karena jika pelaku usaha melakukan pemasaran 

secara daring atau online, hasil produksinya tidak hanya dikenal disekitar daerah 

itu saja, melainkan bisa dikenal diberbagai daerah, bahkan mendunia. Dengan 

begitu, dapat meningkatkan pendapatan dan laba yang meningkat kepada pelaku 

usaha. Karena banyaknya para pesaing usaha yang sejenis di daerah lain,  

http://www.pikiran-rakyat.com/


terutama pada bagian tenaga kerja,  tenaga kerja UMKM bisa lebih memanfaatkan 

teknologi untuk pemasaran hasil produksinya, dengan begitu, maka pendapatan 

dan keuntungan yang diperoleh pelaku UMKM pun dapat meningkat ketika 

tenaga kerjanya mempunyai kemampuan dibidang teknologi.  

Berbeda dengan pelaku usaha yang tenaga kerjanya belum menguasai 

teknologi, dan masih melakukan pemasaran secara tradisional, maka pendapatan 

dan keuntungan yang diperolehpun tidak meningkat begitu pesat, artinya lebih 

kecil dibanding pelaku usaha yang tenaga kerjanya sudah menguasai teknologi 

dan memanfaatkannya sebagai pemasaran secara online, maka pendapatannyapun 

lebih meningkat. Karena produknya lebih banyak dikenal diberbagai daerah.  

Selain pemasaran, faktor utama yang dapat mempengaruhi terhadap laba 

pada pelaku UMKM, seperti pada usaha keripik singkong sehi, yaitu biaya 

produksi. Biaya produksi ini sangat berpengaruh terhadap laba yang akan 

diperoleh perusahaan. Biaya produksi ini terdiri dari tiga unsur biaya, yaitu biaya 

tenaga kerja langsung, biaya bahan baku, dan biaya overhead pabrik. Biaya yang 

paling utama dalam biaya produksi yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya 

bahan baku.  

Pada perusahaan keripik singkong sehi ini, perusahaan ini masih 

menggunakan tenaga kerja manusia daripada tenaga kerja mesin. Apabila tenaga 

kerja pada bagian tertentu yang sudah menjadi bagiannya kurang 1 orang, maka 

itu dapat menghambat proses produksi produk tersebut. Berbeda ketika 

perusahaan mempunyai cadangan tenaga kerja, maka proses produksi akan tetap 

berjalan. Tenaga kerja manusia ini, misalnya pada bagian pengemasan produk. 



Maka berbeda ketika peusahaan menggunakan tenaga kerja mesin, maka proses 

produksi pun tetap berjalan, dan perusahaan tidak harus mengeluarkan biaya lagi. 

Ini tentu dapat berpengaruh terhadap laba yang diperoleh perusahaan, mengingat 

dengan masih menggunakan tenaga kerja manusia, otomatis biaya yang 

dikeluarkan untuk membayar upah karyawan banyak. Ditambah lagi jika ada 

pesanan produk tambahan, sehingga dapat meningkatkan jam kerja pegawai, 

dengan meningkatknya jam kerja pegawai, maka perusahaan harus mengeluarkan 

biaya tambahan.  

Untuk mendirikan perusahaan dalam proses produksi tentunya dibutuhkan 

tenaga kerja langsung yang baik, tenaga kerja dibutuhkan untuk memproduksi 

barang dagang yang baik. Tenaga kerja harus memiliki keterampilan dan 

kemampuan dibidangnya, agar tidak menghambat proses produksi, dan supaya 

target perusahaanpun tercapai, oleh karena itu perusahaan perlu melakukan 

pelatihan terhadap karyawannya agar dapat bekerja secara maksimal sehingga 

tujuan perusahaan dapat tercapai. Jika tenaga kerja tidak memiliki keterampilan, 

maka secara tidak langsung dapat menghambat proses produksi yang berpengaruh 

terhadap laba perusahan.  

Tenaga kerja yang handal merupakan salah satu sumber daya terpenting 

bagi perusahaan. Sebagai suatu sumber daya, tenaga kerja memiliki kontribusi 

terhadap hasil produksi perusahaan. Selain itu, perusahaan juga menentukan 

besarnya keuntungan atau kerugian dari hasil produksi yang dibandingkan dengan 

besarnya biaya tenaga kerja langsung yang telah dikeluarkan pada periode 

tertentu. 



Hal ini sesuai dengan teori menurut Dewi dan Kristanto (2017 : 37), biaya 

tenaga kerja merupakan biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pemanfaatan 

tenaga kerja dalam melakukan produksi.  Biaya tenaga kerja langsung merupakan 

upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja secara langsung.  

Tenaga kerja akan bekerja dengan baik apabila hak-haknya sebagai 

karyawan dipenuhi perusahaan yang mana hal ini akan menjadi biaya tenaga kerja 

bagi perusahaan. Biaya tenaga kerja langsung tentu saja menjadi hal utama 

perusahaan karena baiknya kualitas kerja dari tenaga kerja langsung perusahaan.  

Selain biaya tenaga kerja, faktor utama lain yang dapat mempengaruhi laba 

yaitu biaya bahan baku. Usaha Kerpik Singkong Sehi ini, menggunakan bahan 

baku utamanya adalah singkong. Perusahaan keripik singkong ini tentunya 

mengutamakan kualitas bahan baku, oleh kaena itu, ketika harga bahan baku naik, 

maka biaya produksi yang dikeluarkan perusahaanpun meningkat. Apabila bahan 

baku yang akan digunakan tersebut kualitasnya kurang bagus yang disebabkan 

karena cuaca, pada musim kemarau tanah yang menjadi kering kemudian 

singkong yang akan digunakan menjadi kurang baik maka harga bahan baku 

tersebut mengalami kenaikan harga karena sulitnya memilih bahan baku yang 

bagus untuk digunakan. Adapun fenomena lain yang terjadi yang mengakibatkan 

turun naiknya laba, yaitu ketika pada tahun ajaran baru , orang-orang cenderung 

lebih memikirkan hal yang paling penting terlebh dahulu, seperti membeli 

peralatan untuk sekolah, dibandingkan membeli cemilan-cemilan seperti keripik 

singkong ini. Maka laba pada keripik singkong sehi inipun berkurang. Ketika 



harga dolar meningkat, maka harga bahan baku pembantu sperti plastik misalnya 

mengalami kenaikan harga, sehingga mengakibatkan harga menjadi tidak stabil.   

Harga bahan baku yang tinggi dapat mempengaruhi biaya yang dikeluarkan 

semakin tinggi pula, sehingga laba yang diperolehpun menurun karena banyaknya 

biaya yang dikeluakan. Mengingat dengan biaya yang dikeluarkan tinggi, 

sehingga laba yang diperoleh perusahaan juga rendah. Selain itu peningkatan 

biaya-biaya yang diakibatkan oleh naiknya tarif upah dan naiknya biaya bahan 

baku, maka perusahaan perlu mengendalikan biaya-biaya, dengan cara 

meminimalkan pengeluaran biaya yang terjadi dalam proses produksi dan 

mengoptimalkan biaya-biaya yang dikeluarkan agar memperoleh laba bersih yang 

maksimal. Karena laba bersih menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh laba dari modal-modal yang digunakan untuk operasi 

perusahaan. 

Hal ini sesuai dengan teori menurut Dewi dan Kristanto (2017 : 21 ), biaya 

bahan baku merupakan biaya perolehan semua bahan yang pada akhirnya akan 

menjadi bagian dari objek  biaya (barang dalam proses kemudian menjadi barang 

jadi) dan yang dapat ditelusuri ke objek biaya dengan cara yang ekonomis. Bahan 

baku merupakan salah satu unsur penting dalam proses produksi, dengan 

tersedianya bahan baku dalam jumlah dan waktu yang tepat akan memperlancar 

proses produksi dalam perusahaan, sehingga diharapkan dengan lancarnya proses 

produksi tersebut dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan 

konsumen baik jumlah dan waktunya.  



Berikut adalah tabel data biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku, 

dan laba bersih yang didapat dari Keripik Singkong Sehi selama tahun 2014-2018 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Data Biaya Tenaga Kerja Langsung, Biaya Bahan Baku, dan  

Laba Bersih  Usaha Keripik Singkong Sehi Sukabumi 

Tahun 2014-2018 

 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

biaya 

tenaga 

kerja 

langsung 

157.125.000 173.495.000 192.415.000 194.165.000 191.770.000 

biaya 

bahan 

baku 

239.083.000 360.440.500 457.364.500 581.205.000 440.725.000 

laba 

bersih 
343.160.059 413.302.479 263.165.067 287.762.956 282.482.925 

 

Adapun data grafik Biaya Tenaga Kerja Langsung, Biaya Bahan Baku, dan Laba 

Bersih, seperti dibawah ini: 

 

Gambar 1.1 

Grafik Biaya Tenaga Kerja Langsung, Biaya Bahan Baku, dan Laba Bersih 

Tahun 2014-2018 
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Berdasarkan gambar grafik 1.1 diatas bahwa laba bersih dari tahun 2014-

2015 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, laba bersih perusahaan mengalami 

kenaikan sebesar Rp413.302.479 ini disebabkan pada tahun tersebut mengalami 

penjualan yang cukup besar sehingga pendapatan pada tahun tersebut berjumlah 

besar. Sedangkan pada tahun 2016 laba bersih perusahaan mengalami penurunan 

menjadi Rp263.165.067. Penurunan laba bersih ini disebabkan karena pada tahun 

tersebut  biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku mengalami kenaikan 

yang cukup tinggi terutama pada biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan pada 

tahun 2017 Biaya tenaga kerja langsung meningkat sebesar Rp194.165000. Dan 

biaya bahan baku paling tinggi meningkat pada tahun 2017 sebesar 

Rp440.725.000.  

Perusahaan harus dapat mengelola persediaan yang dimiliki sebaik mungkin 

sesuai dengan kebijakan-kebijakan manajemen perusahaan. Artinya, bahan baku 

harus tetap berada pada jumlah yang ditetapkan. Seperti bahan baku utama yang 

digunakan pada perusahaan pengolahan keripik singkong ini yaitu singkong dan 

bahan baku pembantu lainnya. Jika jumlah persediaan bahan baku seperti 

singkomg terlalu sedikit (outstock) dapat menghambat proses produksi dan secara 

tidak langsung akan menimbulkan kerugian. Apabila jumlah persediaan bahan 

baku terlalu besar (overstock), akan menyebabkan penimbunan yang akan 

mengakibatkan tingginya biaya yang dikeluarkan untuk memelihara dan 

penyimpanan sehingga memperoleh laba yang rendah. 

 

 



 

 

 

Tabel 1.2 

Penelitian Terdahulu 

 

No Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1. Yuliati 

(2017) 

Pengaruh Biaya 

Produksi, Biaya 

Operasional, 

Pendapatan Usaha 

dan Perputaran Total 

Aktiva Terhadap 

Laba Bersih di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode 2011-2014 

Biaya produksi 

tidak 

berpengaruh 

terhadap laba 

perusahaan 

 

-biaya 

produksi 

sebagai 

variabel x 

- laba bersih 

sebaga 

variabel y 

Objek dan 

tahun 

penelitian  

2.  Iswandi 

(2015) 

Pengaruh 

Pendapatan Usaha 

dan Biaya Produksi 

Terhadap Laba 

Bersih Pada 

Perusahaan Industri 

Logam yang 

Biaya produksi 

berpengaruh 

signifikan 

negatif 

terhadap laba 

bersih. 

Biaya 

produksi 

sebagai 

variabel x 

-Objek 

penelitian 

dan tahun 

penelitian 

 



Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode 2010-2013 

3. Djamalu 

(2013) 

Pengaruh Biaya 

Produksi Terhadap 

Laba Bersih pada 

Perusahaan 

Manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode 2010-2012 

Biaya produksi 

berpengaruh 

positif 

terhadap laba. 

 -Objek 

penelitian 

-teknik 

analisis data 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul, Pengaruh Biaya Tenaga Kerja Langsung dan Biaya 

Bahan Baku Terhadap Laba Bersih. 

1.2 Identifikasi Masalah 

1.  Cuaca tidak menentu mengakibatkan bahan baku yang digunakan kurang baik. 

2.  Tidak stabilnya harga bahan baku. 

3.  Pemasaran secara online masih belum efektif. 

4. Masih banyak menggunakan tenaga kerja manusia daripada tenaga kerja mesin. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan beberapa 

masalah untuk dilakukan penelitian, yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh biaya tenaga kerja langsung terhadap laba bersih? 



2. Bagaimana pengaruh biaya bahan baku terhadap laba bersih? 

3. Bagaimana pengaruh biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku 

terhadap laba bersih? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penulis menyatakan bahwa peneliti ini memilki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh biaya tenaga kerja langsung secara parsial 

terhadap laba bersih. 

2. Untuk mengetahui pengaruh biaya bahan baku secara parsial terhadap laba 

bersih. 

3. Untuk mengetahui pengaruh biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan 

baku secara simultan terhadap laba bersih. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini penulis berharap agar hasil yang didapat 

dari penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Penilitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan baru 

sebagai pengembangan dari ilmu pengetahuan sebelumnya mengenai ilmu 

pentingnya biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku dalam peningkatan 

laba bersih. Juga dapat dijadikan referensi dan tambahan informasi khususnya 

bagi yang mengkaji topik-topik dalam judul yang sama. 

 

 

 



2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Perusahaan  

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

kepentingan perusahaan sehingga dapat menunjang optimalisasi kegiatan 

operasional perusahaan baik dari segi perusahaan maupun produksi. 

b. Bagi Penulis  

Diharapkan mampu menjadi suatu karya yang dapat meningkatkan kemampuan 

penulis dalam menganalisa permasalahan pada suatu perusahaan yang secara teori 

telah didapat selama perkuliahan.  

c. Bagi pihak lain  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi pembaca 

maupun untuk dilakukan pengembangan penelitian selanjutnya yang sejenis. 

 


