
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Dengan berkembangnya zaman, dalam kehidupan sehari-hari banyak orang di 

lingkungan kita yang melakukan kegiatan bisnis, bahkan para orang tua saat ini sudah 

tidak berpandangan negatif lagi terhadap bisnis dan mulai mengarahkan anaknya ke 

bidang bisnis. Anak-anak muda sampai para artis pun banyak yang terjun ke dunia 

bisnis perdagangan. Perusahaan dagang merupakan jenis perusahaan yang menjual 

produk (barang jadi), akan tetapi perusahaan tidak membuat/menghasilkan sendiri 

produk yang akan dijualnya melainkan memperolehnya dari perusahaan lain (Hery, 

2015:20). 

Menurut Hariyani (2016:111) Perusahaan dagang adalah perusahaan yang 

menjalankan kegiatan usaha pokok membeli barang dari pihak lain dan menjualnya 

kembali kepada pihak lain tanpa mengubah wujud fisik atau sifat barang tersebut 

dengan tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. 

Dari kedua definisi diatas dapat di simpulkan bahwa Perusahaan dagang ialah 

merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya yaitu membeli barang dari supplier 

(pemasok) tanpa mengubah bentuk asalnya yang akan dijual kembali kepada konsumen 

dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Perusahaan dagang akan selalu mempunyai 

catatan persediaan yang bermanfaat untuk mengetahui berapa besar barang dagang 

yang tersedia untuk dijual dan juga berapa yang sudah laku terjual. 
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Prospek dan peluang bisnis semakin luas salah satunya dalam bidang 

perdagangan obat. Contohnya Apotek, dulu di Kecamatan Jampangkulon dan 

Kecamatan Waluran hanya ada beberapa Apotek saja, tetapi dengan adanya kebutuhan 

konsumen yang semakin banyak maupun jarak tempuh dari rumah konsumen ke 

Apotek lumayan jauh hal itu yang menjadikan Apotek ada dimana mana agar 

konsumen mudah untuk berbelanja kebutuhannya tanpa harus menempuh jarak jauh. 

Definisi Apotek menurut keputusan Menteri Kesehatan RI NO. 

1332/Menkes/SK/X/2002 “Apotek merupakan suatu tempat tertentu untuk melakukan 

pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat”. PP (2009:51) 

“Apotek merupakan suatu tempat atau terminal distribusi obat pembekalan farmasi 

yang dikelola oleh apoteker sesuai standar dan etika kefarmasian”. Dari kedua 

pengertian diatas, Apotek adalah tempat yang menyediakan obat dan alat kesehatan 

yang lainnya untuk dijual yang bertujuan untuk mendapatkan laba. 

Laba merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan karena 

laba akan menjadi patokan yang utama dalam mengukur prestasi kinerja perusahaan 

tersebut, semakin besar laba yang diperoleh maka perusahaan dapat bertahan hidup, 

serta mempunyai peluang yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang. Laba 

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 atau jasa tersebut (Rudianto, 2012:18). 

Menurut Hery (2016:43) laba merupakan keuntungan sebelum pajak 

penghasilan dikurang dengan pajak penghasilan akan diperoleh laba atau rugi bersih. 
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Jadi yang dimaksud dengan laba yaitu keuntungan yang dihasilkan perusahaan yang 

sudah dikurangi oleh biaya-biaya. Tinggi rendahnya suatu laba akan menunjukkan baik 

atau buruknya kinerja perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Untuk 

mendapatkan laba tersebut tentunya harus ada persediaan yang keluar, jadi jika tidak 

ada persediaan maka perusahaan tidak akan mendapatkan laba dan kegiatan 

operasional perusahaan tidak akan berjalan. 

Persediaan merupakan pos aktiva lancar seluruh perusahaan yang nilainya 

cukup besar sehingga pos persediaan memiliki peranan penting bagi perusahaan. 

Persediaan merupakan unsur aktif dalam kegiatan operasional perusahaan, karena 

jumlah persediaan dalam perusahaan selalu berubah dengan adanya pengurangan untuk 

proses produksi yang akan dijual kepada konsumen. Istilah persediaan dalam akuntansi 

ditujukan untuk menyatakan jumlah aktiva berwujud yang memenuhi kriteria. 

PSAK No.14 : 2017 menyatakan persediaan sebagai aset yang tersedia untuk 

dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi, atau dalam perjalanan dan 

dalam bentuk bahan (atau perlengkapan) untuk digunakan dalam proses produksi. 

(Hery, 2013: 27) menyatakan bahwa “persediaan adalah barang yang masih tersedia 

(tidak terjual) sampai dengan akhir periode akuntansi dinamakan persediaan barang 

dagang (merchandise inventory)”. Dari kedua definisi tersebut jadi Persediaan 

merupakan aset perusahaan, yang dimana persediaan barang dagang tersebut dibeli 

oleh perusahaan dagang dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk 

fisik barang tersebut. 
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Persediaan sangat diperlukan disebuah perusahaan dagang karena termasuk aset 

dari perusahaan yang diperoleh dari supplier yang kemudian akan dijual kembali. Bagi 

perusahaan persediaan merupakan suatu hal yang sangat berperan penting, karena 

apabila terjadi kekurangan persediaan ataupun kelebihan persediaan itu merupakan 

gejala yang kurang baik bagi perusahaan yang akan menyebabkan kerugian. Keluar 

masuknya persediaan tentunya harus dicatat dengan baik, yang nantinya dapat 

mengetahui persediaan yang sudah terjual dan persediaan yang masih belum terjual. 

Metode pencatatan transaksi persediaan barang dagangan yaitu metode 

physical/metode berkala, dan metode perpetual/metode terus-menerus (Syakur, 

2015:143). 

Seberapa besar jumlah persediaan yang akan digunakan dalam proses 

operasional dan setelah itu harus dibandingkan dengan perkiraan pemakaian persediaan 

sebelumnya, dengan adanya hal itu perusahaan dapat menganalisa untuk menentukan 

jumlah persediaan yang akan dipesan. Apabila dapat memperhitungkan persediaan 

dengan baik maka perusahaan dapat membeli persediaan pada waktu yang tepat 

sehingga dapat meminimalisir terjadinya kekurangan persediaan (stockout) atau 

kelebihan persediaan (overstock). 

Ada beberapa cara perusahaan dalam memperhitungkan persediaan dengan 

metode periodik yaitu : 1) FIFO (First in, First Out) Dalam metode ini mengasumsikan 

bahwa produk yang pertama kali diterima maka akan yang pertama kali juga untuk 

dikeluarkan. 2) LIFO (Last in, First Out) Metode ini berdasarkan asumsi bahwa produk 

yang terakhir dibeli akan yang pertama kali dikeluarkan. Tujuan metode ini adalah 
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menetapkan atau melaporkan harga pokok barang yang telah dijual menurut harga yang 

sedekat mungkin dengan harga di pasaran. Metode ini mengurangi laba perusahaan 

yang belum direlisir sampai suatu jumlah yang sekecil-kecilnya. 3) Average (Rata-rata 

tertimbang) Biaya produk yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia, 

sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan dihitung dengan harga rata-rata. 

Perusahaan harus meminimalisir biaya-biaya yang akan dikeluarkan dalam 

proses pembelian persediaan, yang nantinya akan berdampak pada harga pokok 

persediaan yang akan ditetapkan dan penetapan harga jual yang sesuai dengan 

porsinya. Harga pokok persediaan merupakan harga untuk memperoleh persediaan, 

selain harga beli, biaya-biaya yang dikeluarkan sampai persediaan tersebut siap untuk 

dijual itu juga termasuk ke dalam harga pokok persediaan. 

Biaya-biaya tersebut terdiri dari beberapa elemen yaitu : 1) Biaya pembelian 

persediaan 2) Biaya tenaga kerja 3) Biaya sewa gedung 4) Biaya listrik dan air 4) Biaya 

ongkos kirim. Adapun metode dalam menentukan harga pokok yaitu dengan metode 

full costing dan metode variabel costing. Kesulitan dalam menentukan harga pokok 

persediaan yaitu ketika didalam satu periode, barang yang sama diperoleh dengan 

harga yang berbeda-beda, dengan demikian harus ditentukan harga yang nantinya akan 

digunakan untuk mendapatkan harga pokok persediaan tersebut. Oleh sebab itu hal 

tersebut sangat penting untuk diperhatikan karena harga pokok persediaan merupakan 

salah satu faktor penentu dalam hal keberhasilan suatu perusahaan dalam mejalankan 

kegiatan operasionalnya. Faktor lain yang menjadi penentu keberhasilan suatu 

perusahaan yaitu tingkat penjualan, Penjualan merupakan adanya kegiatan transaksi 
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antara penjual dan pembeli. Dari penjualan juga perusahaan dapat memperkirakan 

berapa besar tingkat penjualan yang akan diperoleh pada waktu yang akan datang. Hal 

ini dikarenakan dari penjualan, perusahaan akan memperoleh kas masuk yang akan 

digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Sebagian besar perusahaan dalam 

memperoleh keuntungan yaitu dari adanya penjualan, penjualan merupakan 

pendapatan utama suatu perusahaan . Oleh sebab itu perusahaan harus pandai 

mengelola penjualan produknya dengan baik, karena jika tidak dikelola dengan baik 

maka secara langsung akan merugikan perusahaan itu sendiri. Hal ini disebabkan 

karena penjualan yang telah ditargetkan sebelumnya tidak tercapai dan secara 

otomatatis jika penjualan turun maka pendapatan pun akan berkurang. 

Dengan mendapatkan tingkat penjualan yang tinggi, dari situlah perusahaan 

akan meraih keuntungan yang optimal, yang dimana keuntungan dan kepuasan 

pelanggan merupakan suatu ukuran dari keberhasilan perusahaan dan kelangsungan 

hidup perusahaan dari banyaknya pesaing. Tingkat penjualan adalah pencapaian yang 

dinyatakan secara kuantitatif dari segi fisik atau volume atau unit suatu produk 

(Rangkuti, 2009:207). Menjual adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang 

dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli barang atau 

jasa yang ditawarkannya. Semakin tinggi angka penjualan maka kemungkinan akan 

semakin besar laba yang akan diperoleh perusahaan (Swasta, 2009:207). 

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengembangkan perusahaan berjalan dengan 

baik adalah dengan mengontrol harga pokok persediaan dan meningkatkan penjualan  

sehingga sangat berpengaruh besar terhadap laba yang akan diperoleh perusahaan. 
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Oleh sebab itu, laba diperoleh tergantung dari adanya penjualan dan harga pokok 

persediaan yang dikeluarkan. Jika tingkat penjualan  menurun maka laba yang akan 

diperolehpun akan semakin kecil, dan sebaliknya jika tingkat penjualan naik maka laba 

yang akan diperolehpun akan semakin besar. Begitupun dengan harga pokok 

persediaan, jika harga pokok persediaan terlalu besar maka laba yang diperoleh tidak 

maksimal. Dan jika harga pokok persediaan yang dikeluarkan perusahaan kecil maka 

laba yang diperoleh akan maksimal. Fenomena yang terjadi yaitu ketika laba menurun 

karena diakibatkan oleh penjualan yang menurun dan harga pokok persediaan yang 

semakin besar maka akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan itu 

sendiri. Hal ini dapat diperkuat dengan melihat data perkembangan volume penjualan 

dan laba pada PT. Unilever Tbk. 

Tabel 1.1 

Data volume penjualan dan laba pada PT. Unilever Tbk pada Periode Tiga 

Bulan (Dalam Jutaan Rupiah) 

Tahun Penjualan Bersih Harga Pokok 

Penjualan 

Laba Bruto 

2015 9.413.452 4.610.196 4.803.256 

2016 9.988.220 4.967.525 5.020.695 

2017 10.845.687 5.219.437 5.626.250 

2018 10.746.621 5.256.880 5.489.741 

2019 10.664.618 5.358.300 5.306.318 

Sumber : Laporan Keuangan PT. Unilever, www.unilever.co.id 
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Tabel 1.1 Menunjukkan bahwa laba yang diperoleh perusahaan setiap tahunnya 

mengalami fluktuasi. Yang dimana pada tahun 2015-2017 laba perusahaan setiap 

tahunnya meningkat yang diakibatkan oleh penjualan yang meningkat juga, sedangkan 

pada tahun 2018-2019 laba perusahaan mengalami penurunan yang diakibatkan oleh 

penjualan yang semakin menurun. Oleh sebab itu laba yang diperoleh perusahaan 

tergantung dari adanya penjualan. Hal ini dapat diperkuat juga dengan melihat 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu sebagai berikut.   

Tabel 1.2 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Hasil 

1 Annisa Nurfaidah, 

Eka Reski Andini, 

WynaldoAdisthias 

Aries (2017) 

Pengaruh harga 

pokok produksi 

dan volume 

penjualan terhadap 

laba bersih 

Bahwa tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan 

dengan arah negatif antara 

harga pokok produksi 

terhadap laba bersih pada 

subsektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 

tahun 2014-2016, dimana 

ketika semakin tingi harga 

pokok produksi akan 

menurunkan laba bersih. 
2 Indah Puspita Sari 

(2015) 

Pengaruh Piutang 

Dan Persediaan 

Terhadap Laba 

Perusahaan Pada 

PT Saeti 

Concertindo 

Wahana 

Menyatakan bahwa hasil 

uji hipotesis dengan 

thitung pada variabel 

menyambung 16,702 

memiliki thitung < ttabel 

2,002 dengan nilai 

signifikan 0,00 < 0,05 

maka Ho menolak artinya 

piutang mempengaruhi 
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laba perusahaan. Variabel 

persediaan memiliki nilai 

thitung 219,496 > 2,002 

dengan nilai signifikan 

0,00 < 0,05 maka Ho 

ditolak artinya persediaan 

mempengaruhi laba 

perusahaan. Dan F hasil 

uji statistik diperoleh 

dengan nilai perhitungan 

sebesar 29657.873 atau 

signifikan nilai 0,000 

dengan tingkat nilai 

signifikan kurang dari 

0,05. Ho ditolak dan 

kemudian diterima artinya 

H3 piutang dan persediaan 

berpengaruh signifikan 

terhadap laba perusahaan 
3 Maria Dewi Setia 

(2015) 

Analisis tingkat 

penjualan dan 

persediaan barang 

dagang terhadap 

laba perusahaan 

PT. BALAM 

JAYA SENTOSA 

KOTA BATAM 

Bahwa Tingkat penjualan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap laba 

perusahaan, Artinya 

semakin meningkatnya 

tingkat penjualan maka 

semakin meningkat pula 

laba perusahaan yang 

diperoleh. Persediaan 

barang dagang (perputaran 

persediaan) berpengaruh 

positif dan signifikan 

secara parsial terhadap 

laba perusahaan . Artinya 

semakin meningkatnya 

perputaran persediaan 

barang dagang maka 

semakin meningkat pula 

laba perusahaan yang 

diperoleh. Tingkat 

penjualan dan persediaan 

barang dagang (perputaran 

persediaan) berpengaruh 
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positif dan signifikan 

secara simultan terhadap 

laba perusahaan, dengan 

persamaan regresi Y = -

0,005 + 0,539X_1 + 

0,002X_2 + 0,001 dan 

memiliki nilai Adjusted 

R_2 yang dihasilkan 

sebesar 95,4%, sedangkan 

sisanya sebesar 4,6% 

dipengaruhi oleh faktor 

lain 
4 Asep Sepulloh 

Akbar, Wati Aris 

Astuti (2017) 

Pengaruh 

penjualan dan 

biaya produksi 

terhadap laba 

bersih pada 

perusahaan 

manufaktur sektor 

aneka industri sub 

sektor otomotif 

dan komponen 

yang terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia Tahun 

2011-2016 

Bahwa variabel penjualan 

berpengaruh terhadap laba 

bersih yang dimana ketika 

penjualan meningkat, 

maka laba bersih akan ikut 

meningkat, sedangkan 

ketika penjualan menurun 

maka laba bersih akan ikut 

menurun. Dan variabel 

biaya produksi 

berpengaruh terhadap laba 

bersih, dimana ketika 

biaya produksi meningkat 

maka laba bersih yang 

diperoleh perusahaan akan 

menurun, begitupun 

sebaliknya ketika biaya 

produksi menurun maka 

laba bersih perusahaan 

akan meningkat’. 
 

Sumber: Diolah Peneliti, 2019 

Dari penelitian terdahulu menghasilkan kesimpulan yang berbeda, ada yang 

menyimpulkan bahwa harga pokok persediaan dan tingkat penjualan berpengaruh 

signifikan terhadap laba dan juga ada yang menyimpulkan bahwa harga pokok 

persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap laba. Berdasarkan hasil yang telah 
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diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk membahasnya dalam skripsi dengan judul 

“PENGARUH HARGA POKOK PERSEDIAAN DAN TINGKAT PENJUALAN 

OBAT TERHADAP LABA (Studi Kasus Pada Apotek di Kecamatan 

Jampangkulon dan Kecamatan Waluran)”. 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan 

Mengidentifikasi Masalah sebagai berikut : 

1. Pengadaan Persediaan sebagai salah satu bentuk proses kegiatan operasional. 

Dalam mengadakan persediaan di suatu perusahaan, tidak terlepas dari berbagai 

permasalahan. Seperti kekurangan persediaan (stockout) dan kelebihan 

persediaan (overstock). Tetapi tidak selamanya overtsok itu menjadi 

permasalahan, misal ketika tiba-tiba ada bencana seperti pandemi saat ini 

kelebihan stok pada saat periode sebelumnya bisa dijual kembali yang dimana 

hal tersebut akan meningkatkan penjualan sehingga peluang untuk 

mendapatkan laba akan semakin besar. 

2. Penjualan merupakan aspek penting dalam merealisasikan kegiatan operasional 

perusahaan, jika tidak ada penjualan bagaimana perusahaan itu akan berjalan. 

Menurunnya tingkat penjualan disebabkan oleh kurangnya persediaan yang 

perusahaan miliki. 
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3. Harga pokok persediaan merupakan biaya biaya yang dikeluarkan perusahaan 

untuk mendapatkan suatu persediaan. Dalam menentukan harga pokok 

persediaan biasanya tidak terlepas dari berbagai permasalahan, seperti terlalu 

besarnya harga pokok persediaan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan 

sehingga laba yang diperoleh sedikit karena untuk menutupi harga pokok 

persediaan tersebut. Untuk itu perusahaan harus bisa meminimalisir biaya biaya 

yang akan dikeluarkan untuk mendapatkan persediaan. 

4. Kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap pencatatan 

dalam persediaan maupun penjualan. Untuk itu, diperlukan sumber daya 

manusia yang kompeten dalam melakukan pencatatan, dengan demikian 

pencatatan yang dihasilkan akan berkualitas yang sesuai dengan persediaan dan 

penjualan yang ada.  

5. Kemampuan dalam memasarkan persediaan sangat diperlukan dalam 

perusahaan. salah satunya dalam melayani konsumen, Oleh sebab itu 

perusahaan harus bisa memberikan pelayanan yang baik agar konsumen 

nyaman berbelanja di perusahaan. Karena pelayanan yang baik dan kurang baik 

dapat mempengaruhi penjualan. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan yang telah diuraiakan diatas baik dari latar belakang masalah 

maupun dari identifikasi masalah, maka pokok masalah yang akan diteliti dalam 

penelitian ini yaitu : 
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1. Seberapa besar pengaruh harga pokok persediaan terhadap laba di Apotek? 

2. Seberapa besar pengaruh tingkat penjualan obat terhadap laba di Apotek? 

3. Seberapa besar pengaruh harga pokok persediaan dan tingkat penjualan obat 

terhadap laba di Apotek? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah ada, maka penulis 

mempunyai tujuan masalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh harga pokok persediaan terhadap laba 

di Apotek. 

2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tingkat penjualan obat terhadap laba 

di Apotek. 

3. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh harga pokok persediaan dan tingkat 

penjualan obat terhadap laba di Apotek. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini yaitu bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan 

berkenaan dengan harga pokok persediaan dan tingkat penjualan terhadap laba. Dengan 

ini, maka tujuan dari kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Bagi Pihak Akademis 
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Dengan diadakannya penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi yang bermanfaat, serta dapat memberikan masukan 

pemikiran dan menambah wawasan pengetahuan mengenai pengaruh harga 

pokok persediaan dan tingkat penjualan obat terhadap laba. 

b. Bagi Peneliti 

Adanya Penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan pengetahuan yang 

baru dan tentunya sangat berharga bagi peneliti, sehingga peneliti memperoleh 

gambaran atas praktiknya pada harga pokok persediaan dan tingkat penjualan 

obat terhadap laba.  

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dengan diadakannya penelitian ini, peneliti mengharapkan hasil dari penelitian 

ini dapat menambah ilmu, wawasan, informasi, dan sebagai referensi bagi 

mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Apotek 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak pihak yang 

berkepentingan, khususnya bagi pihak Apotek sendiri. Semoga penelitian ini 

dapat memberikan informasi serta masukan untuk meminimalisir harga pokok 

persediaan dan meningkatkan penjualan di Apotek.  

b. Bagi Pemerintah 
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Adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan informasi yang 

positif bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan atas pajak yang akan 

dikenakan pada Apotek tersebut. 

c. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi publik termasuk bagi 

masyarakat yang sering membeli obat untuk kebutuhannya, dengan adanya 

persediaan yang cukup maka masyarakat akan semakin mudah untuk membeli 

obat tersebut. 

 


