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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan produsen kopi urutan keempat di dunia setelah negara 

Brazil, negara Vietnam dan negara Kolombia. Sementara itu, sebagai produk 

perkebunan Indonesia kopi berada di urutan keenam setelah kelapa sawit, karet, 

gula, teh dan kakao. Berikut adalah gambar produsen kopi di dunia yang diperoleh 

dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 1.1 

Produsen Kopi 

Penghasil kopi terbesar adalah negara Brazil mencapai 3.212.400 ton atau 

berkontribusi sebesar 35,51%, selanjutnya adalah negara Vietnam dengan 

kontribusi 18,44% atau rata-rata menghasilkan 1.758.000 ton, disusul oleh negara 

Kolombia dengan rata-rata sebesar 676.284 ton atau 7,47% dan negara Indonesia 

mencapai 572.460 ton atau 6,33%. 
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Di Indonesia ada beberapa jenis kopi yang populer dan banyak di konsumsi 

oleh masyarakat diantaranya arabika dan robusta. Namun, kopi jenis arabika lebih 

diminati penikmat kopi karena memilik tekstur yang lebih kecil dan memiliki aroma 

yang menggoda meskipun harganya lebih tinggi dibandingkan jenis kopi yang lain.  

Berdasarkan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementrian 

Pertanian konsumsi kopi nasional pada 2016 mencapai sekitar 250 ribu ton dan 

tumbuh 10,54% menjadi 276 ribu ton. Konsumsi kopi Indonesia sepanjang periode 

2016-2021 diprediksi mengalami peningkatan, konsumsi di tahun 2021 diprediksi 

sekitar 370 ribu ton, sehingga terjadi surplus. Berikut gambar konsumsi kopi di 

Indonesia yang diperoleh dari Kementrian Pertanian: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 

Konsumsi Kopi Indonesia 

Tahun 2016-2021 

Konsumsi kopi pada tahun 2016 sebesar 249.824,  tahun 2017 sebesar 

276.167, tahun 2018 sebesar 314.365, tahun 2019 sebesar 335.540, tahun 2020 

sebesar 353.885 kemudian di tahun 2021 di prediksi sebesar 369.886. 
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Produk kopi herbal banyak dijual di pasaran dengan berbagai jenis kemasan 

kopi, baik di ibu kota maupun di kota-kota lain. Tidak kalah dengan daerah lain, di 

Desa Walangsari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi juga terdapat 

Home Industry yang memproduksi kopi herbal dengan merk dagang Kopi Karuhun. 

Kopi Karuhun ini menggunakan jenis kopi robusta, dan menggunkan rempah-

rempah seperti kunyit, jahe merah, kencur, temu lawak dan lempuyang sehingga 

mempunyai banyak keunggulan seperti untuk meningkatkan kekebalan tubuh, 

menyembuhkan penyakit magh, darah tinggi, stroke, dan kanker.  

Meningkatnya persaingan kopi yang semakin cepat mengakibatkan 

persaingan bisnis semakin ketat, sehingga setiap usaha yang bergerak di bidang 

yang sama akan berinovasi untuk produk yang akan di jual. Suatu usaha umumnya 

mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memperoleh laba yang dijadikan sebagai 

ukuran keberhasilan suatu usaha dalam menjalankan aktivitasnya. Maka dari itu, 

suatu usaha harus mencapai target yang telah ditentukan setiap periodenya, dengan 

adanya target maka suatu manajemen akan termotivasi supaya bekerja secara 

optimal.  

Laba yang diperoleh dari suatu usaha terdiri dari dua macam yaitu laba kotor 

dan laba bersih. Nantinya laba yang diperoleh tersebut dapat digunakan untuk 

berbagai kepentingan pemilik dan manajemen, tetapi dalam hal ini peneliti akan 

berfokus pada laba kotor saja karena perlu dianalisa “Laba kotor merupakan laba 

yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan, 

artinya laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh” (Kasmir, 



4 
 

2015:303).  Maka dari itu perusahaan mengharapkan mendapat laba kotor yang 

besar karena nantinya akan berpengaruh terhadap laba bersih. 

Menurut (Kasmir, 2015:305) bahwa untuk melihat perubahan laba kotor 

perlu dilakukan analisa untuk mengetahui perubahan yang terjadi, sehingga kita 

dapat mengetahui dimana perubahan yang terjadi dan berapa besar perubahan 

tersebut. Maka dari itu perubahan laba kotor disebabkan oleh dua faktor yaitu 

penjualan dan harga pokok penjualan. 

Menurut (Swastha, 2012:9) “penjualan merupakan suatu proses pertukaran 

barang/jasa antara penjual dengan pembeli”. Suatu penjualan dapat dikatakan 

berhasil ketika harga jual barang lebih tinggi dibandingkan harga produksi atau 

harga beli. Penjualan yang dihasilkan adalah gambaran laba yang diperoleh suatu 

usaha, maka dari itu penjualan merupakan bagian yang penting untuk diperoleh 

setiap produsen.  

Harga pokok penjualan adalah salah satu pembiayaan yang sangat penting 

bagi suatu usaha. Menurut (Kasmir, 2015:306) “harga pokok penjualan merupakan 

harga barang atau jasa sebagai bahan baku atau jasa untuk menjadi barang dengan 

ditambah biaya-biaya yang berkaitan dengan harga pokok penjualan tersebut”. 

Harga pokok penjualan suatu produk dapat dipengaruhi oleh harga bahan baku, 

upah tenaga kerja serta kenaikan harga. 

Perhitungan harga pokok penjualan yang tepat sangat penting bagi suatu 

perusahaan, ketika perusahaan memperhitungkan harga pokok penjualan terlalu 

tinggi maka akan mengakibatkan kerugian pada perusahaan karena tidak dapat 

bersaing dengan hasil produksi yang sejenis lainnya, sehingga hasil produksi di 
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perusahaan tidak laku di jual, dan sebaliknya apabila perusahaan memperhitungkan 

harga pokok penjualannya terlalu rendah, maka akan mengakibatkan keuntungan 

pada perusahaan itu sendiri karena dapat mencapai laba yang diinginkan. Namun, 

setiap perusahaan tentunya mempunyai caranya masing-masing untuk menghitung 

harga pokok penjualan guna setiap barang yang mereka berikan kepada konsumen. 

Berikut adalah data perubahan yang diperoleh dari Home Industry Kopi 

Karuhun pada akhir periode 2017-2019 ditampilkan dala gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 

Data Penjualan, Harga Pokok Penjualan dan Laba Kotor 

Home Industry Kopi Karuhun 

Akhir Periode 2017-2019 

Penjualan di Home Industry Kopi Karuhun ini menunjukkan trend yang 

positif untuk tahun 2017 sebesar 142.680.000, kemudian tahun 2018 sebesar 

146.880.000 dan tahun 2019 terjadi peningkatan lagi sebesar 147.245.000. 
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Penjualan naik ini disebabkan oleh harga jual yang ditetapkan selama tiga tahun 

terakhir tidak mengalami perubahan sehingga produk yang terjual ke pasaran 

meningkat. Fenomena yang terjadi adakalanya saat penjualan meningkat 

seharusnya laba yang diperoleh meningkat juga karena ketika volume penjualan 

meningkat berarti banyak produk kopi yang terjual ke pasar dengan begitu akan 

berpengaruh terhadap laba. Menurut (Kasmir, 2015:306) “ketika jumlah penjualan 

meningkat, maka laba kotor pun akan meningkat tetapi, apabila penjualan turun 

maka laba kotor pun akan ikut turun”. Namun, dalam praktiknya ketika jumlah 

penjualan naik, laba kotornya menjadi turun. 

Adapun harga pokok penjualan yang terjadi di tahun 2017 sebesar 

84.127.500 kemudian tahun 2018 sebesar 94.600.000 dan terjadi lagi peningkatan 

di tahun 2019 sebesar 96.747.000. Kenaikan harga pokok penjualan ini disebabkan 

karena adanya kenaikan biaya bahan baku, serta upah tenaga kerja yang setiap 

periodenya mengalami kenaikan sehingga laba yang dihasilkan menurun. Begitu 

pula dengan harga pokok penjualan dimana dalam prakteknya harga pokok 

penjualan mengalami peningkatan sehingga laba yang diperoleh mengalami 

penurunan. Menurut (Kasmir, 2015:306) “apabila harga pokok rata-rata naik maka 

laba kotornya turun, dan sebaliknya apabila harga pokok rata-ratanya turun maka 

laba kotornya naik”.  

Selanjutnya laba kotor yang diperoleh dari Home Industry  Kopi Karuhun 

pada tahun 2017 sebesar 58.552.500, lebih besar dibandingkan dengan tahun 2018 

dan tahun 2019 karena beberapa bahan yang dibutuhkan mengalami kelangkaan 
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sehingga harganya mengalami kenaikan dan menurunnya laba kotor ini disebabkan 

oleh biaya tenaga kerja yang setiap periodenya harus mengalami kenaikan. 

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh: 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1. Agus 

Putranto 

(Putranto, 

2017) 

Analisis 

Pengaruh 

Biaya 

Produksi 

dan 

Penjualan 

Terhadap 

Laba 

Perusahaan 

- Biaya 

Produksi 

berpengaruh 

terhadap 

Laba  

- Penjualan 

berpengaruh 

terhadap 

Laba  

Penjualan 

sebagai 

variabel 

independen 

- Variabel 

X1 

- Variabel 

Y 

- Objek 

Penelitian 

2. Tjipto 

Sajekti 

(Sajekti & 

Mustika, 

2017) 

Analisis 

Harga 

Komoditas 

dan Harga 

Pokok 

Penjualan 

serta 

pengaruhny

a Terhadap 

Laba Kotor 

- Harga 

Komoditas 

Tambang 

berpengaru

h terhadap 

Laba Kotor 

- Harga 

Pokok 

Penjualan 

berpengaru

h terhadap 

Laba Kotor  

- Harga 

Pokok 

Penjualan 

sebagai 

variabel 

independen 

- Laba Kotor 

sebagai 

variabel 

dependen 

- Variabel 

X1 

- Objek 

Penelitian 
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3. Mukhlisho

tul Jannah 

(Jannah, 

2018)  

Analisis 

Pengaruh 

Biaya 

Produksi 

dan Tingkat 

Penjualan 

Terhadap 

Laba Kotor 

- Biaya 

Produksi 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Laba Kotor 

- Tingkat 

Penjualan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Laba Kotor 

- Laba kotor 

sebagai 

variabel 

dependen 

- Variabel 

X1 

- Variabel 

X2 

- Objek 

Penelitian 

 

Berdasarkan uraian diatas serta fenomena  dan perbedaan hasil penelitian 

yang ada maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh 

Penjualan dan Harga Pokok Penjualan Terhadap Laba Kotor Pada Home 

Industri  Kopi Karuhun”. 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menarik suatu identifikasi 

masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kuantitas barang yang terjual 

2. Kenaikan biaya bahan baku. 

3. Kenaikan biaya tenaga kerja setiap periode. 

4. Menurunnya laba perusahaan 
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1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang dapat 

dijabarkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh penjualan terhadap laba kotor? 

2. Bagaimana pengaruh harga pokok penjualan terhadap laba kotor? 

3. Bagaimana pengaruh penjualan dan harga pokok penjualan terhadap laba 

kotor? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh penjualan terhadap laba kotor. 

2. Untuk mengetahui pengaruh harga pokok penjualan terhadap laba kotor. 

3. Untuk mengetahui pengaruh penjualan dan harga pokok penjualan terhadap 

laba kotor. 
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1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak antara lain : 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan lebih mendalam 

terutama yang berkaitan dengan penjualan, harga pokok penjualan dan laba 

kotor. 

b. Kegunaan Praktis  

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan menjadi sumber informasi yang positif serta menjadi 

pedoman dan masukan untuk mengevaluasi bagi pengembangan 

perusahaan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan dalam 

pertumbuhan laba perusahaan. 

2. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk 

meningkatkan wawasan serta mengetahui lebih mendalam mengenai 

penjualan, harga pokok penjualan dan laba kotor. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan untuk 

perbandingan penelitian selanjutnya. 

  


