
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perusahaan untuk dapat berkembang haruslah melalui perjuangan dan didukung 

dengan perencanaan yang matang dalam menghadapi berbagai masalah dan rintangan 

yang timbul, seperti masalah operasional, keuangan, maupun masalah pemasaran dari 

produk yang di produksi. Masalah persaingan antara perusahaan mengharuskan 

perusahaan harus terus menerus melakukan perbaikan dalam mutu barang dan layanan 

serta efesiensi dalam menekan biaya produksi sehingga harga penjualan produk tetap 

dapat bersaing. 

Dilihat dari kondisi saat ini ketika harga dollar meningkat dan rupiah menurun 

sehingga menyebabkan harga-harga menjadi naik tentu akan sulit bagi perusahaan 

untuk menentukan harga jual yang murah atas produk yang diproduksinya dengan 

kualitas yang masih tetap sama, hal ini disebabkan biaya yang dikeluarkan saat 

memproduksi produk tidak sebanding dengan perolehan laba yang diharapkan, 

sehingga perusahaan dituntut sekaligus menjadi tantangan untuk bisa mengambil 

keputusan yang tepat agar perusahaan tidak mengalami kerugian atau mengalami 

kebangkrutan. 

Menurut Sujarweni (2015:72) penentuan harga jual yaitu keputusan harga jual 

sangat penting dalam usaha, hal tersebut akan dapat mempengaruh laba yang ingin 
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dicapai perusahaan dan juga berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. 

Maka dari itu untuk menentukan harga jual yang sesuai perlu dihitung dengan sebenar-

benarnya, selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi 

perusahaan. 

Harga jual adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau 

jumlah dari nilai yang ditukar atas manfaat-manfaat, karena memiliki atau 

menggunakan produk atau jasa tersebut. Untuk menentukan harga jual ini jika terlalu 

rendah akan merugikan perusahaan dan akan mempengaruhi kontinuitas usaha 

perusahaan tersebut seperti kerugian terus menerus, dan apabila penjualan yang terlalu 

tinggi juga akan dapat berakibat larinya konsumen ( menurut Sujarweni 2015:73). 

Pada era globalisasi saat ini memperhatikan harga jual itu sangat penting karena 

harga bahan baku itu cenderung meningkat terus menerus dan kualitas produk yang 

semakin tak seimbang. Maka dari itu harga jual saat ini cenderung meningkat entah itu 

dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead. Pada dasarnya setiap 

perusahaan menghadapi permasalahan berbeda-beda. Dan perusahaan harus bisa 

mengefesiensikan dan efektivitaskan harga jual tersebut, agar perusahaan tidak 

menghadapi persoalan apapun (Sujarweni 2015:74).  

Perusahaan industri ini membuat produk untuk bersaing dengan perusahaan lain 

berupa produk sejenis yang telah memiliki harga pasar pasti, dengan demikian para 

pelanggan akan membayar tidak lebih dari harga jual tersebut, sehingga tidak ada 

alasan bagi perusahaan untuk menentukan harga jual di bawah atau di atas harga pasar 
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tersebut. Dalam kondisi seperti ini perusahaan cukup menetapkan harga jual produk 

sebesar harga pasar. Oleh karena itu perusahaan tidak akan mengalami kerugian yang 

sangat besar. Sebelum harga ditetapkan, pembeliaan harus menghitungkan perkiraan 

harga material dan menetapkan harga standar sebagai harga patokan, dengan demikian 

harga beli yang akan ditetapkan akan menjadi harga wajar. Pembelian material dengan 

harga terlalu mahal mengakibatkan peningkatan biaya produksi yang kemudian dapat 

mengurangi keuntungan perusahaan. Sebaliknya pembelian material dengan harga 

yang terlalu murah meskipun dapat menguntungkan perusahaan akan tetapi dapat 

menimbulkan permasalahan di masa yang akan datang yaitu perusahaan kesulitan 

dalam menetapkan standar pembelian dan penjualan jika harga pembelian tiba-tiba 

naik. 

Dalam menentukan harga jual erat kaitannya dengan jumlah biaya produksi yang 

dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang. Harga jual harus dapat menutupi biaya 

produksi dan biaya nonproduksi, karena semakin tinggi unsur-unsur biaya produksi 

yang dikeluarkan maka akan berakibat pula pada penentuan harga jual yang semakin 

tinggi. Maka dari itu perusahaan perlu keahlian dalam membuat keputusan untuk 

menekankan biaya produksi secara efesiensi dan mengendalikan komponen biaya-

biaya, sehingga dapat menghasilkan harga jual yang efektif. 
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Tabel 1.1 

Data Penjualan  Ukm Keripik Singkong  Sehi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data dari ukm keripik singkong sehi  

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa penjualan ukm singkong sehi yaitu 

sebesar Rp. 167,567,400 yang terjadi pada bulan Oktober. Hal ini terjadi karena 

biaya produksi pada bulan Oktober meningkat dari bulan sebelumnya sehingga 

ukm keripik singkong sehi menambah produksi lagi. Sedangkan peningkatan 

penjualan bulan November sebesar Rp. 171,557,100. Hal ini terjadi karena pada 

bulan tersebut adanya tambahan biaya produksi yang disebabkan oleh terjadinya 

biaya-biaya bahan baku yang digunakan perusahaan dalam kegiatan produksi. 

Adaapun kenaikan yang tertinggi yaitu terjadi pada bulan Desember yaitu 

sebesar Rp 175,546,800. Hal ini disebabkan oleh kualitas produk baik dan 

kemampuan perusahaan dalam mengelola bahan baku cukup efesiensi dan 

efektivitas sehingga penjualanpun ikut menaik.  

Bulan Biaya produksi  Penjualan  

Januari  18,208,333 128,250,000 

Februari  17,596,667 142,560,000 

Maret  18,255,233 152,550,000 

April  18,914,036 151,947,900 

Mei 17,668,076 129,600,000 

Juni 18,327,357 135,000,000 

Juli 18,986,880 163,577,700 

Agustus  19,011,649 159,588,000 

September  18,401,666 157,286,250 

Oktober  19,061,932 167,567,400 

November  19,317,126 171,557,100 

Desember  19,597,838 175,546,800 
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Menurut Irham (2012:121) efesiensi adalah penggunaan sumber daya secara 

minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efesiensi menganggap bahwa 

tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara 

yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. efesiensi yaitu rasio antara 

output dan input. Seberapa besar output yang dihasilkan dengan menggunakan 

sejumlah input yang dimiliki perusahaan. Efesiensi bahan baku adalah kegiatan 

produksi yang dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan yang diinginkan dalam 

jumlah hal yang di produksi oleh perusahaan. Dalam mengefesiensikan 

penggunaan bahan baku produksi yang dimiliki perusahaan untuk mencapai 

keseimbangan antara hasil produksi dengan faktor-faktor produksi yang tersedia. 

Ketidak tepatan dalam mengefesiensikan bahan baku akan menimbulkan adanya 

pemborosan yang mengakibatkan kerugian finansial. Pada kegiatan produksi 

perusahaan, efesiensi biaya sangat diperlukan guna meminimalisasi modal dan 

peningkatan laba untuk menyesuaikan anatara biaya pembelian dengan penjualan 

maka diperlukan harga pokok produksinya, sebagai analisa biaya dan pendapatan 

untuk melihat efesiensi usaha tersebut. 

Tujuan utama perusahaan dalam efesiensi bahan baku yaitu dengan melalui 

penggunaan bahan baku yang berlebihan agar guna mencapai tujuan yang optimal. 

Sedangkan menurut Bayangkara (2015:16) efektivitas adalah pencapaian tujuan 

secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau 

pilihan cara dan menentukan pilihn dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas 
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merupakan ukuran dari output. Hubungan antara ekonomis, efesiensi, dan 

efektivitas berdasarkan konsep input-proses-output yang disajikan. 

Efektivitas bahan baku adalah persediaan bahan baku yang cukup dapat 

mempelancar proses produksi serta barang jadi yang harus dihasilkan harus dapat 

menjamin efektifitas kegiatan pemasaran, yaitu memberikan kepuasaan kepada 

pelanggan, karena apabila tidak tersedia maka perusahaan akan kehilangan 

kesempatan merebut pasar dan perusahaan tidak dapat mensuplay barang pada 

tingkat optimal. 

Tujuan utama perusahaan dalam efektivitas bahan baku bukan melalui 

pengurangan biaya yang besar dengan mengabaikan kualitas produk yang 

dihasilkan, akan tetapi untuk menuju sasaran yang dituju yaitu menghasilkan 

produk yang berkualitas baik dengan biaya efesien. Penentuan harga jual dalam 

perusahaan akan dapat mengukur operasi produksi yang dilaksanakan berjalan 

efesien atau tidak. 

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Yunita Puspaningrum (2006) 

dengan judul “ Pengaruh biaya produksi terhadap harga jual”. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa biaya produksi berpengaruh signifikan terhadap harga jual”. 

Selain itu juga penelitian dilakukan oleh Boby W. Syafutra (2013) dengan judul 

“Evaluasi efektifivitas biaya produksi dan efesiensi biaya produksi terhadap harga 

jual”. Hasil penelitian menujukan bahwa evaluasi efektivitas biaya produksi dan 

efesiensi biaya produksi berpengaruh signifikan terhadap harga jual”. 
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Penelitian lain R Bambang Dwi Waryanto  (2014) dengan judul “pengaruh 

penentuan harga pokok produksi terhadap harga jual”. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa penentuan harga pokok produksi berpengaruh signifikan terhadap harga 

jual. 

Biaya bahan baku  merupakan faktor penting yang mempengaruhi tinggi 

rendahnya harga jual dari produk yang dihasilkan. Oleh karena itu perusahaan perlu 

melakukan pengendalian biaya produksi yang efektif sehingga kegiatan 

operasionalnya dapat berjalan dengan baik dan efesien. Dari uraian diatas maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Efesiensi 

dan Efektivitas Bahan Baku terhadap Penentuan Harga Jual” 
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1.2  Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di indentifikasi beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 

1. kurangnya kemampuan perusahaan dalam melakukan efesiensi bahan baku. 

2. Kurangnya kemampuan perusahaan dalam melakukan efektivitas bahan baku. 

3. Masih terdapat ketidak tepatan dan kecermataan dalam penentuan harga jual. 

4. Tidak stabilnya harga jual di perusahaan, yang mengakibatkan turun naik nya 

harga di pasaran. 

1.3  Rumusan Masalah  

 Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaruh efesinsi bahan baku terhadap penentuan harga jual? 

2. Bagaimanakah pengaruh efektivitas bahan baku terhadap penentuan harga 

jual? 

3. Bagaimanakah pengaruh efesiensi dan efektivitas bahan baku terhadap 

penentuan harga jual. 

1.4 Tujuan Penelitian  

Dalam melaksanakan penelitian, terlebih dahulu menetapkan tujuan yang ingin 

dicapai dengan jelas. Penetapan tujuan ini sangan penting untuk memberi arahan dan 
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sasaran yang hendak dicapai bagi setiap penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh efesiensi bahan baku yang terdapat di perusahaan. 

2. Untuk mengetahui .pengaruh efektivitas bahan baku yang terdapat di 

perusahaan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh efesiensi dan efektivitas bahan baku terhadap 

penentuan harga jual dalam produksi di perusahaan. 

1.5  Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu kegunaan praktis dan kegunaan teoritis 

yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kegunaan praktis  

a. Bagi penulis  

Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan bagi 

penulis khususnya mengenai pentingnya keahlian efesiensi dan efektifvitas bahan baku 

dalam menentukan harga jual. 

a. Bagi perusahaan  

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran 

membangun mengenai pentingnya pengefesienan dan pengefektipan bahan 

baku dalam perusahaan sebagai penunjang terjadinya penentuan harga jual 
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dalam produksi, serta membantu perusahaan mengoptimalkan bahan baku 

dalam meminimalisir terjadinya kenaikan atau penurunan harga jual. 

b. Bagi pembaca 

Terutama bagi mahasiswa diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat 

memberikan masukan yang berharga mengenai efesiensi dan efektivitas 

bahan baku khususnya mengenai harga jual, serta dapat digunakan sebagai 

titik tolak untuk penelitian. 

b. Kegunaan teoritis  

Kegunaan secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi masukan atau sumbangan terhadap ilmu pengetahuan 

yang berhubungan dengan disiplin ilmu khususnya akuntansi. 

 

 

 

 

 


