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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Persaingan usaha di dunia industri sekarang ini semakin pesat. Pihak-pihak 

yang berkepentingan di dalam perusahaan harus bekerja keras untuk dapat 

menghadapi persaingan tersebut dan untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Tujuan perusahaan untuk memperoleh laba yang optimal menjadi hal 

yang sangat sulit untuk dicapai. Terlebih lagi bagi perusahaan yang memproduksi 

produk yang sejenis, persaingan harga pun akan tampak. 

Hal inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi para pengusaha, karena 

seperti yang telah diketahui, persaingan dalam dunia bisnis pastilah menjadi 

tantangan utama dalam menjalankan suatu kegiatan bisnis. Setiap perusahaan pasti 

mempunyai harapan dan tujuan yang ingin dicapai sesuai bidang usahanya. 

Harapan dan tujuan tersebut antara lain adalah untuk mempertahankan kestabilan 

perusahaan. Masyarakat dalam hal ini menjadi penilai apakah suatu perusahaan 

sudah berhasil dalam menjalankan perusahaannya. Keberhasilan suatu perusahaan 

tentunya tidak lepas dari kinerja manajemennya. Kinerja tersebut merupakan hasil 

dari serangkaian proses dan pengorbanan berbagai sumber daya. Salah satu 

parameter kinerja tersebut adalah penjualan. 

Penjualan suatu perusahaan seringkali mengalami fluktuasi. Misalnya 

jumlah penjualan mengalami kenaikan pada bulan-bulan tertentu dan penurunan 

pada bulan-bulan yang lain. Naik turunnya jumlah penjualan tersebut merupakan 
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hal yang sudah biasa dalam dunia usaha. Agar tujuan perusahaan dalam 

meningkatkan hasil penjualan tercapai maka perusahaan harus mempunyai cara-

cara atau metode-metode yang digunakan sebagai pedoman. Untuk itu manajemen 

perusahaan harus bekerja keras untuk memantau keadaan tersebut, sehingga 

perusahaan dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan naik 

ataupun turunnya jumlah penjualan. Bagi perusahaan yang sudah mengetahui 

penyebab naik turunnya penjualan, langkah selanjutnya tim manajerial harus 

menentukan penanggulangan yang tepat sesuai pemetaan masalah baik secara 

intern maupun ekstern perusahaan. 

Penurunan penjualan yang terjadi secara mencolok dibawah normal, harus 

segera mendapat perhatian, penurunan penjualan tersebut tidak dalam arti mutlak 

tetapi dalam arti yang relatif. Setiap perusahaan memiliki standar dalam mengukur 

penjualan yang naik ataupun turun dan setiap perusahaan pasti mempunyai 

penilaian masing-masing. Adakalanya perusahaan ini mengalami naik turunnya 

penjualan yang disebabkan oleh banyak faktor.  

Selain masalah penjualan ternyata penentuan harga pokok produksi juga 

menjadi masalah yang sering terjadi pada perusahaan. Perusahaan harus bisa 

membuat perhitungan harga pokok produksi secara teliti.  

Menurut Iman Firmansyah (2014:58) mengemukakan bahwa: 

“Perhitungan harga pokok produksi dimulai dengan menjumlahkan biaya-

biaya produksi yang terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung dan biaya overhead pabrik, sehingga diperoleh total biaya yang 

dibebankan pada pekerjaan pada suatu periode”. 

 

Perhitungan harga pokok produksi yang tepat dan akurat merupakan hal 

yang perlu dilakukan oleh setiap perusahaan, karena tanpa adanya perhitungan 
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harga pokok produksi yang tepat dan akurat, perusahaan yang bersangkutan akan 

mengalami masalah dalam penentuan harga jual suatu produk. Salah satu faktor 

yang sangat penting untuk mencapai perhitungan yang tepat dan akurat yaitu 

dengan cara mengefisiensikan biaya produksi serendah-rendahnya sehingga akan 

memperbesar laba.  

Suatu perusahaan yang ingin tetap bertahan dan dapat bersaing harus 

memiliki strategi dan kebijakan yang tepat. Salah satu kebijakan yang harus 

ditetapkan adalah kebijakan tentang penentuan harga pokok produksi yang 

dihasilkan perusahaan sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien dalam 

meningkatkan produktivitas.  

Dalam perhitungan harga pokok produksi, informasi yang dibutuhkan 

adalah informasi mengenai biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan 

biaya overhead  pabrik. Ketiga jenis biaya tersebut harus ditentukan secara cermat, 

baik dalam pencatatan maupun penggolongannya. Perhitungan harga pokok 

produksi dapat membantu perusahaan untuk mengetahui biaya produksi yang akan 

dikeluarkan dan dengan perhitungan harga pokok produksi yang tepat akan 

mengakibatkan penetapan harga jual yang benar, tidak terlalu tinggi bahkan terlalu 

rendah dari harga pokok, sehingga nantinya mampu menghasilkan laba sesuai 

dengan yang diharapkan. 

Jika perusahaan dapat melakukan perhitungan harga pokok produksi yang 

benar dan tepat hal ini tentunya dapat membantu pihak manajemen dalam 

melakukan proses perencanaan, pengawasan atau pengendalian biaya produksi, 

penentuan harga jual yang tepat dan perencanaan laba yang baik. Dengan adanya 
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pengendalian terhadap biaya produksi maka pihak manajemen dapat menentukan 

penyebab terjadinya penyimpangan atau kesalahan-kesalahan dalam menetapkan 

harga pokok produksi suatu produk sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat 

tercapai, tidak hanya dengan penjualan produk dalam jumlah besar tetapi dapat juga 

dilakukan dengan penekanan terhadap biaya produksi tanpa mengurangi kualitas 

produk yang dihasilkan. 

Selain penjualan dan penentuan harga pokok produksi yang menjadi 

masalah dalam perusahaan yaitu penetapan harga jual. Harga pada suatu 

perusahaan sangat mempengaruhi penjualan. Pengusaha perlu memikirkan tentang 

harga jual secara tepat, karena harga yang tidak tepat akan berakibat tidak menarik 

para pembeli untuk membeli atau menggunakan barang tersebut, penetapan harga 

jual yang tepat tidak selalu berarti bahwa harga haruslah ditetapkan rendah atau 

serendah mungkin. Karena banyak konsumen yang mempertimbangkan harga 

dalam memakai sebuah produk yang ditawarkan oleh produsen. 

Selain pengelolaan biaya produksi yang harus diolah dengan baik, produsen 

harus bisa memberikan harga yang tepat untuk produknya agar mampu menguasai 

pasar dan mendapatkan penjualan yang tinggi, sehingga mendapatkan keuntungan 

yang tinggi pula. Tujuan dari penetapan harga yang tepat juga dapat memberikan 

peluang bagi konsumen di tingkatan ekonomi ke bawah untuk dapat menikmati 

produk-produk yang dipasarkan. 

Penentuan harga jual yang terlalu tinggi akan menyebabkan konsumen 

beralih pada perusahaan lain yang menawarkan harga yang lebih murah dengan 

kualitas barang yang relatif sama. Sedangkan penentuan harga yang terlalu rendah 
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menyebabkan peusahaan mengalami kerugian karena harga jual tidak bisa 

menutupi seluruh biaya yang sudah dikeluarkan. 

 Adapun fenomena yang terjadi pada perusahaan manufaktur, yaitu PT. Liza 

Christina Garment Industry yang memproduksi pakaian khusus anak-anak 

perempuan. Nilai harga pokok produksi dan penjualan di PT. Liza Christina 

Garment Industry pada tahun 2014 mengalami fluktuasi. Hal ini terlihat pada data 

penjualan dari PT. Liza Christina Garment Industry. Data harga pokok produksi 

dan penjualan di PT. Liza Christina Garment Industry adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Data Penjualan PT. Liza Christina Garment Industry 

Tahun 2014 

Bulan Harga Pokok Produksi Penjualan 

Januari Rp12.464.688.000 Rp14.626.560.000 

Februari Rp10.761.686.000 Rp12.664.666.000 

Maret Rp14.116.666.000 Rp16.999.466.000 

April Rp14.221.666.000 Rp16.946.660.000 

Mei Rp14.295.686.000 Rp17.541.460.000 

Juni Rp21.699.468.000 Rp25.786.080.000 

Juli Rp25.649.886.000 Rp30.226.446.000 

Agustus Rp16.416.746.000 Rp19.166.466.000 

September Rp14.893.768.000 Rp17.464.668.000 

Oktober Rp12.411.646.000 Rp14.166.766.000 

November Rp13.242.680.000 Rp15.467.766.000 

Desember Rp16.699.660.000 Rp19.464.166.000 

   Sumber:Data PT. Liza Christina Garment Industry yang sudah diolah 

 Tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa penurunan harga pokok produksi PT. Liza 

Christina Garment Industry terbesar yaitu sebesar Rp9.233.140.000 yang terjadi 

pada bulan Agustus. Hal ini tejadi karena pada bulan Agustus permintaan pasar 

kurang sehingga peusahaan tidak memproduksi banyak barang karena untuk 

menghindari kerugian. Sedangkan peningkatan harga pokok produksi terbesar 
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adalah sebesar Rp7.403.782.000 terjadi pada bulan Juni. Hal ini terjadi karena pada 

bulan tersebut adanya tambahan biaya produksi yang disebabkan oleh terjadinya 

kenaikan biaya-biaya bahan baku yang digunakan dalam kegiatan operasional 

perusahaan. 

 Adapun nilai tertinggi penjualan yaitu pada bulan Juli sebesar 

Rp30.226.446.000 hal ini disebabkan oleh kualitas produk baik dan kemampuan 

perusahaan dalam mengelola produk yang akan dipasarkan. Sedangkan nilai 

penjualan terendah terjadi pada bulan Februari sebesar Rp12.664.666.000 hal ini 

disebabkan penetapan harga jual yang tinggi dan munculnya saingan baru. 

Menurut penelitian terdahulu Made Agung Nugraha dkk, tahun 2016 

dengan judul pengaruh harga jual, kualitas pelayanan, promosi terhadap penjualan. 

Hasil penelitian diperoleh bahwa harga jual, kualitas pelayanan, dan promosi secara 

simultan mempengaruhi penjualan. 

Menurut penelitian terdahulu Azmiani Batubara dan Rahmat Hidayat tahun 

2016 dengan judul pengaruh penetapan harga jual dan promosi terhadap penjualan 

tiket pada PSA Mihin Lanka Airlines Medan. Hasil penelitian menunjukkan secara 

simultan penetapan harga jual dan promosi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penjualan tiket pada PSA Mihin Lanka Airlines Medan. 

Menurut penelitian terdahulu Vinka Adriana Marpaung tahun 2014 dengan 

judul pengaruh harga pokok produksi dan harga jual CPO dan PKO terhadap 

penjualan pada PTPN IV (Persero) Medan. Hasil penelitian diperoleh harga pokok 

produksi dan harga jual CPO dan PKO secara bersamaan berpengaruh kuat 

terhadap penjualan. 
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Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu di atas yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan 

judul penelitian ”Pengaruh Penentuan Harga Pokok Produksi dan Penetapan 

Harga Jual Terhadap Penjualan Pada PT. Liza Christina Garment Industry”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam usulan penelitian ini beberapa 

masalah pokok yang akan dibahas oleh penulis yaitu : 

1. Cukup ketatnya persaingan harga dengan perusahaan sejenis 

2. Cara perhitungan harga pokok produksinya belum baik masih 

menggunakan perhitungan yang sederhana 

3. Menurunnya penjualan perusahaan 

4. Dalam penetapan harga jualnya belum dipertimbangkan secara matang  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa 

masalah untuk dilakukan penelitian yaitu : 

1. Bagaimana pengaruh penentuan harga pokok produksi terhadap 

penjualan? 

2. Bagaimana pengaruh penetapan harga jual terhadap penjualan? 

3. Bagaimana pengaruh penentuan harga pokok produksi dan penetapan 

harga jual terhadap penjualan? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilakukannya 

penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui pengaruh penentuan harga pokok produksi terhadap 

penjualan 

2. Untuk mengetahui pengaruh penetapan harga jual terhadap penjualan 

3. Untuk mengetahui pengaruh penentuan harga pokok produksi dan 

penetapan harga jual terhadap penjualan 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.   Kegunaan teoritis 

a)   Bagi Penulis    

Diharapkan penulis dapat memperoleh ilmu pengetahuan, 

pengalaman, wawasan, serta pemahaman yang lebih baik lagi 

mengenai penentuan harga pokok produksi dan penetapan harga jual 

produk. Diharapkan mampu menjadi suatu karya yang dapat 

meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisis 

permasalahan pada suatu perusahaan yang secara teori telah didapat 

selama perkuliahan dan memberikan pemahaman lebih terhadap 

materi yang didapat. 
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b)   Bagi Pembaca 

Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai penentuan 

harga pokok produksi dan penetapan harga jual produk dan dapat 

menjadi sumber referensi bagi pembaca maupun untuk dilakukan 

pengembangan penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.  

 2.   Kegunaan praktis 

a) Bagi Perusahaan 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi kepentingan perusahaan serta dapat memberikan 

evaluasi dan masukan yang dapat berguna mengenai bagaimana 

pengaruh penentuan harga pokok produksi dan penetapan harga jual 

produk terhadap penjualan yaitu dengan cara perusahaan harus teliti 

dan detail dalam menghitung biaya yang dikeluarkan dalam proses 

produksinya agar menghasilkan biaya yang efisien dan bisa 

mengambil keputusan dalam menentukan harga jual produk 

sehingga dapat menghasilkan penjualan yang tinggi nantinya.   

 

 


