
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perusahaan dituntut untuk dapat merebut pasar dan bersaing ketat dengan 

perusahaan lain, sehingga setiap perusahaan harus mampu menyusun kegiatan 

manajemen yang tepat salah satunya adalah menyusun anggaran biaya. Menurut 

Hansen dan Mowen (2006), biaya adalah kas atau ekuivalen kas yang 

dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi 

manfaat saat ini atau dimasa mendatang. Biaya menjadi bagian yang sangat 

penting bagi perusahaan, beberapa komponen biaya yang terpenting yaitu biaya 

produksi, biaya promosi, dan biaya distribusi. Biaya-biaya tersebut merupakan 

faktor yang berpengaruh terhadap penentuan harga jual.   

Biaya produksi adalah biaya yang berhubungan dengan kegiatan 

mentransformasi bahan baku menjadi sebuah produk (Dunia et al. 2018). Bahan 

baku berkaitan erat dengan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan, peningkatan 

produksi dapat dilakukan dengan cara peningkatan bahan baku industri yang baik. 

Efisiensi biaya produksi dan profit margin yang tinggi bisa didapatkan dari 

perolehan bahan baku yang lebih murah. (Fachrodji et al. 2009). Biaya ini 

berkaitan dengan penentuan harga jual produk berdasarkan harga pokok produksi. 

Penetapan harga juga termasuk ke dalam strategi pemasaran, yaitu dengan 

menetapkan garga kompetitif dan menyesuaikan harga dengan manfaat yang 

diperoleh (Marwa et al. 2014). 

Biaya promosi yaitu biaya yang dikorbankan atau dikeluarkan oleh 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan pemasaran. Total biaya promosi 

merupakan jumlah dari seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan saat 

perusahaan melakukan promosi dengan berbagai macam alat promosi, seperti 

iklan, dan pameran (Rustami et al. 2014). Iklan yang bersifat membujuk 

(persuasive advertising) dengan mengiklankan kelebihan mulai dari manfaat, 

penghematan waktu, biaya, serta kepraktisan yang akan diperoleh (Heviandri et al.  

2009). Penayangan iklan yang berulang-ulang diharapkan dapat meningkatkan 

daya beli terhadap produk yang ditawarkan produsen (Sumarwan et al.  2012). 

Aktivitas pemasaran juga dapat dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan, 

meningkatkan kualitas kekhasan produk, dan diversifikasi produk (Savitri et al. 

2014). 

Promosi juga perlu didukung oleh penyaluran produk atau distribusi yang 

baik. Menurut Ardiyos (2008) biaya distribusi adalah biaya untuk fasilitas 

pergudangan, pengangkutan, pengepakan, pengamasan untuk memasukkan ke peti. 

Saluran distribusi atau sering disebut sebagai saluran pemasaran merupakan suatu 

jalur yang harus dilewati oleh arus barang dari produsen ke perantara sampai 

akhirnya ke konsumen. Untuk mendukung keterjangkauan akses produk 

diperlukan pemilihan retailer yang lebih dekat dengan konsumen dan memerlukan 

tenaga pemasar untuk menjual secara langsung kepada konsumen (Oktoriyana et 

al. 2014). Oleh karena itu diperlukan pemilihan dan penggunaan saluran distribusi 

yang efektif agar penyampaian barang dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. 

Saluran distribusi yang dipilih selanjutnya akan mempengaruhi keputusan harga 

jual suatu produk. (Munawar dan Marpaung 2008). 
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Saluran distribusi ini digunakan oleh perusahaan untuk menentukan 

bagaimana dan dimana konsumen akan membeli barang yang diperlukan. 

Pemilihan saluran distribusi dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain 

pertimbangan pasar, pertimbangan barang, pertimbangan perusahaan, dan 

pertimbangan perantara. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan biaya 

distribusi namun harus tetap dapat menjangkau berbagai daerah. (Sumarwan 

2009).  

Hasil akhir dari pencapaian suatu perusahaan dari hasil penjualan produk 

yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut disebut nilai penjualan. Nilai penjualan 

merupakan pencapaian yang dinyatakan secara kuantitatif dari segi fisik atau 

volume atau unit suatu produk. Penjualan tersebut dilakukan oleh perusahaan 

dengan tujuan sebagai sumber pendapatan untuk menutup seluruh biaya yang 

dilakukan guna memperoleh laba. Nilai penjualan salah satu hal penting yang 

harus dievaluasi untuk memperhitungkan laba atau rugi perusahaan. Perusahaan 

perlu memperhitungkan biaya produksi, biaya promosi, dan biaya distribusi. Oleh 

karena itu biaya produksi, biaya promosi, dan biaya disribusi merupakan unsur 

yang penting bagi perusahaan. 

Menurut penelitian Hernomo et al. (2012) biaya promosi dan biaya 

distribusi secara bersamaan dapat mempengaruhi volume penjualan, dengan 

pengaruh dominan diberikan oleh biaya promosi. Biaya promosi yang telah 

digunakan untuk menunjang legiatan promosi pun telah tepat, karena promosi 

yang dilakukan telah dapat menaikkan volume penjualan. 

Penelitian Wardani (2013) menyebutkan semua komponen variabel bebas 

biaya produksi, biaya promosi, dan biaya distribusi terbukti secara signifikan 

mempengaruhi nilai penjualan pada perusahaan penanaman modal asing dan 

penanaman modal dalam negeri.  

Perusahaan sektor pertanian dan barang konsumsi dipilih pada penelitian ini 

karena kedua sektor tersebut merupakan sektor strategis yang mendominasi 

lapangan usaha di Indonesia. Menurut data BPS (2016), pada tahun 2016 struktur 

perekonomian Indonesia didominasi oleh tiga lapangan usaha utama, yaitu 

industri pengolahan sebesar 20,51%, pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 

13,45%, dan perdagangan besar-eceran, reparasi mobil-sepeda motor sebesar 

13,19%. Sektor pertanian dan sektor barang konsumsi juga merupakan sektor 

industri yang paling dekat dengan konsumen, keduanya erat kaitannya dengan 

konsumsi masyarakat yang semakin bertambah dan kompleks. Sektor industri 

barang konsumsi sebagai penopang dalam perusahaan manufaktur karena tingkat 

pertumbuhannya yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan sektor lain pada 

perusahaan manufaktur yaitu sektor industri aneka industri dan sektor industri 

dasar dan kimia. Sektor pertanian berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut 

sebagai penyedia lapangan pekerjaan, penyediaan pangan bagi masyarakat 

Indonesia. Kedua sektor industri juga melibatkan tenaga kerja dalam jumlah 

banyak disbanding dengan industri lain. Oleh karena itu, pengendalian biaya 

dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengatur ketersediaan dana agar cukup untuk 

membiayai kegiatan operasional.  
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Perumusan Masalah 

Biaya produksi yang menentukan harga jual produk yang akan digunakan 

oleh konsumen. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

penjualan yaitu dengan cara melakukan kegiatan promosi. Biaya promosi 

diperlukan untuk melakukan kegiatan promosi, seperti memperkenalkan barang 

yang telah diproduksi ke konsumen. Sebelum sampai ke tangan konsumen 

diperlukan saluran distribusi yang baik supaya barang yang telah diproduksi dapat 

sampai ke konsumen. Dalam hal ini diperlukan biaya distribusi untuk 

menyalurkan barang-barang hasil produksi tersebut. Oleh karena itu, biaya 

produksi, biaya promosi, dan biaya distribusi merupakan biaya yang diperlukan 

bagi perusahaan untuk mengoptimalkan nilai penjualannya. 

Pertanyaan Penelitian 

Penelitian ini mencoba mengukur tiga variabel, yaitu variabel biaya 

produksi, biaya promosi, dan biaya penjualan. Selanjutnya penelitian ini akan 

berfokus pada variabel mana yang memiliki pengaruh dalam menjelaskan variabel 

penjualan perusahaan serta bagaimana pengaruhnya dari ketiga variabel tersebut. 

Adapun pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Apakah biaya produksi mempengaruhi penjualan perusahaan sektor pertanian 

dan sektor barang konsumsi? 

2. Apakah biaya promosi mempengaruhi penjualan perusahaan sektor pertanian 

dan sektor barang konsumsi? 

3. Apakah biaya distribusi mempengaruhi penjualan perusahaan sektor pertanian 

dan sektor barang konsumsi? 

4. Apakah biaya produksi, biaya promosi, dan biaya distribusi bersama-sama 

mempengaruhi penjualan perusahaan sektor pertanian dan sektor barang 

konsumsi? 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pengaruh biaya produksi terhadap penjualan perusahaan sektor 

pertanian dan sektor barang konsumsi. 

2. Menganalisis pengaruh biaya promosi terhadap penjualan perusahaan sektor 

pertanian dan sektor barang konsumsi. 

3. Menganalisis pengaruh biaya distribusi terhadap penjualan perusahaan sektor 

pertanian dan sektor barang konsumsi. 

4. Menganalisis pengaruh biaya produksi, biaya promosi, dan biaya distribusi 

terhadap penjualan perusahaan sektor pertanian dan sektor barang konsumsi. 
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Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan makanan dan 

minuman dalam mempertimbangkan anggaran biaya produksi, biaya promosi, dan 

biaya distribusi perusahaan. Bagi penulis sendiri merupakan sebagai bentuk 

peningkatan kemampuan analisis terhadap masalah-masalah pada bidang 

pemasaran. Bagi institusi pendidikan adalah sebagai bahan pustaka dan 

pembanding untuk penelitian selanjutnya. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada pengukuran pengaruh biaya produksi, biaya 

promosi, dan biaya distribusi terhadap penjualan perusahaan sektor pertanian dan 

sektor barang konsumsi yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Pengkajian 

masalah pada laporan tahunan lengkap antara tahun 2012-2016.  

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Produksi 

Proses produksi merupakan interaksi antara bahan dasar, bahan-bahan 

pembantu tenaga kerja, dan mesin-mesin serta alat-alat perlengkapan yang 

dipergunakan (Gitosudarmo 2000). Menurut Garrison et al. (2006) biaya dalam 

perusahaan dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu: 

1. Biaya Produksi 

a. Biaya bahan baku 

Biaya bahan baku dikelompokkan menjadi dua yaitu bahan baku 

langsung dan tidak langsung. Bahan baku langsung adalah semua bahan 

yang membentuk bagian integral dari produk jadi dan dimasukkan ke 

dalam perhitungan biaya produk. Sedangkan bahan baku tidak langsung 

adalah biaya bahan baku yang disulit ditelusuri secara fisik 

keberadaannya pada produk jadi. 

b. Biaya tenaga kerja 

Biaya tenaga kerja dikelompokkan menjadi dua yaitu biaya tenaga 

kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja 

langsung adalah biaya yang dengan mudah ditelusuri ke produk. 

Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung adalah biaya tenaga kerja 

yang sulit ditelusuri ke produk. 

c. Biaya overhead pabrik 

Biaya overhead pabrik adalah biaya manufaktur yang mencakup 

seluruh biaya produksi tidak langsung 

2. Biaya non produksi 

a. Biaya pemasaran atau penjualan (marketing costs) 

Biaya pemasaran atau penjualan adalah seluruh biaya yang 

diperlukan untuk memperoleh pesanan konsumen dan menyampaikan 

produk ke tangan konsumen. 




