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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Seiring dengan perkembangan dunia usaha yang semakin pesat ini akan 

membawa dampak persaingan perdagangan yang ketat, yang membuat banyak 

perusahaan bersaing memperebutkan pasar, baik itu perusahaan yang 

menghasilkan produk sejenis maupun perusahaan yang menghasilkan jenis 

beragam. Suatu perusahaan harus mampu menciptakan produk yang memiliki ciri 

yang bermutu, inovatif dan mampu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan secara 

tepat dan dengan biaya yang rendah. Untuk itu perlu dilakukannya suatu 

pengembangan produk yang merupakan suatu usaha yang direncanakan dan 

dilakukan dengan sadar untuk memperbaiki produk yang ada atau untuk 

menambah banyaknya ragam produk yang dihasilkan dan dipasarkan (Mohammad 

Ato’Illah, 2015:1). Peningkatan produksi tidak lepas dari biaya produksi, karena 

biaya merupakan seluruh sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan dan 

memperoleh suatu barang atau jasa. Besarnya biaya produksi tersebut merupakan 

gabungan dari ketiga komponen pembentukan yaitu biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja dan biaya overhead pabrik (Budiastuti & Sutarjo, 2016:2).  

Pengendalian biaya merupakan salah satu faktor penting dalam efektivitas 

perusahaan, serta diperlukan pengendalian dan pengawasan terhadap biaya-biaya 

yang dikeluarkan, baik biaya produksi, biaya pemasaran dan gaji karyawan untuk 

menghasilkan produk dan memasarkan produk tersebut hingga sampai ke tangan 

konsumen (Irpan, 2019:2). Dengan menekan biaya produksi, pengendalian biaya 

dapat dilakukan agar tidak terjadi pemborosan, tanpa mengurangi kualitas produk 
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yang dihasilkan (Hezti, 2018:2). Kemampuan perusahaan dalam menetapkan 

biaya produksi akan mempengaruhi tingkat penjualan yang diperoleh. Menurut 

Carter (2009), “Tingkat penjualan yang diperoleh perusahaan dapat ditentukan 

oleh volume produksi yang dihasilkan. Semakin banyak volume produksi yang 

dicapai maka semakin tinggi pula biaya produksi”. Semakin banyak produksi 

yang dihasilkan, maka diharapkan semakin tinggi pula volume penjualan yang 

diterima. Meningkatnya biaya produksi diikuti penjualan meningkat, maka 

volume penjualan yang diperoleh akan mengalami peningkatan. (Ida Bagus, 

2015:2). Biaya produksi yang dibutuhkan selalu meningkat dari tahun ke tahun 

yang diakibatkan oleh kenaikan harga bahan baku, kenaikan tarif listrik (TDL), 

dan gaji minimum provinsi (Mukhlishotul, 2018:2). Dimana besaran nilai UMR 

mengalami kenaikan di setiap provinsi. Sebagai contoh, di Jakarta kenaikan UMR 

tahun 2018 menjadi Rp 3.648.035 dari nilai sebelumnya Rp 3.355.750. Artinya, 

UMR di Jakarta untuk tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 8,71% atau Rp 

292.285 dari UMR tahun 2017 (Siti Hadijah, 2017).  

Persoalan yang dihadapkan oleh para pengusaha sekarang ini tidak hanya 

bagaimana usahanya untuk menghasilkan produksinya, tetapi yang lebih penting 

adalah bagaimana cara menjual barang yang diproduksinya tersebut (Asep 

Mulyana, 2017:185). Di samping memproduksi suatu barang yang berkualitas 

pihak perusahan juga harus dapat memasarkan barang-barang hasil produksinya 

itu. Selain itu perusahaan juga harus mampu memodifikasi cara pemasaran dengan 

cara mengembangkan strategi promosi agar volume penjualan dapat meningkat 

dan pasar semakin luas (Afrizal, Syahlan, & Ecin, 2019:2). Pemasaran merupakan 

hal yang diprioritaskan bagi perusahaan karena pemasaran merupakan tolak ukur 
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keberhasilan perusahaan dalam menciptakan nilai perusahaan (Debby & Saifi, 

2017:2). Berhasil atau tidaknya suatu bisnis sangat ditentukan oleh kegiatan 

pemasaran tersebut, karena pemasaran merupakan kegiatan perusahaan yang 

langsung berhubungan dengan konsumen. (Susilowati, 2016:1). Tetapi pemasaran 

juga tidak hanya bertujuan untuk menjual barang dan jasa saja, tetapi juga untuk 

mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen (pasar). Naik turunnya volume 

penjualan akan berpengaruh terhadap perkembangan dan kelangsungan hidup 

produk yang dipasarkan (Dewa, I Ketut, & Nyoman., 2015:2). Biaya pemasaran 

produk merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan 

pemasaran produk meliputi biaya iklan, biaya promosi, biaya angkut penjualan, 

gaji bagian pemasaran, dan lain sebagainya (Nining, 2018:3). Para manajer harus 

bisa menganalisis produktivitas perusahaannya sebelum memasarkan hasil 

produksinya. Dalam pemasaran banyak sekali faktor yang mempengaruhi 

terhadap volume penjualan. Banyaknya pesanan dari pembeli sangat erat 

hubungannya dengan menguntungkan tidaknya perusahaan. Oleh karena itu, 

perusahaan harus menentukan nilai jumlah rupiah atau kuantitas minimum dalam 

setiap produknya (Yusup, 2017:2).  

Perusahaan juga didirikan bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan. 

Volume penjualan adalah barang yang terjual dalam bentuk uang untuk jangka 

waktu tertentu dan didalamnya mempunyai strategi pelayanan yang baik (Deden 

& Eva, 2018:2). Volume penjualan merupakan jumlah total yang dihasilkan dari 

kegiatan penjualan barang. Volume penjualan merupakan faktor penting dalam 

menentukan besarnya penerimaan yang diperoleh perusahaan (Elsa & Syafruddin, 

2017:2). Salah satu tujuan tersebut adalah untuk mendapatkan penjualan yang 
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maksimal dengan meminimalkan biaya-biaya yang terjadi dalam proses produksi. 

(Ida Bagus, 2015:1). Volume penjualan yang baik akan menjadi sebuah hal positif 

untuk perusahaan mendapatkan laba yang maksimal dari proses pemasarannya. 

(Tukasno, 2017:2). Volume penjualan yang terus meningkat atau stabil diangka 

yang besar serta biaya-biaya yang diminimalisir tentu akan menjadi sebuah 

jaminan tersendiri bagi perusahaan dalam kelangsungan hidup perusahaannya. 

Pentingnya peningkatan volume penjualan setiap bulannya mengharuskan setiap 

perusahaan berlomba-lomba meningkatkan serta menggali semua potensi yang 

dimiliki perusahaan untuk menjadi market leader dalam volume penjualan setiap 

bulannya (Tukasno, 2017:3) 

PT. Mayora Indah Tbk merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang 

bergerak dalam bidang pembuatan makanan dan minuman sejak 1977. Perusahaan 

menjual produknya baik di pasar domestik maupun luar negeri. Perusahaan mulai 

beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1978. Perkembangan perusahaan 

tersebut pada saat ini cukup baik karena penjualan pada sebagaian produk 

meningkat, akan tetapi untuk sebagian produk mengalami penurunan disebabkan 

oleh semakin ketatnya persaingan, sehingga perusahaan tersebut harus berusaha 

meningkatkan volume penjualan untuk seluruh produk yang dihasilkan. 

Pada tahun 2017, Mayora Indah mencatatkan penjualan senilai Rp20,81 

triliun, atau tumbuh 13,46% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang 

tercatat sebesar Rp18,35 triliun. Proyeksi pertumbuhan pendapatan MYOR 

sebesar 11% terdorong oleh pertumbuhan volume penjualan makanan ringan dan 

kopi instan perseroan. Beberapa merek jagoan Mayora Indah, yakni Roma Biskuit 

Kelapa, Beng Beng, Roma Sari Gandum, Astor, dan Torabika Cappuccino. 
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Seiring dengan pertumbuhan volume penjualan, MYOR mempertahankan harga 

penjualan yang kompetitif. Strategi itu didukung oleh penurunan harga pokok 

penjualan (HPP) gula impor, serta penurunan harga gandum, biji kopi, dan 

minyak sawit. “Peningkatan margin kotor Mayora setidaknya akan berlanjut 

hingga kuartal I/2018 karena ada Tahun Baru Imlek. Tetapi pada kuartal II/2018, 

pendapatan MYOR berpotensi melemah” (Novita Sari Simamora, 2018). 

Pertumbuhan pendapatan PT. Mayora Indah Tbk (MYOR) memang banyak 

disokong oleh volume penjualan produk. Namun, Elbert mencatat bahwa 

penjualan dalam negeri menurun secara kuartalan. Pada kuartal II-2018 penjualan 

domestik turun 7,3%. Sedangkan pada kuartal III-2018 penjualan domestik naik 

24% menjadi Rp 3,6 triliun. Sementara itu, penjualan ekspor masih sangat kuat 

pada kuartal III-2018. Yaitu tumbuh 18% menjadi Rp 3 triliun dan menyokong 

46% ke pendapatan MYOR (Jane Aprilyani, 2018). 

Dengan kinerja MYOR tahun 2018, menurut Kiswoyo tidak banyak 

pekerjaan rumah yang harus dibenahi. “Harus mempertahankan market share saja, 

jangan sampai tergerus karena mulai banyak muncul merek”. Dari sisi margin, 

Putri mengamati MYOR bisa dapat katalis positif karena harga komoditas utama 

bahan baku MYOR, yaitu gula dan biji kopi robusta cenderung menurun masing-

masing menjadi 17% dan 2,5% secara year to date hingga 20 Juni 2018. 

Penurunan harga bahan baku bisa menimbulkan potensi kenaikan di level margin 

kotor. Namun, katalis positif tersebut nyatanya masih diimbangi dengan katalis 

negatif dengan kenaikan harga gandum sebesar 25% (Danielisa Putriadita, 2018).  
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Oleh sebab itu, merujuk dari latar belakang yang penulis kemukakan dan 

penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian ini 

adalah: 

Irpan Januarsah (2019), dengan judul “Pengaruh Biaya Produksi dan Biaya 

Pemasaran Terhadap Laba Perusahaan pada PT PP London Sumatera Indonesia, 

Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Hasil Penelitian dapat disimpulkan 

bahwa, gambaran biaya produksi dan biaya pemasaran cenderung meningkat 

sedangkan laba perusahaan cenderung menurun. 

Budiastuti Fatkar dan Sutarjo (2016), dengan judul “Pengaruh Volume 

Penjualan dan Biaya Produksi Terhadap Laba Bersih pada PT Indah Kiat Pulp 

and Paper Tbk Periode 2006-2015”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

variabel volume penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih 

dilihat dari nilai thitung> ttabel (3,660 > 2,306) atau dengan tingkat signifikan sebesar 

0,008 < 0,05 yang artinya Ho ditolak dan Ha diterima. 

Susilowati (2016), yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Volume Penjualan Feminime Hygine Sirih pada PT Romos Inti 

Kosmetik Surabaya”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jumlah counter 

dengan tenaga penjual, jumlah contoh, dan biaya promosi berpengaruh signifikan 

terhadap volume penjualan. 

Ida Bagus Komang Ary Wardana (2015), yang berjudul “Pengaruh Biaya 

Promosi Terhadap Volume Penjualan Patung UD. Taksu Bali di Desa Panji 

Periode Tahun 2012-2014”. Hasil penelitian menunjukkan (1) Promosi yang 

digunakan UD taksu bali adalah brosur dan potongan harga, dan (2) ada pengaruh 

secara signifikan dari Biaya Promosi terhadap Volume Penjualan. 
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Mohammad Ato’Illah (2015), yang berjudul “Analisis Pengembangan 

Produk Untuk Meningkatkan Volume Penjualan Pupuk”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pengembangan produk pupuk dapat meningkatkan volume 

penjualan pupuk pada “CV. Tirta Telaga 999” secara signifikan dan pengaruh 

pengembangan produk pupuk dalam meningkatkan volume penjualan pupuk pada 

“CV. Tirta Telaga 999” sebesar 95,16% dan sisanya sebesar 4,84% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Hezti Pratiwi Kusumaningrum (2018), yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Biaya Produksi dan Biaya Pemasaran Terhadap Laba CV. Tunik Putri”. Hasil dari 

pengujian hipotesis di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa biaya produksi 

secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap laba perusahaan, biaya 

pemasaran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba 

perusahaan, biaya produksi dan biaya pemasaran secara simultan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap laba perusahaan. 

Mukhlishotul Jannah (2018), yang berjudul “Analisis Pengaruh Biaya 

Produksi dan Tingkat Penjualan Terhadap Laba Kotor”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa biaya produksi dan penjualan berpengaruh signifikan 

terhadap laba kotor. 

Nining Asniar Ridzal (2018), yang berjudul “Analisis Biaya Pemasaran dan 

Profitabilitas Berdasarkan Jenis Produk pada PT. Kendari Bintang Lestari Cabang 

Baubau”. Hasil dari penelitian ini adalah: Alokasi biaya pemasaran setiap jenis 

produk berdasarkan fungsi pemasaran untuk periode tahun 2013 sampai 2015 

cenderung selalu mengalami peningkatan. 
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Yusup Kurnia (2017), yang berjudul “Pengaruh Biaya Pemasaran Terhadap 

Volume Penjualan Industri Kerajinan Tikar Mendong Mekar Putra Tasikmalaya”. 

Hasil dari penelitian ini adalah biaya pemasaran dengan volume penjualan 

diketahui pada 0,929 dimana nilai menunjukkan hubungan yang bermakna dan 

sangat kuat, sedangkan hasil tes koefisien tekad diketahui bahwa biaya pemasaran 

memiliki pengaruh 86% dari volume penjualan, dan sisanya 14% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang diteliti. 

Debby Yusrina dan Muhammad Saifi (2017), yang berjudul “Analisis Biaya 

Pemasaran Menurut Daerah Pemasaran Pada Kemampuan Menghasilkan Laba 

Perusahaan (Studi pada PT. Bella Agung Citra Mandiri Tahun 2015)”. Hasil dari 

penelitian ini adalah rata-rata daerah pemasaran area pusat pada masing-masing 

produk spring bed berkontribusi memiliki laba paling tinggi sedangkan rata-rata 

daerah pemasaran area pantura & madura pada masing-masing produk spring bed 

berkontribusi memiliki laba paling rendah. 

Asep Mulyana (2017), yang berjudul “Pengaruh Biaya Produksi dan Biaya 

Promosi Terhadap Laba Usaha Samsung Co Tahun 2009-2015”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa (1) ada pengaruh secara simultan dari biaya produksi dan 

biaya promosi terhadap laba usaha sebesar 85,8% hasil hitung F = 12,118 F-tabel 

= 6,94 hasil dari kesalahan 5%, (2) tidak ada pengaruh secara parsial dari biaya 

produksi terhadap laba usaha -7.37 renndah dari hasil = 2,776 hasilnya adalah 

signifikan 5%, (3) ada secara parsial ada pengaruh dari terhadap laba usahadari 

biaya promosidari hitung t = 2.959 t tabel lebih = 2,776 nilai signifikan 5%. 

Elsa Asriyanti dan Syafruddin (2017), yang berjudul “Pengaruh Harga Jual 

Volume Penjualan dan Biaya Operasional Terhadap Profitabilitas Perusahaan 
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pada PT. Prisma Danta Abadi (Tahun 2014-2016)”. Berdasarkan hasil dari 

penelitian ini menujukkan bahwa (1) Harga Jual secara parsial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Profitabilitas, (2) Volume Penjualan secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas, (3) Biaya Operasional 

secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas, (4) Harga 

Jual, Volume Penjualan dan Biaya Operasional secara simultan berpengaruh 

terhadap Profitabilitas. 

 Deden Edwar Yokeu Bernardin dan Eva Nur Baeti (2018), yang berjudul 

“Laba Bersih Sebagai Variabel Intervening Antara Pengaruh Biaya Operasional 

dan Volume Penjualan Terhadap Net Profit Margin (Studi Kasus pada PT Aero 

Globe Indonesia Tahun 2007-2014)”. Berdasarkan hasil penelitian secara parsial, 

biaya operasional berpengaruh tidak signifikan terhadap laba bersih. Namun 

setelah diteliti dengan penambahan variabel intervening pada substruktur model 2 

maka secara simultan biaya operasional, volume penjualan dan laba bersih 

berpengaruh signifikan terhadap net profit margin.  

 Afrizal Tsani, Syahlan A Sume, dan Ecin Kuraesin (2019), yang berjudul 

“Harga dan Promosi Terhadap Volume Penjualan”. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa pada periode 2015-2017, pada CV Mandiri Baru studi kasus 

Tempat Sampah Fiber 3 in 1 cenderung bagus karena meskipun adanya kenaikan 

harga pada produk namun permintaan tetap tinggi, faktor produk yang memang 

termasuk kategori produk yang dikategorikan produk kebutuhan yang menjadi 

produk ini selalu dipesan, selain itu budget promosi yang digunakan juga 

berpengaruh positif dengan adanya peningkatan volume penjualan yang baik 
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setiap triwulannya, sehingga kegiatan promosi yang dilakukan oleh perusahaan 

sudah efektif tinggal disesuaikan perkembangan pasar. 

 Dewa Putu Agus Martana, I Ketut Kirya, dan Nyoman Yulianthini (2015), 

yang berjudul “Pengaruh Jenis Produk, Biaya Promosi dan Biaya Produksi 

Terhadap Volume Penjualan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ada 

pengaruh secara simultan dari jenis produk, biaya promosi, biaya produksi 

terhadap volume penjualan, (2) ada pengaruh secara parsial dari jenis produk 

terhadap volume penjualan, (3) ada pengaruh secara parsial dari biaya promosi 

terhadap volume penjualan, (4) ada pengaruh secara parsial biaya produksi 

terhadap volume penjualan. 

 Asep Sonjaya (2016), yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Tingkat Profitabilitas Pengusaha Emping di Kecamatan Tuk 

Kabupaten Cirebon”. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara simultan bahan 

baku, modal, upah, diferensiasi produk dan promosi berpengaruh signifikan 

terhadap volume penjualan dengan F-hitung > F-tabel sebesar 1.329.519 > 2.08 

dengan Adjusted R Square sebesar 99.7%. 

Tabel 1.1. 

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu  

Dengan Penelitian Penulis 

No 
Penelitian, Tahun, 

Judul, Tempat 
Persamaan Perbedaan Hasil Sumber 

1 Irpan Januarsah, 

2019. 

Pengaruh Biaya 

Produksi dan Biaya 

Pemasaran Terhadap 

Laba Perusahaan 

pada PT PP London 

Sumatera Indonesia, 

Tbk yang Terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia. 

Pematang Siantar, 

Sumatera Utara. 

 

Variabel 

Independen 

Biaya 

Produksi 

dan Biaya 

Pemasaran 

Teknik 

analisis data: 

Kuantitatif. 

Variabel 

Dependen 

Laba 

Perusahaan, 

dan 

Tempat 

Penelitian. 

Alat analisis: 

Regresi Linear 

Berganda. 

Biaya produksi 

dan biaya 

pemasaran 

cenderung 

meningkat 

sedangkan laba 

perusahaan 

cenderung 

menurun. 

Jurnal 

Akuntansi 

Vol.5 No.1 

Tahun 2019 

Sekolah 

Tinggi Ilmu 

Ekonomi 

Sultan 

Agung. 
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2 Budiastuti Fatkar 

dan Sutarjo, 2016. 

Pengaruh Volume 

Penjualan dan Biaya 

Produksi Terhadap 

Laba Bersih pada 

PT Indah Kiat Pulp 

and Paper Tbk 

Periode 2006-2015. 

Tanggerang. 

Variabel 

Independen 

Biaya 

Produksi. 

Teknik 

analisis data: 

Kuantitatif 

Variabel 

Independen 

Volume 

Penjualan, 

Variabel 

Dependen 

Laba Bersih, 

dan Tempat 

Penelitian. 

Alat analisis: 

Regresi Linear 

Berganda. 

Variabel volume 

penjualan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap laba 

bersih. 

Jurnal 

Ekonomi 

dan Bisnis 

No. XXIV 

Vol.I Tahun 

2016 

Universitas 

Islam Syekh 

Yusuf 

Tanggerang. 

3 Susilowati, 2016.  

Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Volume Penjualan 

Feminime Hygine 

Sirih pada PT 

Romos Inti 

Kosmetik Surabaya. 

Surabaya. 

Variabel 

Dependen 

Volume 

Penjualan. 

Teknik 

analisis data: 

Kuantitatif. 

Variabel 

Independen 

Analisis 

Faktor-Faktor, 

dan Tempat 

Penelitian. 

Alat analisis: 

Regresi Linear 

Berganda. 

Jumlah counter 

dengan tenaga 

penjual, jumlah 

contoh, dan 

biaya promosi 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap volume 

penjualan. 

Jurnal 

Lentera 

Vol.14 No.2 

Tahun 2016 

Dosen 

Universitas 

Islam Negeri 

(UIN) Sunan 

Ampel 

Surabaya. 

4 Ida Bagus Komang 

Ary Wardana, 

2015. 

Pengaruh Biaya 

Promosi Terhadap 

Volume Penjualan 

Patung UD. Taksu 

Bali di Desa Panji 

Periode Tahun 

2012-2014. 

Buleleng, Bali. 

Variabel 

Dependen 

Volume 

Penjualan. 

Teknik 

analisis data: 

Kuantitatif. 

Variabel 

Independen 

Biaya 

Promosi, dan 

Tempat 

Penelitian. 

Alat analisis: 

Regresi Linear 

Sederhana. 

Promosi yang 

digunakan UD 

taksu bali adalah 

brosur dan 

potongan harga, 

dan ada 

pengaruh secara 

signifikan dari 

biaya promosi 

terhadap volume 

penjualan. 

Jurnal 

Jurusan 

Pendidikan 

Ekonomi 

(JJPE) 

Vol.5 No. 1 

Tahun 2015 

Fakultas 

Ekonomi 

dan Bisnis 

Universitas 

Pendidikan 

Ganesha 

Singaraja. 

5 Mohammad 

Ato’Illah, 2015. 

Analisis 

Pengembangan 

Produk Untuk 

Meningkatkan 

Volume Penjualan 

Pupuk. 

Lumajang. 

Variabel 

Dependen 

Volume 

Penjualan. 

Teknik 

analisis data: 

Kuantitatif. 

Variabel 

Independen 

Pengembangan 

Produk, dan 

Tempat 

penelitian. 

Alat analisis: 

Regresi Linear 

Sederhana. 

Pengembangan 

produk pupuk 

dapat 

meningkatkan 

volume 

penjualan pupuk 

secara signifikan 

dan pengaruhnya 

dalam 

meningkatkan 

volume 

penjualan pupuk 

sebesar 95,16%. 

Jurnal 

WIGA Vol. 

5 No. 1, 

Tahun 2015 

Sekolah 

Tinggi Ilmu 

Ekonomi 

Widya 

Gama 

Lumajang. 

6 Hezti Pratiwi 

Kusumaningrum, 

2018.  

Analisis Pengaruh 

Biaya Produksi dan 

Biaya Pemasaran 

Terhadap Laba CV. 

Tunik Putri. 

Surabaya. 

Variabel 

Independen 

Biaya 

Produksi 

dan Biaya 

Pemasaran. 

Teknik 

analisis data: 

Kuantitatif. 

Variabel 

Dependen 

Laba, dan 

Tempat 

Penelitian. 

Biaya produksi 

secara parsial 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap laba, 

biaya pemasaran 

secara parsial 

berpengaruh 

Jurnal 

Equity 

Volume 4 

Issue 2 

Tahun 2018 

Jurnal 

Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 
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positif dan 

signifikan 

terhadap laba, 

biaya produksi 

dan pemasaran 

secara simultan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap laba 

perusahaan. 

Bhayangka-

ra Surabaya. 

7 Mukhlishotul 

Jannah, 2018. 

Analisis Pengaruh 

Biaya Produksi dan 

Tingkat Penjualan 

Terhadap Laba 

Kotor. 

Banten. 

Variabel 

Independen 

Biaya 

Produksi. 

Teknik 

analisis data: 

Kuantitatif. 

Variabel 

Dependen 

Laba Kotor. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa biaya 

produksi dan 

penjualan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap laba 

kotor. 

Jurnal 

Banque 

Syar’i Vol.4 

No.1 Tahun 

2018 UIN 

Sultan 

Maulana 

Hasanuddin 

Banten. 

8 Nining Asniar 

Ridzal, 2018. 

Analisis Biaya 

Pemasaran dan 

Profitabilitas 

Berdasarkan Jenis 

Produk pada PT. 

Kendari Bintang 

Lestari Cabang 

Baubau. 

Baubau. 

Variabel 

Independen 

Biaya 

Pemasaran. 

Teknik 

analisis data: 

Kuantitatif. 

Variabel 

Independen 

Profitabilitas 

dan Tempat 

Penelitian. 

Alokasi biaya 

pemasaran setiap 

jenis produk 

berdasarkan 

fungsi 

pemasaran untuk 

periode tahun 

2013 sampai 

2015 cenderung 

selalu 

mengalami 

peningkatan. 

Jurnal 

Akuntansi 

Manajemen 

Vol 1 No.1 

Tahun 2018 

Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

Muhammad-

iyah Buton, 

Baubau, 

Indonesia. 

9 Yusup Kurnia, 

2017. 

Pengaruh Biaya 

Pemasaran Terhadap 

Volume Penjualan 

Industri Kerajinan 

Tikar Mendong 

Mekar Putra 

Tasikmalaya. 

Ciamis. 

Variabel 

Independen 

Biaya 

Pemasaran 

dan 

Variabel 

Dependen 

Volume 

Penjualan. 

Teknik 

analisis data: 

Kuantitatif. 

Tempat 

Penelitian. 

Biaya pemasaran 

dengan volume 

penjualan 

diketahui pada 

0,929 dimana 

nilai 

menunjukkan 

hubungan yang 

bermakna dan 

sangat kuat, 

sedangkan hasil 

tes koefisien 

tekad diketahui 

bahwa biaya 

pemasaran 

memiliki 

pengaruh 86% 

dari volume 

penjualan, dan 

sisanya 14% 

dipengaruhi oleh 

faktor lain yang 

diteliti.  

Jurnal  

J-Ensitec 

Vol 04 No.1 

Tahun 2017 

Program 

Studi Teknik 

Industri 

Fakultas 

Teknik 

Universitas 

Galuh 

Ciamis. 

10 Debby Yusrina dan 

Muhammad Saifi, 

2017. 

Variabel 

Independen 

Biaya 

Variabel 

Dependen 

Laba 

Hasil dari 

penelitian ini 

adalah rata-rata 

Jurnal 

Administrasi 

Bisnis (JAB) 
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Analisis Biaya 

Pemasaran Menurut 

Daerah Pemasaran 

Pada Kemampuan 

Menghasilkan Laba 

Perusahaan (Studi 

pada PT. Bella 

Agung Citra 

Mandiri Tahun 

2015). 

Malang. 

Pemasaran. 

Teknik 

analisis data: 

Kuantitatif. 

perusahaan, 

Tempat 

Penelitian. 

daerah 

pemasaran area 

pusat pada 

masing-masing 

produk spring 

bed 

berkontribusi 

memiliki laba 

paling tinggi 

sedangkan rata-

rata daerah 

pemasaran area 

pantura & 

madura pada 

masing-masing 

produk spring 

bed 

berkontribusi 

memiliki laba 

paling rendah. 

Vol. 47 No. 

2 Tahun 

2017 

Fakultas 

Ilmu 

Administrasi 

Universitas 

Brawijaya 

Malang. 

11 Asep Mulyana, 

2017. 

Pengaruh Biaya 

Produksi dan Biaya 

Promosi Terhadap 

Laba Usaha 

Samsung Co Tahun 

2009-2015. 

Bandung. 

Variabel 

Independen 

Biaya 

Produksi. 

Teknik 

analisis data: 

Kuantitatif. 

Variabel 

Independen 

Biaya 

Promosi, 

Variabel 

Dependen 

Laba Usaha, 

dan Tempat 

Penelitian. 

 

(1) ada pengaruh 

secara simultan 

dari biaya 

produksi dan 

biaya promosi 

terhadap laba 

usaha sebesar 

85,8% hasil 

hitung F = 

12,118 F-tabel = 

6,94 hasil dari 

kesalahan 5%,  

(2) tidak ada 

pengaruh secara 

parsial dari biaya 

produksi 

terhadap laba 

usaha -7.37 

renndah dari 

hasil = 2,776 

hasilnya adalah 

signifikan 5%,  

(3) ada secara 

parsial ada 

pengaruh dari 

terhadap laba 

usaha dari biaya 

promosi dari 

hitung t = 2.959 t 

tabel lebih = 

2,776 nilai 

signifikan 5%. 

Jurnal 

Manajemen 

Indonesia 

Vol.17 No.3 

Tahun 2017 

Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

Nurtanio 

Bandung. 

12 Elsa Asriyanti dan 

Syafruddin, 2017. 

Pengaruh Harga Jual 

Volume Penjualan 

dan Biaya 

Operasional 

Variabel 

Volume 

Penjualan. 

Teknik 

analisis data: 

Kuantitatif. 

Variabel 

Harga Jual, 

Biaya 

Opersional, 

Profitabilitas 

dan 

(1) Harga Jual 

secara parsial 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

Jurnal 

Akuntansi 

Vol.11 No.1 

Tahun 2017 

Fakultas 

Ekonomi 
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Terhadap 

Profitabilitas 

Perusahaan pada PT. 

Prisma Danta Abadi 

(Tahun 2014-2016). 

Riau. 

Tempat 

Penelitian. 

Profitabilitas,  

(2) Volume 

Penjualan secara 

parsial 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

Profitabilitas,  

(3) Biaya 

Operasional 

secara parsial 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

Profitabilitas, 

(4) Harga Jual, 

Volume 

Penjualan dan 

Biaya 

Operasional 

secara simultan 

berpengaruh 

terhadap 

Profitabilitas. 

Universitas 

Riau 

Kepulauan. 

13 Deden Edwar 

Yokeu Bernardin 

dan Eva Nur Baeti, 

2018.  

Laba Bersih Sebagai 

Variabel Intervening 

Antara Pengaruh 

Biaya Operasional 

dan Volume 

Penjualan Terhadap 

Net Profit Margin 

(Studi Kasus pada 

PT Aero Globe 

Indonesia Tahun 

2007-2014. 

Bandung. 

Variabel 

Volume 

Penjualan. 

Teknik 

analisis data: 

Kuantitatif. 

Variabel 

Intervening 

Laba Bersih, 

Variabel 

Independen 

Biaya 

Operasional, 

Variabel 

Dependen Net 

Profit Margin 

dan Tempat 

Penelitian. 

Biaya 

operasional 

berpengaruh 

tidak signifikan 

terhadap laba 

bersih. Namun 

setelah diteliti 

dengan 

penambahan 

variabel 

intervening pada 

substruktur 

model 2 maka 

secara simultan 

biaya 

operasional, 

volume 

penjualan dan 

laba bersih 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap net 

profit margin. 

Jurnal 

Ekspansi 

Vol.10 No.1 

Tahun 2018 

Universitas 

BSI 

Bandung. 

14 Afrizal Tsani, 

Syahlan A Sume, 

dan Ecin 

Kuraesin., 2019. 

Harga dan Promosi 

Terhadap Volume 

Penjualan. 

Bogor. 

Variabel 

Dependen 

Volume 

Penjualan. 

Teknik 

analisis data: 

Kuantitatif. 

Variabel 

Independen 

Harga dan 

Promosi. 

Hasil penelitian 

ini menunjukan 

adanya kenaikan 

harga pada 

produk namun 

permintaan tetap 

tinggi, faktor 

produk yang 

memang 

Jurnal Ilmu 

Manajemen 

Vol.2 No.1 

Tahun 2019 

Fakultas 

Ekonomi 

dan Bisnis 

Universitas 

Ibnu 
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termasuk 

kategori produk 

yang 

dikategorikan 

produk 

kebutuhan yang 

menjadi produk 

ini selalu 

dipesan, selain 

itu budget 

promosi yang 

digunakan juga 

berpengaruh 

positif dengan 

adanya 

peningkatan 

volume 

penjualan yang 

baik setiap 

triwulannya, 

sehingga 

kegiatan promosi 

yang dilakukan 

oleh perusahaan 

sudah efektif 

tinggal 

disesuaikan 

perkembangan 

pasar. 

Khaldun 

Bogor, 

Indonesia. 

15 Dewa Putu Agus 

Martana, I Ketut 

Kirya, dan 

Nyoman 

Yulianthini, 2015. 

Pengaruh Jenis 

Produk, Biaya 

Promosi dan Biaya 

Produksi Terhadap 

Volume Penjualan. 

Singaraja, 

Indonesia. 

Variabel 

Independen 

Biaya 

Produksi 

dan Variabel 

Dependen 

Volume 

Penjualan. 

Teknik 

analisis data: 

Kuantitatif. 

Variabel 

Independen 

Jenis Produk 

dan Biaya 

Promosi. 

(1) ada pengaruh 

secara simultan 

dari jenis 

produk, biaya 

promosi, biaya 

produksi 

terhadap volume 

penjualan,    

(2) ada pengaruh 

secara parsial 

dari jenis produk 

terhadap volume 

penjualan,  

(3) ada pengaruh 

secara parsial 

dari biaya 

promosi terhadap 

volume 

penjualan,  

(4) ada pengaruh 

secara parsial 

biaya produksi 

terhadap volume 

penjualan. 

Jurnal 

Bisma Vol.3 

Tahun 2015 

Jurusan 

Manajemen 

Universitas 

Pendidikan 

Ganesha 

Singaraja, 

Indonesia. 

16 Asep Sonjaya, 

2016. 

Analisis Faktor-

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Indikator 

berhubung-

an dengan 

upah/gaji. 

Teknik 

Variabel X dan 

Y. 

Secara simultan 

bahan baku, 

modal, upah, 

diferensiasi 

produk dan 

Jurnal JAM 

Vol.1 No.1 

Mei 2016 

STIE Yasmi 

Cirebon. 
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Tingkat 

Profitabilitas 

Pengusaha Emping 

di Kecamatan Tuk 

Kabupaten Cirebon. 

Cirebon. 

analisis data: 

Kuantitatif. 

promosi 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap volume 

penjualan. 

Dinda Rahmawati Kusumah, 2020. 

Pengaruh Biaya Produksi Biaya Pemasaran dan Gaji Karyawan Terhadap Volume Penjualan 

(Studi Kasus pada PT. Mayora Indah Tbk Periode 2009-2018) 

Dengan menggunakan indikator: Biaya Produksi (X1), Biaya Pemasaran (X2), Gaji Karyawan 

(X3) dan Volume Penjualan (Y). 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan melihat 

fenomena yang terjadi dengan adanya pertumbuhan pendapatan mengindikasikan 

volume penjualan PT. Mayora Indah Tbk yang meningkat setiap tahunnya. Maka 

gaji yang dibebankan untuk karyawan akan meningkat pula begitu juga dengan 

biaya produk dan pemasaran barang tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

adanya keterkaitan antar variabel sehingga penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “Pengaruh Biaya Produksi, Biaya Pemasaran, dan Gaji 

Karyawan Terhadap Volume Penjualan (Studi Kasus pada PT. Mayora 

Indah Tbk Periode 2009-2018)”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang sudah dibahas 

sebelumnya, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana biaya produksi, biaya pemasaran, gaji karyawan dan volume 

penjualan pada PT. Mayora Indah Tbk periode 2009-2018. 

2. Bagaimana pengaruh biaya produksi, biaya pemasaran, dan gaji 

karyawan secara parsial terhadap volume penjualan pada PT. Mayora 

Indah Tbk periode 2009-2018. 
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3. Bagaimana pengaruh biaya produksi, biaya pemasaran, dan gaji 

karyawan secara simultan terhadap volume penjualan pada PT. Mayora 

Indah Tbk periode 2009-2018. 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui biaya produksi, biaya pemasaran, gaji karyawan dan 

volume penjualan pada PT. Mayora Indah Tbk periode 2009-2018. 

2. Untuk mengetahui pengaruh biaya produksi, biaya pemasaran dan gaji 

karyawan secara parsial terhadap volume penjualan pada PT. Mayora 

Indah Tbk periode 2009-2018. 

3. Untuk mengetahui pengaruh biaya produksi, biaya pemasaran dan gaji 

karyawan secara simultan terhadap volume penjualan pada PT. Mayora 

Indah Tbk periode 2009-2018. 

1.4. Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi: 

1. Penulis  

Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan dan pengetahuan bagi 

penulis tentang apakah biaya promosi, biaya pemasaran, dan gaji 

karyawan memiliki pengaruh terhadap volume penjualan perusahaan PT 

Mayora Indah Tbk. 

2. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi ilmu 

pengetahuan dan sebagai informasi khususnya bagi mahasiswa/ 

mahasiswi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 
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3. Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat 

sebagai salah satu bahan informasi, sumbangan pemikiran bagi pihak 

lain yang ingin mengetahui permasalahan yang dibahas dalam penelitian. 

1.5. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

1.5.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data perusahaan PT. Mayora 

Indah Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dimana datanya diperoleh 

melalui media internet yang tersedia di website resmi perusahaan 

https://www.mayoraindah.co.id dan di Pojok Bursa dan Galeri Investasi di 

lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi Tasikmalaya Jl. 

Siliwangi No. 24, Tasikmalaya, Jawa Barat 46115. 

1.5.2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2020 sampai dengan 

bulan Juli (dalam lempiran 1) 

 


