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 Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi biaya 

produksi yang dicapai, besarnya penjualan yang diperoleh, dan pengaruh efisiensi 

biaya produksi terhadap penjualan pada perusahan Aslitas Kota Tasikmalaya 

 

 Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif 

dengan pendekatan survei, dimana sampel yang diambil dari populasi ini dengan 

menggunakan metode sampel acak sederhana, dan data yang dibutuhkan terdiri 

dari data primer dan data sekunder, serta menggunakan dua variabel yaitu variabel 

dependen dan variabel independen, dimana yang menjadi variabel dependennya 

adalah penjualan dan variabel independennya adalah variabel efisiensi biaya 

produksi.   Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan Ananlisis Korelasi dan uji hipotesis dengan menggunakan uji dua 

pihak dengan taraf nyata (α) sebesar 0.05. 

 

 Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui tingkat keeratan yang 

sangat kuat antara variabel X dan variabel Y dengan nilai r sebesar 0.823 dan nilai 

thitung sebesar 1.164 dan ttabel sebesar 2.052  dengan demikian thitung > ttabel, teruji 

dari hasil penelitian tersebut bahwa efisiensi biaya produksi berpengaruh 

signifikan terhadap penjualan. 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

   

1.1      Latar Belakang  Penelitian  

Pada umumnya perkembangan suatu negara selalu diikuti oleh 

perkembangan perusahaan yang berada di negara itu,  karena suatu perusahaan 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu kelancaran suatu 

pembangunan yang sedang dilaksanakan.  Dalam hal ini pemerintah Indonesia, 

ikut membantu dengan cara memberikan fasilitas atau sarana yang dibutuhkan 

untuk kelancaran dan pemberdayaan usaha sehingga menimbulkan minat yang 

besar bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mendirikan suatu badan 

usaha atau perusahaan. 

Perusahaan Aslitas yang merupakan salah satu perusahaan di Kota 

Tasikmalaya  yang bergerak dalam bidang usaha pembuatan konfeksi pakaian, Di 

Kota Tasikmalaya terdapat beberapa perusahaan sejenis, sehingga dapat 

menimbulkan persaingan yang kompetitif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Adapun salah satu usaha dari perusahaan agar dapat memiliki keunggulan 

bersaing yaitu dengan cara mengendalikan semua biaya-biaya yang telah 

dikeluarkan khususnya biaya produksi secara efektif dan efisien guna 

mendapatkan harga yang baik  tapi dengan mutu yang tinggi agar tujuan 

perusahaan dapat tercapai. Salah satu penyebab tidak efisiennya suatu proses 

produksi yang selama ini dilaksanakan perusahaan yaitu karena biaya produksi 

yang timbul terlalu besar, akibatnya  banyak terjadi pemborosan biaya produksi 

yang dikeluarkan oleh perusahaan  dalam proses produksi yang tidak diimbangi 



dengan hasil penjualan, apalagi dalam dunia bisnis seperti sekarang ini dimana 

tingkat persaingan antar perusahaan sejenis sangat ketat sehingga memaksa pihak 

perusahaan untuk menetapkan harga jual demi memenangkan persaingan di pasar. 

Penetapan harga jual ini harus diimbangi pula dengan dipertahankannnya mutu 

produk.  

Dengan demikian makin berkembangnya suatu perusahaan, maka aktivitas 

perusahaan makin bertambah banyak dan semakin luas akan melibatkan berbagai 

pihak yang terkait di dalamnya.  Pada perusahaan yang ruang lingkupnya besar, 

manajemen peruahaan mendelegasikan wewenangnya kepada bawahan sesuai 

dengan fungsinya  masing-masing, meskipun tanggungjawabnya tetap ada pada 

pimpinan perusahaan. 

Dalam perusahaan konfeksi pakaian Aslitas, biaya produksi merupakan 

sumber biaya yang paling besar, karena terdiri atas tiga komponen biaya yaitu 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Oleh 

karena itu penekanan biaya dan efisiensi produksi sangat perlu dilakukan oleh 

manajemen perusahaan sehingga akan menyebabkan berkurangnya biaya 

produksi. Pengurangan biaya produksi menyebabkan harga pokok produk dapat 

ditekan, sehingga harga pokok menjadi murah dengan tidak mengurangi mutu. 

Apabila produk yang dihasilkan dapat dijual murah dengan mutu yang terjaga, 

maka perusahaan akan dapat meningkatkan penjualan.  

Dalam usaha memenangkan persaingan di pasaran, pihak manajemen 

perlu mengetahui dan melakukan perbaikan melalui kebijakan perusahaan, dalam 

hal biaya yang sudah dikeluarkan tetapi juga berapa biaya yang seharusnya, yaitu 

melalui penetapan biaya-biaya standar dan juga biaya aktual. 



Biaya standar dipakai untuk menyusun anggaran, mengukur kinerja unit 

bisnis dan manajer, membuat biaya produk, dan mengurangi biaya pencatatan. 

Tanpa mengetahui taksiran biaya, manajer akan menemui kesulitan dalam 

mengevaluasi biaya yang sesungguhnya yang dikeluarkan untuk memproduksi 

sebuah produk. Biaya standar menyediakan pedoman dalam menentukan 

bagaimana mengendalikan  biaya produk tanpa harus mengorbankan mutu 

produk.   

Biaya standar merupakan estimasi untuk tahap perencanaan dalam 

penganggaran. Proyeksi akurat dalam bahan baku langsung, pekerja langsung, dan 

overhead pabrikasi diperlukan untuk melakukan penganggaran yang efektif, 

dengan demikian anggaran merupakan rencana manajemen dengan asumsi bahwa, 

dengan menyusun anggaran akan mengambil langkah-langkah positif untuk 

melaksanakan  rencana yang telah disusun tersebut, diharapkan jika hal tersebut 

dilaksanakan dengan baik, maka  akan membantu tercapainya tercapainya biaya 

produksi yang efisien sehingga harga jual produk akan murah dengan mutu 

produk yang terjaga dengan demikian akan membantu dalam meningkatkan 

penjualan. Peneliti mencoba melakukan penelitian pada Perusahaan Aslitas yang 

merupakan perusahaan konfeksi pakaian dengan bentuk semi industri. 

Dengan begitu untuk dapat diterima dipasaran, maka perusahaan harus 

menghasilkan produk dengan mutu yang baik agar dapat memenangkan 

persaingan terutama dengan perusahaan sejenis. Untuk itu perusahaan harus 

senantiasa melakukan langkah-langkah kebijaksanaan perusahaan melalui suatu 

anggaran biaya produksi yang sangat berpengaruh terhadap harga perolehan dan 

tingkat penjualan perusahaan. Oleh karena itu, diharapkan jika langkah-langkah 

tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka akan membantu tercapainya biaya 



produksi efisien yang nantinya akan memberikan tingkat penjualan yang 

memuaskan bagi perusahaan. 

 

1.2     Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini penulis 

menitikberatkan pada masalah-masalah:   

a. Bagaimana efisiensi biaya produksi dicapai pada Perusahaan Konfeksi 

Pakaian Aslitas. 

b. Bagaimana penjualan yang diperoleh pada Perusahaan Konfeksi Pakaian 

Aslitas. 

c. Bagaimana pengaruh efisiensi biaya produksi terhadap penjualan yang 

diperoleh pada Perusahaan Konfeksi Pakaian Aslitas 

 

 

1.3     Maksud dan Tujuan Penelitian  

a. Maksud Penelitian 

Penulis melakukan penelitian ini dengan harapan agar penelitian ini berguna bagi 

semua pihak antara lain:  

1. Bagi penulis, bahwa penelitian ini dapat dijadikan perbandingan antara teori 

yang di dapat dibangku kuliah dengan praktek yang terjadi di lapangan.  

2. Bagi perusahaan, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan masukan 

untuk perusahaan tentang pengefisienan biaya produksi dalam menunjang 

penjualan.  

3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan 

acuan dan tambahan informasi bagi pembaca maupun pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap masalah dibahas 

 

b. Tujuan Penelitian. 

 Dari permasalahan yang telah didefiniskan di atas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah:  



c. Untuk mengetahui bagaimana efisiensi biaya produksi dicapai pada 

Perusahaan Konfeksi Pakaian Aslitas. 

d. Untuk mengetahui bagaimana penjualan yang diperoleh pada Perusahaan 

Konfeksi Pakaian Aslitas. 

e. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh efisiensi biaya produksi terhadap 

penjualan pada Perusahaan Konfeksi Pakaian Aslitas 

 

1.4 Metode Penelitian 

 Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif 

dengan pendekatan survei, dimana sampel yang diambil dari populasi ini dengan 

menggunakan metode sampel acak sederhana, dan data yang dibutuhkan terdiri 

dari data primer dan data sekunder, serta menggunakan dua variabel yaitu variabel 

dependen dan variabel independen, dimana yang menjadi variabel dependennya 

adalah penjualan dan variabel independennya adalah variabel efisiensi biaya 

produksi.   Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan Ananlisis Korelasi dan uji hipotesis dengan menggunakan uji dua 

pihak dengan taraf nyata (α) sebesar 0.05 

 

1.5 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui tingkat keeratan yang 

sangat kuat antara variabel X dan variabel Y dengan nilai r sebesar 0.823 dan nilai 

thitung sebesar 1.164 dan ttabel sebesar 2.052  dengan demikian thitung > ttabel, teruji 

dari hasil penelitian tersebut bahwa efisiensi biaya produksi berpengaruh 

signifikan terhadap penjualan 

 



 Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh penulis dengan 

menggunakan koefisien korelasi, untuk mengetahui tingkat keeratan antara 

variabel efisiensi biaya produksi terhadap variabel penjualan, dimana hasil yang 

diperoleh menunjukan bahwa antara kedua variabel tersebut terdapat pengaruh 

yang sangat kuat dan nyata.  Hal tersebut berarti efisiensi biaya produksi telah 

dilakukan masing-masing subjek penelitian dan mempunyai pengaruh yang sangat 

kuat terhadap besarnya penjualan yang diperoleh perusahaan.  Teruji dari hasil 

penjualan yang didapat oleh perusahaan. 

 

 

 

 


