
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi ekonomi akan berimplikasi pada batas-batas negara akan 

menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian 

internasional akan semakin erat. Globalisasi menjadikan negara – negara 

diseluruh dunia menjadikan satu kekuatan pasar yang terintegrasi dan nantinya 

mengarah pada perdagangan bebas. Dampak dari perdagangan bebas ini 

berimplikasi pada terbukanya peluang usaha yang disertai dengan ketatnya 

persaingan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Sudah pasti 

perusahaan yang dapat survive berkompetisi dengan para competitor lainnya 

adalah perusahaan yang memiliki manajemen yang baik, baik itu manajemen 

keuangan, bisnis, produksi dan lain sebagainya. Perusahaan yang akan 

mempertahankan eksistensi dan mengembangkan usahanya juga akan bekerja 

efektif dan efisien, memiliki kualitas barang yang baik, serta bersaing secara 

profesional agar orientasi dari suatu perusahaan yakni laba atau profit dapat 

tercapai. 

Dewasa ini banyak didirikan perusahaan yang jenis usahanya sama. Hal 

ini menyebabkan persaingan antar perusahaan sangat ketat karena satu lahan 

bisnis direbutkan oleh banyak perusahaan. Persaingan dan rivalitas antar 

perusahaan meliputi beberapa aspek strategis yang harus diperhatikan oleh 

suatu perusahaan. Aspek-aspek strategis paling tidak meliputi harga, mutu 
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produk, distribusi, maupun persaingan dalam merebut pasar sehingga 

perusahaan di tuntut untuk bekerja secara efektif dan efisien. Keadaan seperti 

ini mengharuskan perusahaan untuk benar-benar memperhitungkan setiap 

biaya yang dikeluarkan apakah sesuai dengan keuntungan yang diperoleh atau 

sebaliknya akan merugikan perusahaan. Istilah yang menjadi motto dari 

globalisasi “lower cost dan high quality”. 

Banyaknya perusahaan yang bergelut dibidang yang sama akan 

berimplikasi pada ketatnya persaingan. Akibatnya konsumen akan lebih 

selektif dalam memilih dan membeli barang yang baik mengenai kualitas 

barang yang ditawarkan maupun yang dijual dipasar. Perusahaan pasti 

bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang optimal, dan keuntungan yang 

optimal dapat terwujud antara lain adalah dengan meningkatkan dan 

mempertahankan penjualan yang telah dicapai sebelumnya, dan produk yang 

dijual tersebut harus diterima oleh konsumen atau barang yang dijual harus 

sesuai dengan keinginan konsumen atau pembeli. Apabila hal ini dapat 

dilakukan maka konsumen atau pembeli tidak akan beralih ke perusahaan lain 

dan dengan demikian perusahaan akan dapat mempertahankan dan 

meningkatkan penjualan yang telah dicapai sebelumnya. 

Faktor mutu atau kualitas barang yang akan dicapai suatu perusahaan 

merupakan hal yang penting karena hal ini akan berkaitan dengan kegiatan 

penjualan. Dengan kata lain semakin rendah suatu mutu atau kualitas suatu 

barang yang dihasilkan suatu perusahaan maka akan menyebabkan 

berkurangnya penjualan. Begitu pula sebaliknya semakin baik mutu atau 
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kualitas suatu barang yang dihasilkan suatu perusahaan maka akan 

menyebabkan bertambahnya penjualan. 

Selain mutu atau kualitas barang, hal yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan adalah anggaran produksi. Anggaran produksi harus disusun 

dengan efisien, semakin efisien suatu anggaran perusahaan maka laba yang 

didapatkan akan semakin optimal. Selain berimplikasi pada laba atau profit 

perusahaan yang semakin optimal anggaran produksi perusahaan yang efisien 

juga akan berimplikasi pada meningkatnya volume penjualan perusahaan. 

Produk merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

keunggulan kompetitif. Produk cacat merupakan produk yang tidak sesuai 

dengan spesifikasi atau standar mutu yang ditetapkan oleh suatu perusahaan. 

Untuk mengetahui kualitas produk yang dihasilkan suatu perusahaan dapat 

dilihat dari jumlah produk cacat yang tidak seutuhnya memenuhi standar mutu 

yang telah ditetapkan suatu perusahaan yang akan berakibat pada banyaknya 

produk yang tidak terjual dan produk yang dikembalikan (produk retur). 

Semakin banyaknya produk cacat juga akan berakibat pada kepuasan 

konsumen dan perusahaan akan tidak mampu bersaing dengan perusahaan lain. 

Untuk itu usaha untuk menjaga suatu produk harus lebih ditingkatkan dan 

diperhatikan oleh suatu perusahaan agar produk yang dihasilkan memiliki mutu 

yang baik. 

UD Guyup Santoso merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

kakao. Perusahaan ini merupakan perusahaan pengepul coklat kakao, mengolah 

coklat kakao sampai kering dan kemudian dijual dan di ekspor. Dengan 
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melakukan analisis yang cermat terhadap biaya produksi, kegagalan internal 

maupun eksternal diharapkan nantinya akan meningkatkan volume penjual 

coklat kakao. 

Pentingnya suatu perusahaan untuk mengatur biaya produksi dan 

memperhatikan kegagalan internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap 

volume penjualan sehingga mampu bersaing dengan perusahaan lain, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Biaya 

Produksi, Kegagalan Eksternal dan Kegagalan Internal Terhadap Volume 

Penjualan”. 

 

B. Permasalahan 

Produksi merupakan bagian yang vital bagi sebuah perusahaan. 

Produksi yang baik akan berimplikasi pada profit perusahaan yang baik pula. 

Produksi meliputi biaya produksi dan produk yang bermutu atau berkualitas. 

Anggaran biaya produksi nantinya akan menentukan meningkatnya volume 

penjualan perusahaan. 

Pencapaian laba yang menjadi tujuan utama perusahaan harus melihat 

beberapa aspek misalnya manajemen yang baik secara umum, anggaran dan 

biaya produksi, internal dan eksternal perusahaan. Beberapa aspek tersebut 

akan menentukan masa depan dan eksistensi suatu perusahaan. Begitu juga 

pada UD Guyub Santoso apabila ingin menjadi perusahaan yang maju maka 

harus dapat menganalisis segala aspek-aspek vital dalam perusahaan. 

Perumusan beberapa faktor-faktor diatas haruslah diolah dengan baik sehingga 
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kebijakan yang dihasilkan oleh perusahaan dapat berdampak positif bagi 

keberlangsungan dan kemajuan suatu perusahaan.  

UD Guyub Santoso selama ini masih mengalami produksi yang belum 

optimal, ketidak optimalan ini dapat dilihat dari beberapa hal misalnya angka 

kegagalan eksternal dan kegagalan internal yang masih cukup tinggi dan harus 

ditekan lagi, tenaga kerja yang masih harus ditingkatkan kapasitasnya, mesin 

produksi yang masih harus ditingkatkan kapasitasnya dan lain sebagainya. 

Selain itu dikarenakan belum adanya analisa mendalam terkait faktor-faktor 

yang mempengaruhi produksi dan volume penjualan yang nantinya akan 

berdampak pada meningkatnya laba perusahaan. UD Guyub Santoso terkadang 

mengalami penurunan volume penjualan yang faktor-faktornya masih belum 

diketahui. Maka dari itu dirasa perlu penulis untuk meneliti perusahaan UD 

Guyub Santoso. 

Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu 

perusahaan, tetapi dalam penelitian ini hanya akan membahas wilayah produksi 

saja. Pembahasan produksi ini akan membahas bebarapa masalah yaitu biaya 

produksi, kegagalan eksternal (retur setelah barang dikirim), kegagalan internal 

(retur sebelum barang dikirim atau produk gagal), dan juga volume penjualan 

yang semua aspek-aspek ini bersifat koheren dan saling mempengaruhi. 

Untuk itu analisis terhadap biaya produksi, kegagalan eksternal dan 

kegagalan internal sangat penting dilakukan karena hal ini akan berpengaruh 

kepada volume penjualan. Selain itu analisis ini akan menjadi dasar manajer 

melakukan suatu kebijakan dan juga mencapai tujuan perusahaan. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Tidak optimalnya UD Guyub Santoso dari segi biaya produksi, kegagalan 

eksternal dan kegagalan internal terhadap volume penjualan. 

2. Menurunnya produksi dan volume penjualan UD guyub Santoso yang 

dipengaruh oleh biaya produksi, kegagalan eksternal, kegagalan internal 

dan volume penjualan. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui pengaruh biaya produksi, kegagalan eksternal dan 

kegagalan internal terhadap volume penjualan coklat kakao sehingga dapat 

menjadi dasar perusahaan untuk mengambil kebijakan terkait 

pengoptimalan kerja perusahaan.  

2. Untuk mengetahui pengaruh biaya produksi, kegagalan eksternal dan 

kegagalan internal terhadap volume penjualan coklat kakao sehingga dapat 

menjadi dasar perusahaan untuk mengambil kebijakan terkait peningkatan 

produksi dan volume penjualan.  

 

E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini penulis dapat mengetahui dan 

mendalami permasalahan yang telah diuraikan diatas secara teori dan 

aplikasi dari dunia usaha yang sesungguhnya. 

2. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan 

pertimbangan manajemen perusahaan dalam menentukan suatu kebijakan. 

3. Bagi akademisi, dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti pada 

penelitian bidang yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 


