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ABSTRAK 

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya setiap 
perusahaan memerlukan biaya produksi, yang digunakan 
untuk mengolah bahan baku atau barang setengah jadi 
menjadi produk jadi. Biaya ini terdiri dari biaya bahan 
baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya 
overhead pabrik, dimana biaya – biaya ini nantinya akan 
membentuk harga pokok produksi dan harga pokok 
penjualan (HPP). 

Kemampulabaan (Profitabilitas) adalah kemampuan 
perusahaan dalam memperoleh laba dan hubungannya 
dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. 
Semakin tinggi profitabilitas berarti akan semakin baik, 
jadi rasio kemampulabaan akan memberikan jawaban 
akhir tentang efektifitas manajemen perusahaan, 
karena rasio ini memberikan gambaran tentang tingkat 
pengelolaan suatu perusahaan. 

Pengaruh terbesar atas biaya produksi (melalui HPP) 
dalam penjualan dan kemampulabaan, yaitu pada 
pengaruh biaya produksi dalam meningkatkan 
kemampulabaan dibandingkan dengan pengaruh biaya 
produksi dalam meningkatkan penjualan, dimana 
pengaruhnya relatif kecil. 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam 
10 tahun data yang ada bahwa tahun 1999 merupakan 
tahun yang paling optimal atas kinerja perusahaan 
dalam mengendalikan HPP dalam penjualan dan laba 
kotor (kemampulabaan), yaitu dengan tingkat HPP 
sebesar 51.88%, mempengaruhi dalam meningkatkan 
penjualan sebesar 59.42% dan mempengaruhi laba kotor 
(kemampulabaan) perusahaan sebesar 74.57% Dan tahun 
yang dilihat kurang optimal yaitu pada tahun 2003 
dimana dengan tingkat HPP yang menurun yaitu sebesar 
(3.47%) mempengaruhi meningkatkan penjualan sebesar 
(3.00%) dan juga mempengaruhi laba kotor perusahaan 
sebesar (1.93%).  

 
Kata Kunci: HPP, Biaya Produksi, Kemampulabaan. 

ABSTRACT 

In doing the operational duties every companies 
need a cost of production that raw material that 
change in to a half raw material to finished good, All 
cost, in clused in it that is cost of production that 
expenses by company to be able to produce a product 
that influence the price and to measure the affectivity 
in getting the profit, this cost are from the cost of 
materials, the cost of employee and overhead factory 
cost, where the cost leter on can be the cost of good 
sold (HPP) and cost of good production.  

Profitability is the ability of company in getting 
the profit and in connection with sales, activa, and 
ourown cost. The higher profitability of the final 
answer in on the effectivity of management of the 
company because this ratio can gave us the image about 
the level of controlling a company. 

The biggest influence for. Financial control 
produce (Through HPP) in sales and profit that is on 
influence of financial control produce in the 
improvement of profit compared by the influence of 
financial control produce to increasing the sales where 
its influence is  relatif minimize. 

From knowable research result that in 10 existing 
data year that year 1999 representing most optimal 
year for company performance in controlling HPP in 
sale and gross profit, that is with story, level HPP of 
equal to 51.88%, influencing sale improvement of equal 
to 59.42% and influence gross profit company of equal 
to 74.57%. Year seen less be optimal that is in the year 
2003 where with downhill storey, level HPP that is 
equal to (3.47%) influencing sale improvement of equal 
to (3.00%) as well influencing gross profit company of 
equal to (1.93%). 
 
 
 
Keywords: COGS, Production Cost, Profitability. 

 
 

PENDAHULUAN 

Dalam melakukan operasi bisnis perusahaan dapat 
dikatakan berhasil apabila dari masa ke masa dapat 
mengumpulkan keuntungan dengan meningkatkan 
penjualan dan kemampulabaan secara memadai.  

Kemampulabaan (Profitabilitas) merupakan hasil 
akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan 
suatu manajemen. Rasio kemampulabaan akan 
memberikan jawaban akhir tentang efektifitas 
manajemen perusahaan, karena rasio ini memberikan 

gambaran tentang tingkat pengelolaan suatu 
perusahaan. Rasio keuangan yang dipergunakan sebagai 
tolak ukur untuk menilai kemampulabaan perusahaan 
dalam menghasilkan keuntungan dan meningkatkan 
penjualan adalah : 
1.  Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin) 
2. Laba atas Penjualan (Profit on Sales) 
3. Laba atas Investasi Dana (Return on Invesment). 

Dalam penelitian ini untuk mengukur 
kemampulabaan perusahaan, Penulis menggunakan 
Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin), karena 



MUKTIADJI DAN SOEMANTRI, Analisis Pengaruh Biaya Produksi Dalam Peningkatan Kemampulabaan Perusahaan  
(Studi Kasus di PT HM Sampoerna Tbk) 

 2    Jurnal Ilmiah Kesatuan Nomor 1 Volume 11, Januari 2009  

variable-variabel yang penulis bahas hanya mencakup 
pengendalian antara biaya produksi yang nantinya akan 
membentuk Harga Pokok Produksi atau Harga Pokok 
Penjualan (HPP), penjualan dan kemampulabaan dari 
laba kotor. Dalam menekan biaya produksi belum tentu 
dapat meningkatkan penjualan dan meningkatkan laba, 
oleh karena itu penulis ingin membandingkan antara 
teori dan realita yang ada apakah dengan menekan atau 
melakukan pengendalian biaya produksi (melalui HPP) 
dapat meningkatkan penjualan dan laba ataukah 
sebaliknya dengan menekan biaya produksi (menekan 
HPP) belum tentu dapat meningkatkan penjualan dan 
laba. Untuk memperdalam pembahasan, Penulis 
mengambil PT HM Sampoerna Tbk, salah satu 
perusahaan manufaktur, sebagai obyek penelitian. 

 

METODE PENELITIAN  

  
Penulis memperoleh data dan informasi yang 

dibutuhkan untuk Penelitian ini melalui situs internet 
yaitu www.jsx.com  dan www.sampoerna.com.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode explanatory, alasan penggunaan ini 
karena penelitian bertujuan untuk menguji hubungan 
dan pengaruh antara biaya produksi (melalui tingkat 
HPP) dalam meningkatkan penjualan dan 
kemampulabaan. 
 
Jenis dan Sumber Data 

Jenis data atau variable yang diperlukan dalam 
penelitian diperlukan klasifikasi data dan informasi. 
Tabel 1 Jenis, Satuan dan sumber data kuantitatif & kualitatif 

I  KUANTITATIF   
No Jenis Laba Satuan Sumber Data 
1. Laporan Laba Rugi Rupiah Eksternal 
2. Laporan Neraca Rupiah Eksternal 
II KUALITATIF   

No Jenis Data Satuan Sumber Data 
1. Sejarah Perusahaan – Eksternal 
2. Lokasi Perusahaan – Eksternal 

  3. Aktivitas / Bidang usaha yg 
dilakukan perusahaan 

– Eksternal 

 
Sumber Data 

Data – data yang dikumpulkan oleh penulis yang 
kemudian diolah dan dianalisa sesuai dengan tujuan 
penulis, data dan informasi tersebut yang bersumber 
dari : 
1. Data Primer 

Penulis memperoleh langsung data dan informasi 
yang berkaitan dengan perusahaan, seperti sejarah 
singkat perusahaan, lokasi perusahaan aktivitas 
perusahaan, serta data berupa angka (biaya) sebagai 
pendukung dari pokok masalah yang penulis teliti. 
2. Data Sekunder 

Penulis memperoleh landasan teori dengan 
membaca buku yang berhubungan dengan objek yang 
penulis teliti. 
 
Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam penulisan ini, cara yang ditempuh oleh 
penulis dalam pengumpulan data adalah sebagai 
berikut: 
a.  Riset Kepustakaan 

Penulis melakukan riset untuk memperoleh 
informasi dan data – data yang lain yang bersifat teoritis 

dari bahan – bahan literature berupa catatan – catatan 
selama kuliah, buku – buku reverensi, artikel dari 
berbagai media masa dan sumber – sumber lain yang 
didapat digunakan sebagai acuan yang erat hubungannya 
dengan permasalahan yang akan dibahas. 
b. Observasi 

Dalam upaya memperoleh data penelitian yang 
diperlukan, penulis melakukan observasi melalui 
internet untuk mendapatkan data dan informasi, dengan 
cara observasi, penulis melakukan observasi atas data 
dan informasi mengenai biaya produksi (COGS) dan 
pengaruhnya dalam penjualan dan laba kotor 
perusahaan, dengan jumlah pengamatan sebanyak 
sepuluh tahun, yaitu dari tahun 1997 – 2006.  
 
Metode Analisis 

Penulis mendapatkan data, kemudian diolah 
dengan metode analisis tren untuk mengetahui sampai 
sejauh mana hubungan antara biaya produksi melalui 
HPP (COGS), penjualan dan laba kotor. Sedangkan 
analisis yang penulis gunakan yaitu analisis rasio yaitu 
perhitungan rasio Gross Profit Margin untuk analisis 
kemampulabaan, dan analisis ini akan diterapkan lebih 
lanjut pada bab empat dalam hasil dan pembahasan. 
1. Metode Analisis Tren  

Analisis Tren untuk melihat kecenderungan, 
perkembangan perusahan selama periode tertentu yang 
sudah berlaku dan periode yang akan datang. Analisis 
tren ini bertujuan untuk mengetahui tendensi atau 
kecenderungan keadaan keuangan suatu perusahaan 
dimasa yang akan datang baik kecenderungan akan naik, 
turun maupun tetap. Teknik analisis ini biasanya 
digunakan untuk menganalisis laporan keuangan yang 
meliputi minimal 3 periode atau lebih. Analisis ini 
dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan 
perusahaan melalui rentang perjalanan waktu yang 
sudah lalu dan memproyeksi situasi masa itu ke masa 
berikutnya. Berdasarkan data histories itu dicoba 
melihat kecenderungan yang mungkin akan muncul 
dimasa yang akan datang menggunakan metode angka 
indeks. Langkah-langkah untuk melakukan analisis tren 
berindeks ini adalah sebagai berikut :  
a. Menentukan tahun dasar. Tahun ini ditentukan 

dengan melihat arti suatu tahun bias tahun 
pendirian, tahun perubahan, atau terorganisasi, dan 
tahun bersejarah lainnya. Pos-pos laporan keuangn 
tahun dasar dicatat sebagai indeks 100. 

b. Menghitung angka indeks tahun-tahun lainnya 
dengan menggunakan angka pos laporan keuangan 
tahun dasar sebagai penyebut. 

c. Memprediksi kecenderungan yang mungkin bakal 
terjadi berdasarkan arah dari kecenderungan 
histories pos laporan keuangan yang dianalisis. 

d. Mengambil keputusan mengenai hal-hal yang harus 
dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan itu. 

 
2. Metode Analisis Rasio 

Dalam menggunakan analisis rasio ini penulis 
menggunakan beberapa rasio untuk menghitung yang 
berhubungan dengan variable – variable yang sesuai 
dengan penelitian yaitu diantaranya :  
a. Peningkatan / Pertumbuhan HPP (COGS) 

Dalam biaya produksi disini penulis menggunakan 
metode peningkatan / pertumbuhan terhadap HHP 
untuk mengetahui apakah biaya produksi yang 
dilakukan perusahaan sudah efektif dari tahun 
ketahun. Sehingga dalam pengendalian biaya 

http://www.jsx.com
http://www.sampoerna.com
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produksi ini penulis menggunakan rumus 
pertumbuhan sebagai berikut : 

HPP t – HPP t-1 x 100% 
HPP t-1 

b. Penjualan 
Dalam penjualan disini penulis menggunakan 
pertumbuhan penjualan, dimana untuk mengetahui 
apakah pada perusahaan pada setiap tahunnya 
mengalami peningkatan (pertumbuhan) penjualan 
atau tidak, dan rumus untuk menghitung 
pertumbuhan penjualan sebagai berikut : 

 
   Penjualan t – Penjualan t-1 

  Penjualan t-1 
 
c. Kemampulabaan 

Pada kemampulabaan disini penulis ingin 
mengetahui atau mengukur efesiensi harga pokok 
atau biaya produksinya, yang dimana 
mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk 
berproduksi secara efesiensi, maka untuk 
menghitung kemampulabaan penulis menggunakan 
rumus perhitungan Gross Profit Margin (GPM) 
sebagai berikut : 

 Sales – Cost of Good Sold 
               Sales 
                                          Laba Kotor t – Laba Kotor t-1  
                                                    Laba Kotor t-1 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Analisis Tren  
 
Tabel 2 Laporan L/R Analisis Tren Per 31 Desember (Rp) 
PT HMSP (Sampoerna) Tbk 

Tahun 

Pos – pos  
Beban Pokok 

Penjualan (Biaya 
Produksi) 

Penjualan 
Bersih 

Laba Kotor 
(Kemampulabaan) 

1997 2,122,158 3,110,876 988,718 
1998 3,104,718 4,649,400 1,544,682 
1999 4,715,521 7,412,032 2,696,511 
2000 6,932,271 10,029,401 3,097,130 
2001 9,993,830 14,066,515 4,072,685 
2002 10,517,229 15,128,664 4,611,435 
2003 10,152,735 14,675,125 4,522,390 
2004 11,839,970 17,646,694 5,806,724 
2005 17,439,288 24,660,038 7,220,810 
2006 21,092,522 29,545,083 8,452,561 

 
Tabel 3 Laporan L/R Analisis Tren Per 31 Desember (%) 
PT HMSP (Sampoerna) Tbk 

Analisis Tren 
Tahun Dasar 
1997 = 100% 

Beban Pokok 
Penjualan 

(Biaya Produksi) 

Penjualan 
Bersih 

Laba Kotor 
(Kemampulabaan) 

1997 100 100 100 
1998 146,3 149,456 156,231 
1999 111,204 236,262 272,728 
2000 326,661 322,398 313,247 
2001 470,928 452,172 411,916 
2002 495,591 486,315 466,405 
2003 478,416 471,736 457,399 
2004 557,921 567,258 587,298 
2005 821,769 792,704 730,32 
2006 993,919 949,735 854,901 

 

Laporan L/R Analisis Tren PT HM Sampoerna Tbk Per 31 Des 
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Gambar 1 Laporan L/R Analisis Tren Per 31 Des 
 

Dari data diatas merupakan perhitungan masing-
masing variable berdasarkan peningkatan presentasi 
pertahun dari masing-masing variable. Dari data dan 
tabel diatas dapat dilihat bahwa dengan biaya produksi 
akan selalu diimbangi dengan penjualan dan laba kotor 
yang optimal, dalam 10 tahun data yang ada bahwa 
tahun 2006 merupakan tahun yang paling optimal atas 
kinerja perusahaan berdasarkan analisis tren, yaitu 
dengan biaya produksi sebesar 993,919 mempengaruhi 
dalam peningkatan penjualan sebesar 949,735 dan 
mempengaruhi laba kotor (kemampulabaan) perusahaan 
854,901. Tahun yang dilihat kurang optimal yaitu pada 
tahun 1998 dimana dengan tingkat HPP yaitu sebesar 
146,3 mempengaruhi dalam meningkatkan penjualan 
sebesar 149,456 dan juga mempengaruhi laba kotor 
(kemampulabaan) perusahaan sebesar 156,231, namun 
dapat dilihat juga pada tahun 1999 biaya produksi 
mengalami penurunan sebesar 111,204 lebih kecil dari 
tahun sebelumnya.  

Setelah melihat penjelasan diatas dalam 10 tahun, 
pada perusahaan PT. HM Sampoerna dapat diketahui 
bahwa biaya produksi (HPP) cenderung mengalami 
peningkatan, dimana kenaikannya lebih besar dari pada 
kenaikan penjualan dan laba kotor (kemampulabaan) 
yang dihasilkan, dimana dapat diketahui bahwa berarti 
setiap tahunnya perusahaan melakukan penambahan 
pada biaya-biaya di HPP dan penjualan.  

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pada 
perhitungan peningkatan rata-rata pertahun dapat 
dilihat yaitu peningkatan biaya produksi (HPP) sebesar 
89,40% pertahun, karena selalu adanya penambahan 
pada biaya produksi dan mempengaruhi dalam 
peningkatan penjualan sebesar 84,94% pertahun 
dibawah peningkatan yang terjadi pada biaya produksi 
dan mempengaruhi laba kotor (kemampulabaan) 
perusahaan sebesar 75,49% rata-rata pertahun. Maka 
dapat disimpulkan bahwa pada saat biaya produksi 
(HPP) mengalami penurunan penjualan dan laba kotor 
yang dihasilkan mengalami peningkatan yang lebih 
besar, sehingga perubahan yang terjadi pada biaya 
produksi baik itu pengurangan atau penambahan 
ternyata memiliki pengaruh yang signifikan atau besar 
terhadap penjualan dan laba kotor (kemampulabaan) 
yang dihasilkan perusahaan.     

 
Analisis Rasio 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data sekunder yang diperoleh dengan cara mendownload 
situs http://www.jsx.com dan situs – situs terkait 
lainnya. Data yang digunakan yaitu data perusahaan 
pada PT. HM. Sampoerna. Tbk, dengan mengambil unsur 

Pertumbuhan HPP =  

Pertumbuhan Penjualan =  

Gross Profit Margin =  

Pertumbuhan Laba Kotor =                                               x 100% 

 

http://www.jsx.com
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cost of goods sold (HPP), Growth sales (pertumbuhan 
penjualan), Gross Profit Margin (Margin Laba Kotor). 
Adapun perhitungannya sebagai berikut : 
1. Perhitungan Tingkat HPP 

Dalam perhitungan peningkatan HPP ini 
menggunakan selisih Harga Pokok Produksi, dan juga 
peningkatannya dari perbandingan HPP tahun lalu, yaitu 
untuk mengetahui seberapa besar penerapan biaya 
produksi yang nantinya menghasilkan HPP yang 
diterapkan oleh perusahaan PT. HM Sampoerna, Tbk., 
sehingga mengasilkan biaya yang efisien dalam 
mempengaruhi penjualan dan kemampulabaan. Adapun 
perhitungan untuk mengetahui biaya produksi dengan 
menggunakan selisih HPP sebagai berikut : 

 
Tabel 3 Tingkat HPP Tahun 1997 – 2006 (Dalam Presentase %) 

Tahun HPP Selisih Tingkat 
1996 1.486.928 _ _ 
1997 2.122.158 635.230 42,72 
1998 3.104.718 982.560 46,30 
1999 4.715.521 1.610.803 51,88 
2000 6.932.271 2.216.750 47,01 
2001 9.993.830 3.061.559 44,16 
2002 10.517.229 523.399 5,24 
2003 10.152.735 (364.494)  (3,47) 
2004 11.839.970 1.687.235 16,62 
2005 17.439.228 5.599.258 47,29 
2006 21.092.522 3.653.294 20,95 
Σ 99.397.110 19.605.594  
X  19.60.559.4  

 
Untuk lebih jelasnya didalam mengetahui tingkat HPP 
setiap tahunya, maka penulis menyajikannya dalam 
bentuk gambar berikut ini: 
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Gambar 2 Tingkat HPP Tahun 1996 – 2005 
 

Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa 
biaya produksi yang dihitung meningkatkan atau 
menumbuhkan HPP., dilihat pada tahun 1997 tingkat 
HPP sebesar 42,72%, dan pada tahun 1998 mengalami 
peningkatan tingkat HPP produksi dilihat dari tahun 
sebelumnya yaitu tahun 1997 sebesar 42,72% meningkat 
menjadi 46,30%, ditahun 1998 mengalami peningkatan 
yaitu sebesar 46,30%, pada tahun berikutnya berangsur – 
angsur mengalami peningkatan dalam tingkat HPP guna 
mengefektifkan biaya produksi sehingga dapat 
menghasilkan harga jual yang dapat bersaing 
(kompetitif), yaitu pada tahun 1998 sampai dengan 
tahun 1999 mengalami kenaikan masing – masing 
sebesar 46,30% dan 51,88%. Namun mulai dari tahun 
2000 sampai dengan 2003 mengalami penurunan drastis 
hal ini dapat disebabkan karena naiknya harga BBM yang 
cukup tinggi dan diikuti harga – harga menjadi naik 
sehingga perusahaan belum dapat mengontrol biaya – 
biaya dan bahkan mengalami penurunan drastis yaitu 
pada tahun 2003, yaitu sebesar (3,47%) mengalami 
ketidakefektifan dalam tingkat HPP. Hal ini biasa terjadi 

yang dikarenakan harga jual yang tinggi, dikarenakan 
biaya biaya bahan baku atau biaya produksi mengalami 
peningkatan, sehingga perusahaan tidak dapat 
mengontrol atau menekan biaya produksi. Pada tahun 
2005 mengalami peningkatan yaitu sebesar 47,29% dan 
dapat dilihat pada grafik bahwa pada tahun 2006 
mengalami penurunan yaitu sebesar 20,95%, namun 
pada tahun 2006 walaupun mengalami penurunan, 
tetapi tidak terlalu besar seperti tahun sebelumnya 
yaitu tahun 2002 dan tahun 2003.  

Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat tingkat 
HPP bahwa yang dihitung berdasarkan tingkat HPP, yang 
dilakukan oleh PT.HM. Sampoerna, Tbk, sudah dapat 
seefisien mungkin yang terjadi pada perusahaan, namun 
apabila dilihat dari peningkatan HPP yang dimana 
tingkat HPP tersebut dibarengi oleh penjualan. Dimana 
dengan HPP yang bagus akan menghasilkan penjualan 
yang tinggi pula. Dan perusahaan sudah berhasil dalam 
penjualan. 

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa 
tingkat HPP dari perbandingan 10 tahun tersebut, maka 
tahun 1997 dan 1999 perusahaan mengalami 
peningkatan HPP yang sangat baik yaitu masing – masing 
dengan tingkat 42,72% dan 51,88% namun apabila dilihat 
dan diimbangi dengan meningkatkan penjualan maka 
tahun 1999 yang merupakan tingkat HPP yang baik. 
Tingkat HPP terendah yaitu pada tahun 2003 yaitu 
sebesar (-3,47).  

 
2. Perhitungan Tingkat / Pertumbuhan Penjualan 

Dengan data yang telah didapat maka perhitungan 
peningkatan atau pertumbuhan penjualan pada PT. HM. 
Sampoerna, Tbk, dapat dilihat pada tabel dan grafik 
berikut ini : 
Tabel 4 Tingkat / Pertumbuhan Penjualan Tahun 1997 – 2006 
(Dalam Persentase %)  

Tahun Penjualan Growth 
1996 2.366.308 - 
1997 3.110.876 31,47 
1998 4.649.400 49,46 
1999 7.412.032 59,42 
2000 10.029.401 35,31 
2001 14.066.515 40,25 
2002 15.128.664 7,55 
2003 14.675.125 (3,00) 
2004 17.646.694 20,25 
2005 24.660.038 39,74 
2006 29.545.083 19,81 
Σ 143.290.136  

 
Untuk lebih jelasnya didalam mengetahui 

meningkatkan penjualan setiap tahunnya, maka penulis 
menyajikannya dalam bentuk gambar berikut: 
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Gambar 3 Tingkat Penjualan Tahun 1997 – 2005 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa 
pertumbuhan penjualan mengalami peningkatan dan 
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penurunan setiap tahunnya. Tingkat penjualan yang 
optimal dalam 10 tahun tersebut yaitu pada tahun 1999 
yaitu dengan tingkat 59,42% dan penjualan yang kurang 
optimal yaitu pada tahun 2003 yaitu dengan tingkat 
penjualan sebesar (-3,00). 
 
3. Perhitungan Kemampulabaan 

Dalam mengitung kemampulabaan disini penulis 
menggunakan Gross Profit Margin, kerena penulis ingin 
mengetahui atau mengukur efesiensi harga pokok atau 
biaya produksinya, yang dimana mengindikasikan 
kemampuan perusahaan untuk berproduksi secara 
efesiensi.  
 
Tabel 5 Gross Profit Margin Tahun 1997 – 2006 (Dalam Rupiah) 

Tahun Penjualan HPP Laba 
Kotor GPM Growth 

1996 2.366.308 1.486.928 879.380 37,16 - 
1997 3.110.876 2.122.158 988.718 31,78 12,43 
1998 4.649.400 3.104.718 1.544.682 33,22 56,23 
1999 7.412.032 4.715.521 2.696.511 36,38 74,57 
2000 10.029.401 6.932.271 3.097.130 30,88 14,86 
2001 14.066.515 9.993.830 4.072.685 28,95 31,50 
2002 15.128.664 10.517.229 4.611.435 30,48 13,23 
2003 14.675.125 10.152.735 4.522.390 30,82 -1,93 
2004 17.646.694 11.839.970 5.806.724 32,91 2840 
2005 24.660.038 17.439.228 7.220.810 29,28 24,35 
2006 29.545.083 21.092.522 8.452.561 28,61 17,06 

 
Untuk lebih jelasnya didalam mengetahui 

peningkatan HPP setiap tahunnya, penulis 
menyajikannya dalam bentuk gambar grafik berikut ini: 
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Gambar 4 
Tingkat laba Kotor (Kemampulabaan) Tahun 1997 – 2006 

Dari tabel diatas bahwa Gross Profit Margin 
(GPM) mengalami peningkatan dan penurunan pada 
setiap tahunnya dimana pada tahun 1997 nilai GPM 
sebesar 31,78%, pada tahun 1998 mengalami 
peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,14% 
dengan nilai GPM sebesar 33.22% dan seterusnya seperti 
yang tampak pada tabel dan grafik.  

Tingkat kemampulabaan selama 10 tahun 
tersebut, maka berdasarkan tingkat laba kotor yang 
mengalami peningkatan yaitu pada tahun 1999 sebesar 
74,57% dan tingkat laba kotor yang kurang optimal yaitu 
pada tahun 2003 sebesar (-1.93%). 
 
Pengaruh Biaya Produksi terhadap Peningkatan 
Penjualan  

Pada PT. HM. Sampoerna, Tbk, biaya produksi yang 
dilakukan oleh perusahaan cukup bagus, dapat dilihat 
dari grafik yang telah ditampilkan diatas pengaruh biaya 
produksi dalam meningkatkan penjualan pada 
perusahaan ini (PT. HM.Sampoerna,Tbk.) sangat 
berpengaruh positif atau saling mendukung yaitu dimana 
tingkat HPP yang baik atau efisien didukung dengan 
tingkat penjualan yang baik atau penjualan yang 

optimal, ataupun sebaliknya dengan tingkat HPP yang 
kurang baik maka akan menghasilkan penjualan yang 
optimal atau tidak diharapkan. 

Dimana hal ini dapat dilihat pada saat tahun 
tertentu mengalami kerugian atau penurunan yang 
dimana antara tingkat HPP yang kurang baik menunjang 
penurunan pada meningkatkan penjualan, hal ini 
diakibatkan antara lain karena pengaruh biaya harga 
BBM yang meninggi atau mengalami kenaikan yang 
cukup besar dari tahun sebelumnya, sehingga biaya ini 
diluar perencanaan perusahaan, atau perusahan sudah 
mengetahui namun perusahaan tidak mengira akan 
setinggi itu. 

Dari kendala diatas perusahaan mencoba untuk 
lebih baik dalam mengontrol biaya produksi yang akan 
dilakukan ditahun – tahun berikutnya, untuk lebih jelas 
mengenai perhitungan meningkatkan atau 
menumbuhkan penjualan dapat dilihat dalam tabel dan 
grafik berikut ini: 
Tabel 6 Pengaruh Tingkat HPP Dalam Meningkatkan Penjualan 
Tahun 1997 – 2006 (Dalam Persentase %) 

Tahun Tingkat HPP  Tingkat Penjualan 

1996 - - 

1997 42,72 3147 
1998 46,30 49,46 
1999 51,88 59,42 

2000 47,01 35,31 
2001 44,16 40,25 
2002 5,24 7,55 

2003 -3,47 (3,00) 
2004 16,62 20,25 

2005 4729 39,74 
2006 2095 19,81 

 
Untuk lebih jelasnya didalam mengetahui pengaruh 

peningkatan HPP dan meningkatkan penjualan setiap 
tahunnya, maka penulis menyajikannya dalam bentuk 
gambar berikut ini : 
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Gambar 5 Pengaruh Tingkat HPP Dalam Meningkatkan 

Penjualan Tahun 1997 - 2006 
 

Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa 
dengan biaya produksi yang efektif dapat diimbangi 
dengan penjualan yang optimal. Secara keseluruhan 
biaya produksi mempunyai pengaruh dalam penjualan 
sangat besar, hal ini dapat dilihat dari biaya produksi 
yang dilakukan perusahaan dapat diimbangi dengan 
meningkatkan penjualan yang dihasilkan oleh 
perusahaan. 

Pada tahun 1999 perusahaan mempunyai tingkat 
HPP yang baik yaitu dengan tingkat HPP sebesar 51,88% 
yang dapat diiringi dengan tingkat penjualan yang 
optimal pula yaitu sebesar 59,42%, tetapi pada tahun 
2003 perusahaan mengalami penurunan dalam tingkat 
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HPP yang diikuti dengan penurunan penjualan yaitu 
sebesar (-3,47) dan penjualan sebesar (-3,00%) dari 
tahun sebelumnya, hal ini menyebabkan penurunan 
penjualan dan pendapatan perusahaan. Namun secara 
keseluruhan pengaruh yang ditimbulkan dari biaya 
produksi cukup besar dalam meningkatkan penjualan. 
 
Pengaruh Biaya Produksi Dalam Kemampulabaan 

Kemampulabaan yang penulis teliti disini yaitu 
melalui laba kotor atau Gross Profit Margin, dimana 
dapat dilihat dari data yang telah dijelaskan diatas 
biaya produksi mempunyai pengaruh tetapi tidak terlalu 
besar dibandingkan dengan penjualan, hal itu dapat 
dilihat dari grafik dan tabel berikut ini : 
Tabel 7  
Pengaruh HPP Dalam Kemampulabaan Tahun 1997 - 2006 

Tahun Peningkatan 
HPP 

Peningkatan 
Kemampulabaan 

1996 - - 
1997 42,72 12,43 
1998 46,30 56,23 
1999 51,88 74,57 
2000 47,01 14,86 
2001 44,16 31,50 
2002 5,24 1323 
2003 (3,47) (1,93) 
2004 16,62 28,40 
2005 47,29 24,35 
2006 20,95 17,06 

 
Untuk lebih jelasnya didalam mengetahui pengaruh 

HPP dan tingkat laba kotor setiap tahunnya, maka 
penulis menyajikannya dalam bentuk gambar berikut:  
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Gambar 6 

Pengaruh HPP Dalam Kemampulabaan Tahun 1997 – 2006 
 

Dari data dan tabel diatas dapat dilihat bahwa 
dengan biaya produksi yang efektif tidak selalu 
diimbangi dengan laba kotor yang optimal bahkan 
dengan biaya produksi yang tinggi mengakibatkan laba 
kotor menurun. 

Tahun ke-3 yaitu tahun 1999 perusahaan pada 
tingkat HPP sebesar 51,88% terhadap laba kotor 
(kemampulabaan) sebesar 74,57%, hal ini menyatakan 
bahwa dengan biaya produksi yang optimal dapat 
menghasilkan kemampulabaan (laba kotor) yang optimal 
pula. Atau biasa dikatakan pada tahun ini perusahaan 
mempunyai tingkat HPP dan tingkat kemampulabaan 
yang optimal atau sesuai yang diharapkan perusahaan. 
Dalam tahun ke-7 atau tahun 2003 perusahaan 
mengalami penurunan drastis baik pada tingkat HPP 
ataupun pada kemampulaban (laba kotor), yaitu pada 
tahun 2003 tingkat HPP sebesar -3,47% dan penurunan 
diikuti dengan kemampulabaan (laba kotor) sebesar -
1,93%, hal ini menyatakan bahwa pada tahun 2003 ini 

perusahaan kurang dapat mengontrol HPP, dengan 
mengalami penurunan tingkat kemampulabaan (laba 
kotor) dari tahun sebelumnya yaitu -15,16%, namun 
sebaliknya pada tahun 2005 dan 2006 biaya produksi 
yang baik kurang diikuti oleh kemampulabaan (laba 
kotor) yang baik pula yaitu dengan tingkat HPP yang 
meningkat yaitu pada tahun 2005 sebesar 47,29% dan 
tahun 2006 sebesar 20,95, diiringi dengan penurunan 
tingkat kemampulabaan (laba kotor) dari tahun 
sebelumnya yaitu penurunan pada tahun 2005 sebesar -
4,05% dan tahun 2006 sebesar -7,29%, dengan tingkat 
penurunan pada tahun 2005 sebesar 24,35% dan tahun 
2006 sebesar 17,06%, dibandingkan tahun sebelumnya 
yaitu tahun 2004 dengan tingkat HPP 16,62% 
mempengaruhi kemampulabaan sebesar 28,40%, hal ini 
biasa dikarenakan dengan adanya peningkatan pada 
salah satu biaya produksi, sehingga laba yang dihasilkan 
tidak maksimal atau sesuai dengan yang diharapkan. 

Untuk keseluruhan pengaruh biaya produksi dalam 
kemampulabaan (laba kotor) cukup berpengaruh namun 
tidak terlalu besar, dimana dengan biaya produksi yang 
baik akan diikuti dengan tingkat kemampulabaan (laba 
kotor) yang baik pula atau sebaliknya dengan biaya 
produksi yang kurang baik akan diikuti dengan 
kemampulabaan (laba kotor) yang kurang optimal pula.  
 
Perbandingan Pengaruh Biaya Produksi Terhadap 
Penjualan dan Kemampulabaan. 

Dalam perbandingan antara pengaruh biaya produksi 
(melalui tingkat HPP) dalam meningkatkan penjualan 
dengan pengaruh biaya produksi dalam kemampulaban, 
disini penulis ingin mengetahui pengaruh terbesar atas 
biaya produksi (melalui tingkat HPP) yang dilakukan oleh 
perusahaan (PT. HM. Sampoerna,Tbk) apakah 
meningkatkan penjualan atau meningkatkan pada 
kemampulabaan. 

Untuk memastikan besaran pengaruh biaya produksi 
(melalui tingkat HPP) dalam meningkatkan penjualan 
dan kemampulabaan, dimana untuk mengetahuinya 
penulis menggunakan dua data yaitu masing – masing 
variable berdasarkan peningkatan (growth) atau 
berdasarkan jumlah area dalam rupiah, namun untuk 
mengetahui data dan hasil yang diperoleh, sebelumnya 
dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini : 
Tabel 8 
Pengaruh Biaya Produksi (melalui tingkat HPP) Dalam 
Meningkatkan Penjualan dan Kemampulabaan berdasarkan 
pertumbuhan (growth) (Dalam %) 

Tahun 
Peningkatan 

HPP 
Peningkatan 
Penjualan 

Peningkatan  
Kemampulabaan 

1996 - - - 
1997 42,72 31,47 12,43 
1998 46,30 49,46 56,23 
1999 51,88 59,42 74,57 
2000 47,01 35,31 14,86 
2001 44,16 40,25 31,50 
2002 5,24 7,55 13,23 
2003 -3,47 -3,00 -1,93 
2004 16,62 20,25 28,40 
2005 47,29 39,74 24,35 
2006 20,95 19,81 17,06 

 
Untuk lebih jelasnya didalam mengetahui pengaruh 
biaya produksi (melalui peningkatan HPP) dalam 
meningkatkan penjualan dan kemampulabaan setiap 
tahunnya berdasarkan peningkatannya, maka penulis 
menyajikannya dalam bentuk gambar berikut ini. 
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Gambar 7 

Pengaruh Biaya Produksi (melalui peningkatan HPP) Dalam 
Meningkatkan Penjualan dan Kemampulabaan Berdasarkan 

Pertumbuhan (growth) (Dalam Persentase) 
 
 Dari data diatas merupakan perhitungan yang masing – 
masing variable berdasarkan peningkatan (growth), 
adanya biaya produksi yang efektif tidak selalu dimbangi 
dengan penjualan dan laba kotor yang optimal bahkan 
dengan biaya produksi yang tinggi mengakibatkan laba 
kotor tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak 
optimal.  

Dengan memperhatikan tabel di atas dapat 
diketahui bahwa dalam 10 tahun data yang ada bahwa 
tahun 1999 merupakan tahun yang paling optimal atas 
kinerja perusahaan pada HPP dalam penjualan dan laba 
kotor (kemampulabaan), yaitu dengan tingkat HPP 
sebesar 51,88%, mempengaruhi dalam meningkatkan 
penjualan sebesar 59,42% dan mempengaruhi laba kotor 
(kemampulabaan) perusahaan sebesar 74,75%. 
Tahun yang dilihat kurang optimal yaitu pada tahun 
2003 dimana dengan tingkat HPP yang menurun yaitu 
sebesar (3,47) mempengaruhi dalam meningkatkan 
penjualan sebesar (3,00%) dan juga mempengaruhi laba 
kotor (kemampulabaan) perusahaan sebesar (1,93%). 
Tabel 9 
Pengaruh Biaya Produksi (melalui tingkat HPP) Dalam 
Meningkatkan Penjualan Dan Kemampulabaan Berdasarkan 
Biaya Masing – masing Variabel (Dalam Rupiah) 

Tahun COGS Penjualan Laba Kotor 
1996   1.486.928  2.366.308  879.380  
1997 2.122.158  3.110.876  988.718  
1998 3.104.718  4.649.400  1.544.682  
1999 4.715.521  7.412.032  2.696.511  
2000 6.932.271  10.029.401  3.097.130  
2001 9.993.830  14.066.515  4.072.685  
2002 10.517.229  15.128.664  4.611.435  
2003 10.152.735  14.675.125  4.522.390  
2004 11.839.970  17.646.694  5.806.724  
2005 17.439.228  24.660.038  7.220.810  
2006 21.092.522  29.545.083  8.452.561  
Σ 99.397.110  143.290.136  43.893.026  

 
Untuk lebih jelasnya didalam mengetahui pengaruh 
biaya produksi (melalui peningkatan HPP) dalam 
meningkatkan penjualan dan kemampulabaan setiap 
tahunnya berdasarkan biaya masing – masing, maka 
penulis menyajikannya dalam bentuk gambar berikut 
ini: 
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Gambar 8 

Pengaruh Biaya Produksi Dalam Meningkatkan Penjualan Dan 
Kemampulabaan Berdasarkan Biaya Real Masing – masing 

Variabel (Dalam Rupiah) 
Data diatas merupakan perhitungan yang masing – 

masing variable berdasarkan biaya real dari masing – 
masing variable. Dari data dan tebel diatas dapat dilihat 
bahwa dengan biaya produksi akan selalu diimbangi 
dengan penjualan dan laba kotor yang optimal. Dapat 
diketahui pula bahwa dalam 10 tahun data yang ada 
bahwa tahun 2006 merupakan tahun yang paling optimal 
atas kinerja perusahaan berdasarkan data real, yaitu 
dengan biaya produksi sebesar Rp. 21.092.522.000.000 
mempengaruhi dalam meningkatkan penjualan sebesar 
RP. 29.545.083.000.000 mengalami peningkatan dari 
tahun sebelumnya, tetapi hanya mempengaruhi laba 
kotor (kemampulabaan) perusahaan sebesar Rp. 
8.452.561.000.000. 

Pengaruh terbesar atas biaya produksi (melalui 
HPP) dalam meningkatkan penjualan dan 
kemampulabaan, yaitu pada pengaruh biaya produksi 
dalam meningkatkan penjualan dibandingkan dengan 
pengaruh biaya produksi dalam kemampulabaan yang 
pengaruhnya relatif kecil. 

Walaupun pada perhitungan berdasarkan 
peningkatan (Growth) dengan biaya real mempunyai 
tahun optimal masing – masing namun disini, yaitu 
berdasarkan pada peningkatan (pertumbuhan) yang baik 
yaitu tahun 1999 dan berdasarkan biaya real masing –
masing variable yaitu pada tahun 2006, Walupun laba 
yang dihasilkan tidak seoptimal yang diharapkan. Disini 
penulis lebih melihat dalam meningkatkan dari tahun ke 
tahun yang optimal dilakukan perusahaan yaitu pada 
thun 1999 dimana dengan tingkat HPP sebesar 51.88%, 
mempengaruhi dalam meningkatkan penjualan sebesar 
59.42% dan mempengaruhi laba kotor (kemampulabaan ) 
perusahaan sebesar 74.57%. Yang kurang optimal yaitu 
pada tahun 2003 dimana dengan tingkat HPP yang 
menurun yaitu sebesar (3.47%) mempengaruhi dalam 
meningkatkan penjualan sebesar (3.00%) dan juga 
mempengaruhi laba kotor (kemampulabaan) perusahaan 
sebesar (1.93). 
 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
diuraikan dalam bab- bab sebelumnya, penulis 
mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan Analisis tren pengaruh biaya produksi 

(melalui tingkat HPP) dalam meningkatkan 
penjualan, mempunyai pengaruh yang signifikan 
dimana biaya produksi (HPP) yang dihasilkan 
sebesar 89,40% pertahun dan mempengaruhi dalam 
meningkatkan penjualan sebesar 84,94% pertahun, 
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artinya semakin besar HPP, maka penjualan 
semakin besar, dan sebaliknya. Hal ini terjadi 
karena kenaikan penjualan melebihi kenaikn HPP, 
sehingga kurva menunjukkan hubungan positif 
(kekanan atas). Hal ini sesuai dengan hipotesis 
diduga. 

2. Berdasarkan uji rasio dimana dalam 10 tahun 
tersebut dapat diketahui pada tahun 1999 
perusahaan mempunyai tingkat yang baik yaitu 
dengan tingkat HPP sebesar 51.88% yang dapat 
diiringi dengan meningkatkan penjualan yang 
optimal pula yaitu sebesar 59.42%, hal ini 
merupakan pengaruh yang sesuai, tetapi akan lebih 
bagus apabila dengan tingkat HPP yang lebih rendah 
namun menghasilkan penjualan yang optimal. 

3. Berdasarkan Analisis tren pengaruh biaya produksi 
(melalui tingkat HPP) dalam kemampulabaan (laba 
kotor) yaitu biaya produksi (HPP) yang dihasilkan 
sebesar 89,40% pertahun dan mempengaruhi laba 
kotor (kemampulabaan) perusahaan sebesar 75,49% 
pertahun, hubungan ini positif namun tidak terlalu 
kuat / tidak signifikan, artinya semakin besar HPP, 
maka laba kotor yang dihasilkan tidak terlalu besar, 
dan sebaliknya. Hal ini terjadi karena kenaikan atau 
penurunan laba kotor tidak melebihi kenaikan HPP. 
Hal ini menunjukan bahwa biaya produksi 
mempunyai pengaruh yang relatif kurang dalam 
meningkatkan kemampulabaan perusahaan. Hal ini 
tidak sesuai dengan hipotesis yang diduga. 

4. Tetapi berdasarkan hasil rasio dimana dapat 
diketahui pada ke-3 yaitu tahun 1999 perusahaan 
mempunyai tingkat HPP sebesar 51.88% dalam laba 
kotor (kemampulabaan) sebesar 74.57%, hal ini 
menyatakan bahwa dengan biaya produksi yang 
optimal dapat menghasilkan kemampulabaan (laba 
kotor) yang optimal pula. Atau biasa dikatakan pada 
tahun ini perusahaan mempunyai tingkat HPP dan 
kemampulabaan yang optimal atau sesuai yang 
diharapkan perusahaan. 

5. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam 
tahun ke 10 data yang ada bahwa tahun 1999 
merupakan tahun yang paling optimal atas kinerja 
perusahaan dalam mengontrol HPP dalam penjualan 
dan laba kotor (kemampulabaan), yaitu dengan 
tingkat HPP sebesar 51.88%, mempengaruhi dalam 
meningkatkan penjualan sebesar 59.42% dan 
mempengaruhi laba kotor (kemampulabaan) 
perusahan sebesar 74.57%. 

6. Tahun yang dilihat kurang optimal yaitu pada tahun 
2003 dimana dengan tingkat HPP yang sangat 
menurun yaitu sebesar (3.47%) mempengaruhi 
dalam meningkatkan penjualan sebesar (3.00%) dan 
juga mempengaruhi laba kotor (kemampulabaan) 
perusahaan sebesar (1.93). 

 
Rekomendasi  

Dalam pengelolaanya pada PT.HM. Sampoerna,Tbk, 
untuk menghasilan dalam meningkatkan penjualan yang 
optimal sebaiknya dalam mengontrol biaya produksi 
melalui tingkat HPP lebih efisien, sehingga tujuan yang 
diinginkan dapat terlaksana atau tercapai, dimana 
dengan tingkat HPP yang rendah diharapkan 
meningkatkan penjualan yang maksimal, sehingga laba 
menjadi maksimal dan kemampulabaan yang dapat 

diterima oleh perusahaan juga diharapkan dapat 
maksimal. 
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