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ABSTRAK 

 

Analisis Penjualan Kelapa Sawit Dan Biaya Operasional  Dalam 

Meningkatkan Laba Pada CV.Nauli Jaya Abadi Kecamatan Bagan 

Sinembah Kabupaten Rokan Hilir 

 

Putri Ramadayani 

Akuntansi 

Email : putriramadayani07@gmail.com 

 

CV. Nauli Jaya Abadi adalah Badan Usaha Milik Daerah, yang mempunyai 

beberapa tujuan. Tujuan utamanya adalah menyediakan produk kelapa sawit yang 

berkualitas baik . Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menguji dan 

menganalisis penjualan kelapa sawit dan biaya operasional dalam meningkatkan 

laba pada CV. Nauli Jaya Abadi Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan 

Hilir, penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, Penelitian 

ini di lakukan di CV. Nauli Jaya Abadi JL. Lintas Tanjung Medan Dusun Bhakti, 

Bakti Makmur Kec. Bagan Sinembah, Waktu penelitian ini direncanakan dari 

bulan Januari sampai September 2022, Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data kuantitatif yang merupakan laporan keuangan adapun 

komponennya yaitu laporan laporan laba rugiSumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan laba rugi dan diperoleh 

dari kantor CV. Nauli Jaya Abadi, Teknik analisis data yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan cara menguji keabsahan data 

biaya operasional, adapun yang menjadi hasil penelitian ini adalah  Pada kasus 

CV.Nauli Jaya Abadi Rokan Hilir penurunan laba bukan disebabkan karena 

penjualan atau harga pokok penjualan namun lebih kepada harga sawit itu 

sendiri.Penurunan laba terjadi bukan karena peningkatan biaya operasional tetapi 

karena penurunan nilai rupiah dan harga sawit itu sendiri kenaikan biaya 

operasional pada CV.Nauli Jaya Abadi Kabupaten Rokan Hilir juga menyebabkan 

penurunan laba perusahaan tapi tidak pada taraf yang signifikan. 

 

Kata kunci : Biaya Operasional dan Laba 
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ABSTRACT 

 

CV. Nauli Jaya Abadi is a Regional Owned Enterprise, which has several 

objectives. Its main objective is to provide good quality palm oil products. The 

purpose of this study is to test and analyze palm oil sales and operating costs in 

increasing profits at CV. Nauli Jaya Abadi, Bagan Sinembah District, Rokan Hilir 

Regency, this study the author uses descriptive research methods. This research 

was conducted at CV. Nauli Jaya Abadi JL. Lintas Tanjung Medan Dusun Bhakti, 

Bakti Makmur Kec. Sinembah Chart, The time of this research is planned from 

January to September 2022, The type of data used in this study is quantitative 

data which is a financial report as for its component, namely the income 

statement. The source of data used in this study is secondary data in the form of 

an income statement. and obtained from the office of CV. Nauli Jaya Abadi, The 

data analysis technique used by the author in this study is descriptive analysis by 

testing the validity of the operational cost data, while the results of this study are 

in the case of CV. Nauli Jaya Abadi Rokan Hilir, the decline in profit is not 

caused by sales or cost of goods sold but more to the price of palm oil itself. The 

decrease in profit occurred not because of an increase in operating costs but 

because of a decrease in the value of the rupiah and the price of palm oil itself. 

The increase in operating costs at CV. Nauli Jaya Abadi, Rokan Hilir Regency 

also caused a decrease in company profits but not to a significant degree. 

 

Keywords: Operating Costs and Profit 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perusahaan merupakan organisasi yang beroperasi dengan tujuan 

untuk menghasilkan keuntungan, dengan cara menjual produk (barang atau 

jasa) kepada para pelanggannya. Keuntungan atau laba merupakan selisih 

antara uang yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang 

dihasilkan, dan biaya yang dikeluarkan untuk input yang digunakan guna 

menghasilkan barang atau jasa.Laba yang diperoleh perusahaan diantaranya 

yaitu laba kotor dan laba bersih. 

 

Laba kotor merupakan laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya- 

biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya, laba keseluruhan yang 

pertama sekali perusahaan peroleh. Sementara itu, laba bersih merupakan 

laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan 

dalam suatu periode tertentu termasuk pajak. Laba bersih merupakan 

kenaikan bersih terhadap modal. Laba bersih sangat penting bagi suatu 

perusahaan. Dimana laba bersih digunakan untuk mengukur keberhasilan 

perusahaan. 

Menurut (Febrina & Hafsah, 2016), laba bersih  mendapatkan 

perhatian lebih dari pada bagian lain dari laporan keuangan, dimana laba 

bersih mengatur kemampuan usaha untuk menghasilkan laba dan menjawab 

pertanyaan bagaimana keberhasilan perusahaan mengelola perusahaannya. 

(Net Profit) adalah jika pendapatan lebih besar daripada beban, selisihnya 
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disebut laba neto (net income atau net profit). Laba bisa mengalami 

kenaikan dan penurunan dan hal itu adalah merupakan hal  yang  wajar  

dalam dunia usaha, tetapi jika terus mengalami penurunan akan 

mengakibatkan tidak tercapainya tujuan perusahaan. Beban dan pendapatan  

merupakan faktor penentu dari laba. Agar tercapai tujuan mendapatkan laba 

bersih ada beberapa unsur yang  memengaruhi,  diantaranya adalah 

penjualan. 

Menurut (Soemarso, 2014), laba kotor adalah selisih antara penjualan 

dan penjualan. Kelebihan penjualan bersihh terhadap harga pokok penjualan 

disebut laba kotor. Jadi laba kotor adalah selisih antara harga pokok 

penjualan dengan penjualan. Jumlah ini disebut laba kotor karena angka 

tersebut merupakan laba sebelum dikurangi beban operasi. 

Menurut (Fadhila, 2015), laba atau rugi sering dimanfaatkan sebagai 

ukuran untuk menilai prestasi perusahaan atau sebagai dasar ukuran 

penilaian yang lain . Unsur-unsur yang menjadi bagian pembentuk laba 

adalah pendapatan dan biaya. Dengan mengelompokkan unsur-unsur 

pendapatan dan biaya, akan dapat diperoleh hasil pengukuran laba antara 

lain : laba kotor, laba operasional, laba sebelum pajak, dan laba bersih. 

Selain itu faktor yang dapat menjadi pendukung laba yaitu biaya. 

Dimana apabila semakin berkembang suatu perusahaan maka semakin 

meningkat pula aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan suatu perusahaan. 

Apabila semakin meningkat suatu perusahaan maka akan meningkatkan 

biaya yang diperlukan atau dikeluarkan oleh perusahaan sebagai biaya 

operasional. Biaya operasional adalah keseluruhan biaya sehubungan 
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dengan operasional diluar kegiatan proses produksi, yang termasuk 

didalamnya adalah biaya penjualan/pemasaran dan biaya administrasi 

umum. 

Menurut (Jopie Jusuf, 2014:43), bahwa pengaruh biaya operasional 

terhadap laba bersih adalah: “Bila perusahaan dapat menekan biaya 

operasional maka perusahaan akan dapat meningkatkan laba bersih. 

Demikian juga sebaliknya, bila terjadi pemborosan biaya, seperti pemakaian 

alat kantor yang berlebihan, akan mengakibatkan penurunan laba bersih. 

Sebuah perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasinya, pastinya 

memerlukan biaya-biaya seperti biaya operasional. Dimana biaya tersebut 

untuk mencapai tujuan umum dari perusahaan yaitu mendapatkan laba. 

Dalam menentukan biaya tersebut perusahaan harus benar-benar 

merencanakan dengan matang supaya nantinya tidak akan ada biaya yang 

dikeuarkan yang tidak sesuai yang dapat mempengaruhi perusahaan. 

CV. Nauli Jaya Abadi adalah Badan Usaha Milik Daerah, yang 

mempunyai beberapa tujuan. Tujuan utamanya adalah menyediakan produk 

kelapa sawit yang berkualitas baik. Berdasarkan hasil survey yang didapat 

melalui observasi dilapangan, berikut adalah data mengenai penjualan 

kelapa sawit, biaya operasional pada CV. Nauli Jaya Abadi Kecamatan 

Bagan Sinembah Rokan Hilir. 
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Tabel 1.1 
Penjualan Kelapa Sawit, Biaya Operasional, dan Laba Pada CV. Nauli Jaya 

Abadi Kecamatan Bagan SinembahKabupaten Rokan Hilir 

Periode 2017-2021 

Penjualan 2017 2018 2019 2020 2021 

-Kilogram (Kg) 2.192.302 3.507.790 4.280.344 5.924.598 2.046.211 

- Nilai Rupiah 3.071.890.210 526.967.390 7.582.621.840 9.244.899.260 3.226.505.177 

Biaya Oprasional      

-Biaya Karyawan 18.300.000 19.600.000 21.044.000 20.072.000 22.544.000 

Biaya Perawatan 27.325.000 29.181.500 32.463.500 32.912.500 32.912.200 

Biaya Panen 26.324.520 28.112.090 30.0244.326 33.890.340 31.033.410 

Laba Bersih 3.143.839.730 603.860.980 7.936.373.666 9.598.651.086 3.312.994.727 

 

Berdasarkan tabel I.1diatas, dapat diketahui bahwa terjadi penurunan 

nilai penjualan pada tahun 2021  sedangkan dari tahun 2017-2020 mengalami 

peningkatan penjualan buah kelapa swit CV. Nauli Jaya Abadi. Yang 

disebabkan dengan melimpahnya TBS yang ada di CV. Nauli Jaya Abadi. 

Pada tahun 2018-2021 nilai biaya karyawan mengalami peningkatan 

hal ini disebabkan oleh jumlah karyawan di CV. Nauli Jaya Abadi mengalami 

peningkatan sehingga mengakibatkan biaya operasional mengalami 

peningkatan sehingga mengalami peningkatan sementara teori menyatakan 

Bila perusahaan dapat menekan biaya operasional, maka perusahaan akan 

dapat meningkatkan laba, demikian juga sebaliknya bila terjadi pemborosan  

(Satar dan Agesti, 2018). 

Dalam menjalankan kegiatan operasinya, perusahaan mengeluarkan 

biaya-biaya termasuk biaya operasional, dimana pengorbanan ekonomis 

untuk mencapai tujuan umum dari perusahaan yaitu untuk memperoleh 

keuntungan / laba. Salah satu hal yang harus dilakukan perusahaan adalah 

menekan biaya yang harus dikeluarkan. Untuk melakukan hal tersebut 
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perusahaan harus merencanakan dengan matang mengenai anggaran biaya 

operasional perusahaan agar dapat mencegah timbulnya biaya pengeluaran 

yang tidak diinginkan serta meningkatkan efektivitas. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti membuat proposal yang 

berjudul:‘‘Analisis Penjualan Kelapa Sawit dan Biaya Operasional 

Dalam Meningkatkan Laba Pada CV. Nauli Jaya Abadi Kecamatan 

Bagan SinembahKabupaten Rokan Hilir”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di uraikan maka dapat di 

identifikasi masalah yaitu : 

1. Terjadinya penurunan penjualan kelapa sawit pada perusahaan CV. Nauli 

Jaya Abadi Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. 

2. Dari tahun 2018-2021 nilai biaya operasional mengalami peningkatan 

yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah biaya pegawai yang setiap 

tahunnya menggalamipeningkatan. 

 1.3 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis 

merumuskan beberapa masalah yaitu: 

 

1. Bagaimanakah penjualan kelapa sawit dan biayaoprasional dalam 

meningkatkan laba pada CV.Nauli Jaya Abadi Kecamatan Bagan 

Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. 

2. Apa saja yang menyebabkan terjadinya penurunan laba laba pada 

CV.Nauli Jaya Abadi Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten RokanHilir. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan 

penelitian adalah: 

1. Untuk menganalisis penyebab terjadinya penurunan laba pada CV. Nauli 

Jaya Abadi Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten RokanHilir. 

2. Untuk menguji dan menganalisis penjualan air bersih dan biaya 

operasional dalam meningkatkan laba pada CV. Nauli Jaya Abadi 

Kecamatan Bagan SinembahKabupaten RokanHilir. 

1.4.2 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak 

terkait didalamnya yaitu : 

1. Bagi Penulis 

Menambah wawasan mengenai penjualan, biaya operasional dan laba 

sebagai bahan referensi dalam penelitian sejenis diwaktu yang akan datang. 

2. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

perusahaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penjualan air bersih dan 

biaya operasional. 

3. Bagi aktivitas akademi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, dan 

menambah ilmu pengetahuan. 
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BAB 2 

RUANG LINGKUP 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Laba  

Laba merupakan elemen yang paling menjadi perhatian karena angka 

laba diharapkan cukup untuk merepresentasi kinerja perusahaan secara 

keseluruhan. 

Menurut (Syafrida Hani 2014, hal 53). Laba merupakan “hasil aktivitas 

operasi yang mengukur perubahan kekayaan pemegang saham selama satu 

periode dan mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan. Menurut Baridwan (2009:3) bahwa laba (gain) adalah kenaikan 

modal (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi 

yang jarang terjadi dari suatu badan usaha, dan dari semua transaksi atas 

kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha sela ma satu periode kecuali 

yang timbul pendapatan (revenue) atau investasi dari pemilik. 

Laba merupakan keuntungan atas upaya perusahaan dalam 

menghasilkan dan menjual barang atau jasanya (Suwardjono, 2008:464). 

Menurut (Sattar, 2017), laba merupakan tingkat keuntungan pada setiap 

keuntungan organisasi atau perusahaan dari penjualan barang atau jasa dalam 

waktutertentu. 

2.1.2 Jenis-Jenis Laba 

 

Menurut (Supriyono, 2017, p. 177) jenis – jenis laba dalam 

hubungannya dengan perhitungan laba diantaranya yaitu: 
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1) Laba Kotor 
 

Laba kotor merupakan perbedaan antara pendapatan bersih dan 

penjualan dengan harga pokok penjualan. 

2) Laba Operasi 

Merupakan yang diperoleh dari penjualan hasil operasi perusahaan 

dalam suatu periode akuntansi tertentu dikurangi biaya operasional termasuk 

harga pokok barang yang dijual. Hal ini selaras dengan pendapat (Soemarso, 

2004:230) bahwa laba usaha (incomefromoperation) adalah laba yang 

diperoleh semata-mata dari kegiatan utama perusahaan. 

3) Laba Bersih  

Laba bersih merupakan angka terakhir dalam perhitungan laba atau rugi 

dimana untuk mencarinya laba operasi ditambah pendapatan lain dikurangi 

dengan beban. 

2.1.3 Faktor-Faktor Yang MempengaruhiLaba 

Besarnya laba yang diperoleh perusahaan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, menurut (Amalia, 2019:49) diantaranya yaitu: 

1. Biaya 

Biaya yang timbul dari perolehan atau mengolah suatu produk atau jasa 

akan mempengaruhi harga jual produk yang bersangkutan. Selanjutnya harga 

jual produk akan berpengaruh terhadap laba. Jika biaya produksi meningkat, 

namun tidak diiringi dengan meningkatnya volume produksi maka 

perusahaan akan membebankan sejumlah biaya tersebut pada harga jual untuk 

menutupi sejumlah biaya yang dikeluarkan sebaliknya jika biaya produksi 

meningkat dan diiringi dengan meningkatnya volume produksi maka harga 
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jual produk bisa ditekan sehingga perusahaan akan memperoleh keuntungan 

dari harga jualyang kompetitif.Carter(2009:129)menyatakan bahwa tingkat 

laba yang diperoleh perusahaan dapat ditentukan oleh volume produksi yang 

dihasilkan, semakin banyak volume produksi yang dicapai maka semakin 

tinggi pula biaya produksi. Semakin banyak volume produksi yang dicapai 

maka semakin tinggi pula laba yang diperoleh. 

2. Harga Jual  

 Harga jual produk atau jasa akan mempengaruhi besarnya volume 

penjualan produk atau jasa yang bersangkutan. 

3. Volume penjualan dan produksi 

Besarnya volume penjualan berpengaruh pada volume produksi produk 

atau jasa tersebut, selanjutnya volume produksi akan mempengaruhi besar 

kecilnya biayaproduksi. 

2.1.4 Unsur-UnsurLaba 

Unsur-unsur laba menurut (Supriyono, 2017, p. 97) terdapat beberapa 

golongan diantaranya: 

1) Pendapatan 

Pendapatan adalah kenaikan aktiva perusahaan atau penurunan kewajiban 

yang terjadi dalam periode akuntansi. 

2)  Beban (expense) 

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode 

akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya 

kewajiban yang mengakibatkan penuran ekuitas yang tidak menyangkut 

pembagian kepada penanam modal. 
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3) Penghasilan 

Penghasilan adalah hasil akhir penghitungan dari pendapatan dan 

keuntungan dikurangi beban dan kerugian dalam periode tersebut. 

2.2.1  Penjualan 

 

Penjualan adalah salah satu aktivitas operasi dari koperasi, selain itu 

penjualan juga merupakan salah satu tujuan utama dari koperasi. Penjualan 

merupakan bagian yang penting, baik untuk perusahaan industri, perusahaan 

perdagangan maupun koperasi. 

Menurut Mulyadi dalam (Irwan Sahaja, 2014 : 78) penjualan merupakan 

kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual barang atau jasa dengan 

harapan akan memperolehlaba dari adanya transaksi- transaksi tersebut. 

Menurut (Basu, 2014),  mengatakan  bahwa  “Penjualan  adalah  suatu 

proses pertukaran barang atau jasa antara penjual danpembeli”. 

Menurut (Ammy, 2021), Volume penjualan yang dinyatakan dalam 

jumlah penjualan banyaknya satuan fisik atau jumlah yang harus dicapai. 

Menurut  (Hanum, 2013), merupaka komponen utama dalam menghadapi 

persaingan dalam menentukan kedudukan di perusahaan pasar, karena pada 

sebagian konsumen faktor harga masih merupakan faktor utama yang 

diperkirakan sebelum memutuskan untuk membeli suatu barang yang 

ditawarkan oleh produsen. 

2.2.2  Jenis-Jenis Penjualan 

 

Ada beberapa jenis penjualan menurut Basu Swasta, yaitu: 

 
1. Trade Selling 

Dapat terjadi bilamana produsen dan pedagang besar mempersilahkan 
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pengecer untuk mereka, hal ini melibatkan para penyalur dengan kegiatan 

promosi,peragaan, persediaan dan peragaan produk. 

2. Missionary Selling 

Penjualan berusaha ditingkatkan dengan mendorong  pembeli untuk 

membeli barang-barang dari penyalur perusahaan. Dalam hal ini perusahaan 

yang bersangkutan memiliki penyalur sendiri dalam pendistribusian 

Produknya. 

3. Technical Selling 

Berusaha meningkatkan penjualan dengan pemberian saran dan nasehat 

pada pembeli akhir dari barang dan jasanya dengan menunjukkan bagaimana 

produk dan jasa yang ditawarkan dapat mengatasi masalah tersebut. 

4. New Business Selling 

Berusaha membuka transaksi baru dengan merubah calon pembeli 

menjadi pembeli jenis ini sering dipakai oleh perusahaan asuransi. 

5. Renponsive Selling 

Jenis penjualan seperti ini  tidak  akan  menciptakan penjualan yang 

terlalu besar meskipun layanan  yang  baik  dan  hubungan  pelanggan yang 

menyenangkan dapat menjurus pada pembeliulang. 

2.2.3 Faktor-Faktor Yang MempengaruhiPenjualan 

Dalam praktek, kegiatan penjualan itu dipengaruhi oleh beberapa 

faktor menurut (Swastha 2018:129) sebagai berikut:  

1. Kondisi dan Kemampuan Penjual 

Penjual harus dapat menyakinkan kepada pembelinya agar dapat 

berhasil   mencapai   sasaran   penjualan yang diharapkan.Untuk maksud 
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tersebut penjual harus memahami beberapa masalah penting yang sangat 

berkaitan, yaitu: 

a) Jenis dan karakteristik barang yangditawarkan. 

b) Harga Produk 

c) Syarat Penjualan seperti: pembayaran, penghantaran,pelayanan sesudah 

penjualan, garansi dan sebagainya. 

2. Kondisi Pasar 

Faktor-faktor kondisi pasar yang perlu diperhatikan adalah : 

a) Jenis pasarnya, apakah pasar konsumen, pasar penjual,pasar industri, 

pasar pemerintah atau pasarinternasional. 

b) Kelompok pembeli atau segmenpasarnya. 

c) Daya belinya. 

d) Frekuensi pembelian. 

e) Keinginan dan kebutuhan 

3. Modal 
 

Akan  lebih  sulit  bagi  penjualan  barangnya  apabila barang   yang 

dijual  tersebut  belum  dikenal. Penjual  harus  memperkenalkan  dulu 

membawa barangnya ketempat pembeli. Untuk melaksanakan maksud 

tersebut diperlukan adanya sarana serta usaha, seperti: alat transport,  tempat 

peragaan  baik  di  dalam  perusahaan   maupun   di   luar perusahaan,  usaha  

promosi,  dan  sebagainya.  Semua  ini hanya dapat dilakukan apabila 

penjualan memiliki sejumlah modal yang diperlukan untuk perusahaan. 

4. Kondisi Organisasi Perusahaan. 

Pada perusahaan besar, biasanya masalah penjualan ini ditangani oleh 

bagian tersendiri (bagian penjualan) yang dipegang orang-orang tertentu/ahli. 
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5. Faktor lain. 

Faktor-faktor lain, seperti: periklanan, peragaan, kampanye, 

pemberian hadiah, sering mempengaruhi penjualan. 

2.2.4  Tujuan Penjualan 

Menurut (Basu Swasta, 2014 : 32), mengemukakan bahwa suatu 

perusahaan mempunyai tiga tujuan dalam penjualan, yaitu untuk mencapai 

volume penjualan tertentu, untuk mendapatkan laba tertentu, dan untuk 

menunjang pertumbuhan perusahaan. 

2.2.5  Tahap – Tahap Penjualan 

 

Salah satu aspek yang ada dalam penjualan adalah penjualan dengan 

bertemu muka, adapun tahap-tahap yang harus ditempuh oleh pihak 

penjual Menurut (Swastha, 2018:122)meliputi: 

1. Persiapan sebelum penjualan 

Tahap pertama dalam penjualan tatap muka adalah mengadakan 

persiapan-persiapan sebelum melakukan penjualan. Kegiatan yang 

dilakukan adalah mempersiapkan tenaga penjualan dengan memberikan 

pengertian tentang barang yang dijual, pasar yang dituju, dan teknik-teknik 

penjualan yang harus dilakukan. 

2. Penentuan lokasi pembeli potensial 

Dengan menggunakan data pembeli yang lalu maupun sekarang, 

penjual dapat menentukan karakteristik calon pembeli, atau pembeli 

potensialnya misalnya dengan segmentasi pasar. Oleh karena itu 

ditentukan lokasi dari segmen pasar yang menjadi sasarannya. Dari likasi 

inilah dapat dibuat sebuah daftar tentang orang-orang atau perusahaan 
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yang secara logis merupakan pembeli potensial dari produk yang 

ditawarkan. 

3. Pendekatan pendahuluan 

Sebelum melakukan penjualan, penjual harus mempelajari semua masalah 

tentang individu atau perusahaan yang diharapkan sebagai pembelinya. 

4. Melakukan penjualan 
 

Penjualan yang dilakukan bermula dari suatu usaha untuk memikat 

perhatian calon konsumen, kemudian diusahakan untuk mengetahui daya 

tarik atau minat mereka. Jika minat mereka dapat diikuti dengan munculnya 

keinginan untuk membeli, maka penjual tinggal merealisir penjualan 

produknya pada saat penjualan dilakukan. 

5. Pelayanan purnajual 
 

Kegiatan penjualan masih perlu dilakukan dengan memberikan 

pelayanan atau servis kepada konsumen. Dalam tahap ini, penjual harus 

berusaha mengatasi berbagai macam keluhan atau tanggapan yang kurang 

baik dari pembeli. Pelayanan lain yang harus dilakukan sesudah penjualan 

adalah memberikan jaminan kepada pembeli bahwa keputusan yang 

diambilnya tepat, barang yang diambilnya betul-betul bermanfaat dan 

memuaskan. 

Berdasarkan beberapa tahap penjualan diatas dapat disimpulkan 

bahwa perlunya diatur tahap demi tahap dalam penjualan agar terarah dan 

sewaktu-waktu dapat dievaluasi ketika menemukan kendala atau kesulitan. 
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2.2.6 Cara Penjualan 

 

 Antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya terdapat 

perbedaan dalam cara penjualannya. Adapun cara-cara penjualan menurut 

(Swastha 2018:124), sebagai berikut: 

1. Penjualan Langsung   

Penjualan langsung merupakan cara penjualan dimana penjual 

langsung berhubungan/berhadapan/bertemu muka dengan calon pembeli atau 

langganannya. Penjualan langsung dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

a) Penjualan melaluitoko 

b) Penjualan diluartoko 

2. Penjualan Tidak Langsung 

 

Dalam prakteknya terdapat variasi dalam menjual yang dilakukan oleh 

para penjual, yaitu tidak menggunakan individu atau tenaga-tenaga penjualan. 

Penjualan tidak langsung dapat dilakukan melalui: 

a) Penjualan lewat surat /pos 

b) Penjualan melaluitelepon 

c) Penjualan dengan mesinotomatis 

2.3.1 Biaya Operasional 

Berdasarkan periode nya Menurut (Hartoko, 2011), pengertian Biaya 

Operasional adalah Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang 

dikeluarkan dalam kurun waktu tertentu untuk mendapatkan atau membuat 

suatu barang. Menurut (Werner Murhadi 2013:37), mengemukakan biaya 

operasional sebagai berikut: “Biaya operasi (operating expense), merupakan 

biaya yang terkait dengan operasional perusahaan yang meliput biaya 
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penjualan dan administrasi (selling and administrative expense), biaya iklan 

(advertising expense), biaya penyusutan (depreciation and amortization 

expense), serta perbaikan dan pemeliharaan (repairs and maintenance). 

Biaya operasional merupakan biaya yang terus dikeluarkan oleh 

entitas, dan tidak berhubungan dengan produk namun berkaitan dengan 

aktivitas operasional sehari-hari (Atina, 2017). 

2.3.2 Penggolongan Biaya Operasional 

 

Dalam hal ini, biaya pada suatu perusahaan terbagi menjadi 2 

kelompok,yaitu: 

1. Biaya Produksi 

Menurut (Thamrin,2013), biaya produksi adalah biaya-biaya yang 

terjadi untuk menghasilkan produk hingga siap untuk dijual. Pada saat 

terjadinya dicatat dan dialokasikan sebagai persediaan (inventory), tetapi 

apabila terjadi penjualan atas persediaan atau produk, maka biaya dari 

persediaan akan menjadi “harga/beban pokok penjualan’’ (expenses) yang 

akan dibandingkan dengan pendapatan yang telah terealisir dari 

penjualantersebut. 

Biaya produksi meliputi semua biaya yang berhubungan dengan 

fungsi produksi yaitu semua biaya dalam rangka pengolahan bahan baku 

menjadi produk selesai yang siap untuk dijual. 

Biaya produksi digolongkan kedalam 3 kelompok, yaitu: 

a) Biaya bahan baku 

 Menurut (Ikhsan,  2017:193), biaya bahan baku adalah semua bahan 

baku yang menjadi satu bagian integral dari produk jadi. 
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b) Biaya tenaga kerja langsung 

Menurut (Sinambela, 2016:229), biaya tenaga kerja langsung 

(directlabor) adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan bahan 

dasar sampai menjadi barang jadi. Biaya tenaga kerja langsung merupakan 

biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja yang langsung menangani 

pembuatan (proses) dari bahan dasar sampai menjadi barang jadi. 

Sedangkan menurut (Bustami & Nurlela, 2009:12), tenaga kerja 

langsung adalah tenaga kerja yang digunakan dalam merubah atau 

mengonversi bahan baku menjadi produk selesai dan dapat ditelusuri 

secara langsung kepada produk selesai. 

c) Biaya overhead pabrik 

 

Menurut (Bustami & Nurlela 2009:12), biaya overhead pabrik adalah 

biaya selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung tetapi 

membantu dalam mengubah bahan menjadi produk selesai. Biaya 

overhead dapat dikelompokkan menjadi elemen: 

a. Bahan tidak langsung (bahan pembantu ataupenolong) 

b. Tenaga kerja tidak langsung 

c. Biaya tidak langsung lainnya 

2. Biaya Non Produksi 

Biaya non produksi merupakan biaya yang tidak langsung berkaitan 

dengan produksi. Elemen biaya non produksi menurut (Bustami &Nurlela 

2009:14) adalah: 

a) Beban pemasaran 
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Beban pemasaran atau biaya penjualan adalah biaya yang 

dikeluarkan apabila produk selesai dan siap dipasarkan ketangan. 

b) Beban administrasi 

 

Beban administrasi adalah biaya yang dikeluarkan dalam hubungan 

dengan kegiatan penentu kebijakan, pengarahan, pengawasan kegiatan 

perusahaan secara keseluruhan agar dapat berjalan dengan efektif dan 

effisien. 

c) Beban keuangan 

 

Beban keuangan adalah biaya yang muncul dalam melaksanakan 

fungsi-fungsikeuangan. 

Sedangkan elemen biaya non produksi menurut (Sinambela, 2018), 

sebagai berikut: 

a) Biaya pemasaran atau penjualan (marketingorsellingcosts) 

 

Biaya pemasaran yang dikeluarkan sehubungan dengan fungsi 

pemasaran produk jadi. 

b) Biaya Administrasi dan umum (generalandadministrativecosts) 

 

Biaya administrasi dan umum adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

keperluan bagian administrasi dan umum pabrik. 

 2.3.3 Jenis – Jenis Biaya Operasional 

 

Pengendalian biaya operasional dilakukan dengan cara 

membandingkan anatara biaya yang sesungguhnya dengan rencana atau 

anggaran biaya yang telah ditetapkan dan ini merupakan bagian yang 

sangat penting dari proses pengendalian. Apabila timbul 

variance(selisih/penyimpangan) yang berarti manajemen harus 
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mempelajari secara cermat dan melakukan penyelidikan untuk 

menentukan sebab- sebab dari timbulnya selisih tersebut. Hal ini dilakukan 

untuk menentukan tindakan koreksi apa yang akan dilaksanakan oleh 

manajemen untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi 

(Adhariani,2008). 

Biaya operasional dikelompokkan menjadi 2 golongan dan 

dapatdiartikan sebagai berikut (Sugiyono, 2018): 

1. Biaya langsung (directcost) adalah biaya yang terjadi atau manfaatnya 

dapat diidentifikasikan kepada objek atau pusat biaya tertentu. 

2. Biaya tidak langsung (indirectcost) adalah biaya yang terjadi atau 

manfaatnya tidak dapat diididentifikasi pada objek atau pusat biaya 

tertentu, atau biaya yang manfaatnya dinikmati oleh beberapa objek atau 

pusatbiaya. 

Dari pengertian tersebut diatas penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa: 

1. Biaya operasional langsung merupakan biaya yang dapat dibebankan 

secara langsung pada kegiatanoperasional. 

2. Biaya operasional tidak langsung adalah biaya yang tidak secara 

langsung dibebankan pada kegiatanoperasional. 

Jadi biaya operasional adalah pengeluaran yang berhubungan dengan 

operasi, yaitu semua pengeluaran yang langsung digunakan untuk produksi 

atau pembelian barang yang diperdagangkan termasuk biaya umum, 

Penjualan, administrasi, dan bunga pinjaman. 

Biaya operasional meliputi biaya tetap dan biaya variable. Jumlah 
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biaya variable tergantung pada volume Penjualan atau proses produksi, 

jadi mengikuti peningkatan atau penurunannya. Sedangkan biaya tetap 

selalu konstan meskipun volume Penjualan produksi meningkat atau turun. 

Singkatnya biaya operasional merupakan biaya yang harus dikeluarkan 

agar kegiatan atau operasi perusahaan tetap berjalan. 

Unsur-unsur biaya operasional yang biasa terdapat pada suatu 

perusahaan dagang dan jasa adalah: 

1. Biaya tenaga kerja, gaji, komisi, bonus, tunjangan, danlain-lain 

 

2. Biaya administrasi danumum 

 

3. Biaya promosi 

 

4. Biaya asuransi 

 

5. Biaya pemeliharaan gedung, mesin, kendaraan, danperalatan 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam 

melakukan penelitian yang sudah pernah dilakukan dengan variabel dan 

objek yang berbeda, yaitu pada tabel berikut ini: 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
 

No Nama Penelitian Judul Penelitian Nama Jurnal Hasil 

1 (Yurnita& Puspita 

etal, 2015) 

Pengaruh Penjualan Air 

Bersih dan Biaya 

Operasional Terhadap Rugi 

Bersih Pada Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) 

Tirta Jasa Kabupaten 

Lampung Selatan. 

Jurnal Riset 

Akuntansi dan 

Manajemen, 

Vol.4,No.1, 

Juni 2015 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

penjualan air bersih 

berpengaruh signifikan 

terhadap rugi bersih. 

Biaya operasional 

berpengaruh positif 

signifikan  terhadap 

rugi bersih. Penjualan 

air bersih dan biaya 

operasional 

berpengaruh signifikan 

terhadap rugi bersih. 

2. (Jumirin&Lubis, 

2018) 

Pengaruh   Biaya 

Operasional Terhadap 

Peningkatan Pendapatan 

Operasional Pada PT. 

Pelabuhan Indonesia 

I(Persero)  Cabang 

Belawan 

Jurnal Riset 

Akuntansi dan 

Bisnis 

Vol.18,No.2.2 

01,hal162- 

177. ISSN 

1693-7597 

Hasil penelitian  ini 

menunjukkan  adanya 

pengaruh     biaya 

operasional   terhadap 

peningkatan 

pendapatan 

operasional. Kontribusi 

variabel terikat cukup 

besar   sedangkan 

sisanya  dipengaruhi 

oleh variabel lain yang 

tidak diteliti. 

3. (Mayasari 

&Handayani, 2018) 

Analisis Pengaruh Hutang 

Terhadap Laba Bersih Pada 

PT. KERETA API Indonesia 

(PERSERO) 

Jurnal Riset 

Akuntansi& 

Bisnis FE 

Unsil, Vol. 18 

No. 1, Maret 

2018, 

ISSN:1693-

7597 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

tidak berpengaruh  

secara signifikan hutang 

terhadap laba bersih 

pada PT. Kreta Api 

Indonesia (Persero). 

4 

4 

( Dewi,2018) 

 

 

Pengaruh Volume Penjualan 

Kamar Dan Biaya 

Operasional Terhadap Laba 

Bersih Pada Hotel Grand 

Wijaya Singaraja 

Tahun2014-2016 

Jurnal 

Pendidikan 

Ekonomi 

Undiskha 

Volume.10 

No.2 Tahun 

2018 ISSN: 

2500-1426 

Hasil penelitian ini 

adalah Volume 

penjualan kamar 

mempunyai pengaruh 

yang signifikan secara 

parsial terhadap laba 

bersih pada Hotel 

Grand Wijaya 
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Singaraja tahun 2014-

2016. Hal ini 

ditunjukkan dari hasil 

analisis ttes yang 

menunjukkan bahwa 

nilai t-hitung lebih 

besar dari ttabel 

(16,355 >2,03) 

dengan taraf 

signifikansi 0,000 < 

0,05. Biaya operasional 

mempunyai pengaruh 

yang signifikan secara 

parsial terhadap laba 

bersih pada Hotel 

Grand WijayaSingaraja 

tahun2014-2016 

5 

 

 

 

 

(Sari & Nopianti etal, 

2020) 

 

 

 

Pengaruh Volume Penjualan 

dan Biaya Operasional 

Terhadap Laba Bersih Pada 

Produk Makanan dan 

Minuman yang Berlebel 

Halal di Indonesia Periode 

2014-2018 

 

 

 

 

Jurnal Ilmiah 

Pena Volume 

12. No. 1 Mei 

2020 

Hasil penelitian ini 

adalah dimana 

terdapat pengaruh yang 

positif terhadap laba 

bersih. Hal ini dapat 

dilihat  dari hasil uji t 

yangdiperoleh nilai 

thitung sebesar 11,660 

jika dibandingkan nilai 

ttabel     yaitu  sebesar 

2,03224 sehingga nilai 

thitung>ttabel. 
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6 

 

 

 

 

(Andriani, 2014) 

 

 

 

 

Pengaruh Biaya 

Pemeliharaan Aktiva Tetap 

Terhadap Laba Operasional 

PDAM 

 

Jurnal 

Administrasi 

Bisnis, 2014, 

2 (1) : 108- 

119. ISSN 

0000-0000 

 

 

 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa, 

biaya pemeliharaan 

aktiva tetap berpengaruh 

signifikan terhadap laba 

operasional dengan 

tingkat sebesar 0,000. 

Penelitian ini juga 

membuktikan bahwa 

dengan adanya 

peningkatan biaya 

pemeliharaan, maka akan 

memberikan peluang 

kepada perusahaan untuk 

memperoleh laba yang 

tinggi, sehingga hal 

tersebut sangat 

mempengaruhi 

kelangsungan hidup 

perusahaan. 

7 
 

(Putu Crisdandi, 2014) Pengaruh Biaya 

Pemeliharaan Dan Harga 

Jual Terhadap Pendapatan 

Petani Cengkeh Di Desa 

Tirta Sari  

Jurnal 

Jurusan 

Pendidikan 

Ekonomi 

(JJPE) 

Volume : 5 

Nomor 1 

Tahun 2015. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

biaya pemeliharaan 

dan harga jual 

mempengaruhi 

pendapatan petani 

cengkeh. Serta secara 

simultan biaya 

pemeliharaan dan 

harga jual bersama-

sama mempengaruhi 

pendapatan petani 

cengkeh. 

8 (Syahlevy, 2018) Analisis Pengaruh Penerimaan 

Terhadap Laba Usaha Karet di 

Perseroan Terbatas 

Perkebunan Nusantara III 

(Persero) 

Seminar 

Nasional 

Pengembanga

n Agribisnis 

Perkebunan 

dan 

Menghadapi 

Persaingan 

Global 04-05 

April 2018 

Operasional (X2) 

negatif dan signifikan 

ini adalah sesuai 

dengan hipotesis dan 

total pendapatan dan 

operasional biaya 

bersama-sama efek 

signifikan pada 

pendapatan bisnis. 
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Y Y. Casmadi & Irfan 
Azis (2019) 

Koasa 

Pengaruh Biaya Produksi 

dan Biaya Operasional 

Terhadap Laba Bersih 

pada PT. Ultra Jaya Milk 

Industri & Trading 

Company Tbk 

Jurnal 

Akuntansi 

volume 9 

nomor 1 

Secara partial dan 

simulasi biaya 

produksi dan biaya 

operasional 

berpengaruh terhadap 

laba bersih. 

10 Rahmawati & 

Kokasih,  
Pengaruh Pendapatan Usaha 

Dan Biaya Operasional 

Terhadap Laba Bersih Pada 

Perusahaan Manufaktur Sub 

Sektor Logam Dan 

Sejenisnya Periode 2014-

2018 

Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa 

Ekonomi 

Manajemen 

Volume 5 

nomor 4   

Secara partial 

pendapatan usaha 

tidak berpengaruh 

terhadap laba bersih, 

sedangkan biaya 

operasional 

berpengaruh terhadap 

laba bersi, secara 

simultan pendapatan 

usaha dan laba bersih. 

 

2.3 Kerangka Berfikir 

 

Kerangka berfikir adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep 

yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam 

penyusunan sistematis penelitian. Kerangka berfikir menjadi pedoman 

peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam 

penelitian. 

Penjualan adalah sejumlah total yang dikenakan kepada pelanggan 

untuk barang dagangan yang dijual, termasuk penjualan tunai dan kredit.  

Biaya Operasional adalah biaya kelanjutan untuk menghasilkan suatu 

produk maupun melaksanakan kegiatan bisnis atau sistem kerja. 

Menurut (Yurnita dan Puspitaetal, 2015), jika penjualan lebih besar 

daripada biaya operasional yang dikeluarkan maka perusahaan tersebut akan 

memperoleh laba, begitu juga sebaliknya jika penjualan lebih kecil daripada 

biaya operasional yang dikeluarkan maka perusahaan akan memperoleh 

kerugian. Setelah proses keduanya dilakukan maka akan terlihat apakah 
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perusahaan tersebut memiliki masalah dalam pelaporannya. Dan jika 

perusahaan telah menekan biaya – biaya yang dikeluarkan maka masalah 

yang ada dapat segera diatasi dan dapat meningkatkan laba yang diperoleh. 

Maka dapat disusun atau digambarkan kerangka konseptual sebagaiberikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konsptual 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara 

variabel bebas dan variabel terikat.Dimana dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

bebas adalah (X) dan sebagai variabel terikat adalah (Y). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Penjualan  

Peningkatan Laba  

Biaya Operasional  



 

26 

 

BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. 

Menurut (Sugiyono, 2018) penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau 

lebih (independen) tanpa membuat perandingan, atau penghubungan dengan 

variabel yang lain. Penelitian deskriptif ini tujuannya untuk menyajikan 

gambaran lengkap mengenai settingsosial atau hubungan antara fenomena 

yang diuji. Tujuan lainnya dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan 

gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme 

tentang sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik 

dalam bentuk verbal atau numerical, menyajikan informasi dasar akan suatu 

hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek 

penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan atau proses, serta untuk 

menyimpan informasi bersifat kontra diktif mengenai subjek penelitian. 

3.2 Defenisi Operasional 

 

Definisi operasional adalah seperangkat petunjuk yang lengkap tentang 

apa yang harus diamati dan mengukur suatu variabel atau konsep untuk 

menguji kesempurnaan. Definisi operasional variabel ditemukan item-item 

yang dituangkan dalam instrumen penelitian(Sugiyono, 2018) 
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3.3Tempat dan Waktu Penelitian 

3.3.1 Tempat  Penelitian  

Penelitian ini di lakukan di CV. NAULI JAYA ABADI JL.Lintas 

Tanjung Medan Dusun Bhakti, Bakti Makmur Kec. Bagan Sinembah 21464. 

      3.3.2 Waktu Penelitian  

Waktu penelitian ini direncanakan dari bulan Januari sampai September 

2022. Rencana kegiatan penelitian sebagai berikut. 

Tabel 3.2 

Jadwal Penelitian 
No Kegiatan  Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September 

 Penelitian 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan 

Judul 
                                      

2 Pengumpul 

an data 
                                  

3 Pembuatan 

Proposal 
                                        

4 Bimbingan 

Proposal 
                                      

5 Seminar 

Proposal 
                                    

6 Riset                                     

7 Penyusunan 

Skripsi 
                                    

8 Bimbingan 

Skripsi 
                                    

9 Sidang 

Meja Hijau 
                                    

 
3.4 Jenis dan Sumber Data 

 

3.4.1 Jenis Data 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif, yaitu merupakan data yang berupa penjelasan/pernyataan yang 

berbentuk angka-angka. Yang merupakan laporan keuangan adapun 
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komponennya yaitu laporan laporan laba rugi. 

 

3.4.2 Sumber Data 

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang berupa laporan laba rugi dan diperoleh dari kantor CV. 

NAULI JAYA ABADI. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut (Sugiyono, 2018), teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitan adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan 

data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data 

yang ditetapkan.Teknik dan pengumpulan data penelitian ini adalah studi 

dokumentasi dan wawancara. 

Dimana dokumentasi merupakan serangkaian informasi yang diperoleh 

melalui dokumen laporan laba rugi dari tahun 2015 sampai tahun 2019. 

Wawancara merupakan dialog langsung antara peneliti dengan kepala 

pimpinan maupun karyawan bagian keuangan. Dalam wawancara tidak 

terstruktur ini data yang diperoleh adalah sejarah singkat dan gambaran 

umumperusahaan tersebut serta informasi penting terkait beberapa dokumen 

yang terkait dalam siklus tersebut. 

3.5.1 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif dengan cara menguji keabsahan data biaya operasional 

yang diukur dengan dokumen–dokumen yang telah dikumpulkan 

sebelumnya. Penelitian ini sejalan dan seiring dengan proses penelitian yang 
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sedang berlangsung yang dilakukan sejak awal pengambilan data, analisis 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun 

tahapan dalam teknik analisis data sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan variabel – 

variabel penelitian. 

2. Menganalisis penjualan kelapa sawit dan biaya operasional. 

 

3. Melakukan penyajian data penarikan kesimpulan bagaimana peningkatan 

laba perusahaan dari tahun 2018 sampai 2021 dan memberisaran.
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat Lokasi Penelitian 

CV. Nauli Jaya Abadi adalah satu-satunya CV yang masih bertahan 

sampai saat di Desa Dusun Bhakti, yang mana berdiri sejak tahun 1999. 

Pemilik CV ini bernama Bapak Edison napitupulu yang tinggal di Desa 

Dusun Bhakti dan di kelolah oleh Bapak H.Soman sebagai orang yang 

dipercaya oleh pemilik CV. Nauli Jaya Abadi untuk mengelolah Cv ini. 

Kebun yang di miliki Bapak Edison Napitupulu memiliki 2 tempat yang 

berbeda, yaitu di Bagan Cacing dan seberang. Bapak Edison merintis 

usahanya dari bawah hingga sekarang sukses membuat usahanya semakin 

besar yang mana beliau mempunyai tiga perusahaan yaitu CV. Nauli Jaya 

Abadi, CV. Sebrang Nauli, PT. Tian Tujuhpuluh utama yang terletak di 

balam Km. 3.  

4.1.2  Deskripsi Analisis Data 

CV. Nauli Jaya Abadi adalah Badan Usaha Milik Daerah, yang 

mempunyai beberapa tujuan. Tujuan utamanya adalah menyediakan produk 

kelapa sawit yang berkualitas baik.  
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Tabel 4.1 

Penjualan Kelapa Sawit, Biaya Operasional, dan Laba Pada CV. Nauli Jaya 

Abadi Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Periode 2017-

2021 (dalam juta) 
Penjualan 2017 2018 2019 2020 2021 

-Kilogram (Kg) 2.192.302 3.507.790 4.280.344 5.924.598 2.046.211 

- Nilai Rupiah 3.071.890.210 526.967.390 7.582.621.840 9.244.899.260 3.226.505.177 

Biaya Oprasional      

-Biaya Karyawan 18.300.000 19.600.000 21.044.000 20.072.000 22.544.000 

Biaya Perawatan 27.325.000 29.181.500 32.463.500 32.912.500 32.912.200 

Biaya Panen 26.324.520 28.112.090 30.0244.326 33.890.340 31.033.410 

Laba Bersih 3.143.839.730 603.860.980 7.936.373.666 9.598.651.086 3.312.994.727 

Sumber Data : CV. Nauli Jaya Abadi 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dapat diketahui bahwa terjadi penurunan 

nilai penjualan pada tahun  2021  sedangkan dari tahun 2017-2020 

mengalami peningkatan penjualan buah kelapa swit CV. Nauli Jaya Abadi 

yang disebabkan dengan melimpahnya TBS yang ada di CV. Nauli Jaya 

Abadi.   

Dalam menjalankan kegiatan operasinya, perusahaan mengeluarkan 

biaya-biaya termasuk biaya operasional, dimana pengorbanan ekonomis 

untuk mencapai tujuan umum dari perusahaan yaitu untuk memperoleh 

keuntungan / laba. Salah satu hal yang harus dilakukan perusahaan adalah 

menekan biaya yang harus dikeluarkan. Untuk melakukan hal tersebut 

perusahaan harus merencanakan dengan matang mengenai anggaran biaya 

operasional perusahaan agar dapat mencegah timbulnya biaya pengeluaran 

yang tidak diinginkan serta meningkatkan efektivitas. 

Pada penelitian ini peneliti telah menganalisis pengendalian biaya 

operasional pada CV. Nauli Jaya Abadi dalam rangka meningkatkan laba CV. 

Nauli Jaya Abadi. Dari penelitian ini peneliti akan menuliskan hasil tentang 
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apa penyebab turunnya biaya operasional yang diikuti dengan turunnya laba 

perusahaan dan bagaimana pengendalian biaya operasional dalam 

meningkatkan laba CV. Nauli Jaya Abadi. Dari data yang diperoleh, pada 

CV. Nauli Jaya Abadi yaitu data perubahan biaya operasional adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.2 

Perubahan Biaya Operasional Pada CV. Nauli Jaya Abadi Kecamatan Bagan 

SinembahKabupaten Rokan Hilirn Periode 2017-2021 

 

Biaya Operasional 

Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 

-Biaya 

Karyawan 
18.300.000 19.600.000 21.044.000 20.072.000 22.544.000 

Biaya 

Perawatan 
27.325.000 29.181.500 32.463.500 32.912.500 32.912.200 

Biaya Panen 26.324.520 28.112.090 30.244.326 33.890.340 31.033.410 

Total 71.949.520 76.893.590 83.751.826 86.874.840 86.489.610 

Sumber Data : CV. Nauli Jaya Abadi 

Dari data diatas dapat dihitung persentasi perubahan biaya operasional 

pada CV. Nauli Jaya Abadi tahun 2018 sampai 2021 dapat ditunjukkan 

melalui perhitungan sebagai berikut : 

𝐓𝐚𝐡𝐮𝐧 𝐒𝐞𝐤𝐚𝐫𝐚𝐧𝐠 –  𝐓𝐚𝐡𝐮𝐧 𝐒𝐞𝐛𝐞𝐥𝐮𝐦𝐧𝐲𝐚

𝐓𝐚𝐡𝐮𝐧 𝐒𝐞𝐛𝐞𝐥𝐮𝐦𝐧𝐲𝐚
 𝑿 𝟏𝟎𝟎% 

Biaya operasional tahun 2018 

 
𝟕𝟔. 𝟖𝟗𝟑. 𝟓𝟗𝟎–  𝟕𝟏. 𝟗𝟒𝟗. 𝟓𝟐𝟎

𝟕𝟏. 𝟗𝟒𝟗. 𝟓𝟐𝟎
 𝑿 𝟏𝟎𝟎% 

 

= 6,87% 

Biaya operasional tahun 2019 

 
𝟖𝟑. 𝟕𝟓𝟏. 𝟖𝟐𝟔–  𝟕𝟔. 𝟖𝟗𝟑. 𝟓𝟗𝟎

𝟕𝟔. 𝟖𝟗𝟑. 𝟓𝟗𝟎
 𝑿 𝟏𝟎𝟎% 

= 8.92% 

 

Biaya operasional tahun 2020 
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𝟖𝟔. 𝟖𝟕𝟒. 𝟖𝟒𝟎–  𝟖𝟑. 𝟕𝟓𝟏. 𝟖𝟐𝟔

𝟖𝟑. 𝟕𝟓𝟏. 𝟖𝟐𝟔
 𝑿 𝟏𝟎𝟎% 

= 3.73% 

 

Biaya operasional tahun 2021 

 
𝟖𝟔. 𝟒𝟖𝟗. 𝟔𝟏𝟎–  𝟖𝟔. 𝟖𝟕𝟒. 𝟖𝟒𝟎

𝟖𝟔. 𝟖𝟕𝟒. 𝟖𝟒𝟎
 𝑿 𝟏𝟎𝟎% 

= (-0.44%) 

 

Tabel 4.3 

Analisis Biaya Operasional Pada CV. Nauli Jaya Abadi 

Tahun Biaya Operasional % 

2017 71.949.520 - 

2018 76.893.590 6.87% 

2019 83.751.826 8.92% 

2020 86.874.840 3.73% 

2021 86.489.610 (0.44%) 

 

Berdasarkan data diatas, dapat kita lihat bahwa persentase biaya 

operasional mengalami fluktuasi ( ketidak tetapan ). Dapat dlihat pada tahun 

2017 ke 2018 mengalami kenaikan biaya operasional yaitu Rp71.949.520 ke 

Rp 76.893.590dengan persentase 6.87% pada tahun 2018-2019 mengalami 

kenaikan Rp 76.893.590 ke Rp 83.751.826dengan persentase 8.92% 

kemudian pada tahun 2019-2020 biaya operasional juga mengalami kenaikan 

yaitu Rp 86.874.840dengan persentase 3.73 % dan pada 2021 biaya 

operasional mengalami penurunan menjadi Rp 86.489.610 dengan persentase 

(-0.44%%). 

Pada tahun 2018-2021 nilai biaya karyawan mengalami peningkatan hal ini 

disebabkan oleh jumlah karyawan di CV. Nauli Jaya Abadi mengalami peningkatan 

sehingga mengakibatkan biaya operasional mengalami peningkatan sehingga 

mengalami peningkatan sementara teori menyatakan  bila perusahaan dapat menekan 

biaya operasional, maka perusahaan akan dapat meningkatkan laba, demikian juga 
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sebaliknya bila terjadi pemborosan  (Satar dan Agesti, 2018). 

Biaya operasional yang mengalami perubahan naik turun akan 

memberikan dampak bagi laba yang akan diperoleh perusahaan. Hal inilah 

yang menjadi tanggung jawab manajemen dalam mengendalikan biaya-biaya 

operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan selama kegiatan operasional 

perusahaan berlangsung. Oleh karna itu, manajemen perusahaan harus 

memperhatikan biaya-biaya yang mengalami penigkatan secara tidak efesien 

agar manajemen dapat segera mengambil keputusan untuk memperbaiki 

kondisi tersebut. Dari analisis biaya operasional peneliti juga menganalisis 

laba perusahaan adapun data laba CV. Nauli Jaya Abadi adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.4 

Perubahan Laba Bersih Pada CV. Nauli Jaya Abadi Kecamatan Bagan 

SinembahKabupaten Rokan Hilirn Periode 2017-2021 

Laba 

Penjualan 2017 2018 2019 2020 2021 

-Kilogram (Kg) 2.192.302 3.507.790 4.280.344 5.924.598 2.046.211 

- Nilai Rupiah 3.071.890.210 526.967.390 7.582.621.840 9.244.899.260 3.226.505.177 

Laba Bersih 3.143.839.730 603.860.980 7.936.373.666 9.598.651.086 3.312.994.727 

Sumber Data : CV. Nauli Jaya Abadi 

Dari data diatas dapat dihitung persentasi perubahan laba perusahaan 

pada CV. Nauli Jaya Abadi tahun 2017 sampai 2021 dapat ditunjukkan 

melalui perhitungan sebagai berikut : 

𝐓𝐚𝐡𝐮𝐧 𝐒𝐞𝐤𝐚𝐫𝐚𝐧𝐠 –  𝐓𝐚𝐡𝐮𝐧 𝐒𝐞𝐛𝐞𝐥𝐮𝐦𝐧𝐲𝐚

𝐓𝐚𝐡𝐮𝐧 𝐒𝐞𝐛𝐞𝐥𝐮𝐦𝐧𝐲𝐚
 𝑿 𝟏𝟎𝟎% 

Laba bersih tahun 2018 

 
𝟑. 𝟏𝟒𝟑. 𝟖𝟑𝟗. 𝟕𝟑𝟎–  𝟔𝟎𝟑. 𝟖𝟔𝟎. 𝟗𝟖𝟎

𝟑. 𝟏𝟒𝟑. 𝟖𝟑𝟗. 𝟕𝟑𝟎
 𝑿 𝟏𝟎𝟎% 

 

= (81%) 
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Biaya operasional tahun 2019 

 
𝟔𝟎𝟑. 𝟖𝟔𝟎. 𝟗𝟖𝟎–  𝟕. 𝟗𝟑𝟔. 𝟑𝟕𝟑. 𝟔𝟔𝟔

𝟔𝟎𝟑. 𝟖𝟔𝟎. 𝟗𝟖𝟎
 𝑿 𝟏𝟎𝟎% 

 

= 1241% 

 

 

 

 

Biaya operasional tahun 2020 

 
𝟗. 𝟓𝟗𝟖. 𝟔𝟓𝟏. 𝟎𝟖𝟔–  𝟕. 𝟗𝟑𝟔. 𝟑𝟕𝟑. 𝟔𝟔𝟔

𝟕. 𝟗𝟑𝟔. 𝟑𝟕𝟑. 𝟔𝟔𝟔
 𝑿 𝟏𝟎𝟎% 

 

= 21% 

 

Biaya operasional tahun 2021 

 
𝟑. 𝟑𝟏𝟐. 𝟗𝟗𝟒. 𝟕𝟐𝟕–  𝟗. 𝟓𝟗𝟖. 𝟔𝟓𝟏. 𝟎𝟖𝟔

𝟗. 𝟓𝟗𝟖. 𝟔𝟓𝟏. 𝟎𝟖𝟔
 𝑿 𝟏𝟎𝟎% 

 

= (-65%) 

 

Tabel 4.5 

Analisis Laba Pada CV. Nauli Jaya Abadi 

Tahun Laba selisih % 

2017 3.143.839.730     

2018 603.860.980 -2.539.978.750 -81% 

2019 7.936.373.666 7.332.512.686 1214% 

2020 9.598.651.086 1.662.277.420 21% 

2021 3.312.994.727 -6.285.656.359 -65% 

 

Berdasarkan tabel 4.5  data analisis laba perusahaan dapat dilihat 

bahwa Laba CV. Nauli Jaya Abadi juga mengalami perubahan naik maupun 

turun di setiap tahun nya. Dapat dilihat pada tahun 2017 ke 2018 laba 

mengalami penurunan dari 3.143.839.730menjadi Rp 603.860.980dan 

persentasenya sebesar (- 81 %) lalu pada tahun 2019 laba perusahaan 

mengalami kenaikan menjadi Rp 7.936.373.666 dari Rp 603.860.980dan 

persentasenya yaitu 1214 % dan pada tahun 2020 laba perusahaan kembali 
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mengalami kenaikan menjadi Rp 9.598.651.086 dari Rp 7.936.373.666dan 

persentasenya yaitu 21 % kemudian pada tahun 2021 laba perusahaan 

kembali mengalami penurunan menjadi Rp 3.312.994.727 dari Rp 

9.598.651.086dan persentasenya yaitu (-65%). Penurunan nilai laba atau 

naiknya kerugian perusahaan ini akan berdampak terhadap kegiatan 

operasional perusahaan dan keberlangsungan hidup perusahaan. Hal ini 

menunjukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba kurang baik. 

Tabel 4.6 Analisis Biaya Operasional dan Laba CV. Nauli Jaya Abadi 
Tahun Laba Selisih % Biaya Operasional % 

2017 3.143.839.730 - - 71.949.520 - 

2018 603.860.980 -2.539.978.750 -81% 76.893.590 6.87% 

2019 7.936.373.666 7.332.512.686 1214% 83.751.826 8.92% 

2020 9.598.651.086 1.662.277.420 21% 86.874.840 3.73% 

2021 3.312.994.727 -6.285.656.359 -65% 86.489.610 (0.44%) 

 

Dari tabel 4.6 Berdasarkan data diatas, dapat kita lihat bahwa 

persentase biaya operasional mengalami fluktuasi ( ketidak tetapan ). Dapat 

dlihat pada tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan biaya operasional yaitu 

Rp71.949.520 ke Rp 76.893.590dengan persentase 6.87% pada tahun 2018-

2019 mengalami kenaikan Rp 76.893.590 ke Rp 83.751.826dengan 

persentase 8.92% kemudian pada tahun 2019-2020 biaya operasional juga 

mengalami kenaikan yaitu Rp 86.874.840dengan persentase 3.73 % dan pada 

2021 biaya operasional mengalami penurunan menjadi Rp 86.489.610 dengan 

persentase (-0.44%%) , data analisis laba perusahaan dapat dilihat bahwa 

Laba CV. Nauli Jaya Abadi juga mengalami perubahan naik maupun turun di 

setiap tahun nya. Dapat dilihat pada tahun 2017 ke 2018 laba mengalami 

penurunan dari 3.143.839.730menjadi Rp 603.860.980dan persentasenya 

sebesar (- 81 %) lalu pada tahun 2019 laba perusahaan mengalami kenaikan 
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menjadi Rp 7.936.373.666 dari Rp 603.860.980dan persentasenya yaitu 1214 

% dan pada tahun 2020 laba perusahaan kembali mengalami kenaikan 

menjadi Rp 9.598.651.086 dari Rp 7.936.373.666dan persentasenya yaitu 21 

% kemudian pada tahun 2021 laba perusahaan kembali mengalami penurunan 

menjadi Rp 3.312.994.727 dari Rp 9.598.651.086dan persentasenya yaitu (-

65%). Penurunan nilai laba atau naiknya kerugian perusahaan ini akan 

berdampak terhadap kegiatan operasional perusahaan dan keberlangsungan 

hidup perusahaan. Hal ini menunjukan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba kurang baik. 

Hal ini tidak sejalan dengan teori Rangkuti (2013:197) yang 

menyatakan bahwa biaya operasional yang meningkat akan menyebabkan 

penurunan pada laba perusahaan dan sebaliknya jika biaya operasional 

menurun akan menyebabkan kenaikan pada laba perusahaan. Dengan penurun 

laba yang diiringi dengan penurunan biaya operasional menunjukan bahwa 

masih kurangnya kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola dan 

mengendalikan biaya operasional untuk meningkatkan pendapatan maupun 

laba perusahan. Semangkin kecil biaya operasional maka semangkin besar 

keuntungan yang didapat. Yang mana untuk mendapatkan keuntungan atau 

laba 

perusahaan haruslah mengefesiensikan biaya-biaya usahanya, 

mengoptimalkan dan menjaga kestabilan. Pada penelitian ini, peneliti bukan 

hanya menganalisa data yang diperoleh dari wawancara dengan pegawai CV. 

Nauli Jaya Abadi dengan bentuk dokumen saja, tapi peneliti juga 

memperoleh data dari hasil wawancara serta berbicara secara langsung pada 
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karyawan pimpinan anggaran dan biaya operasional tentang segala yang 

berhubungan dengan pengendalian biaya operasional yang ada di CV. Nauli 

Jaya Abadi. Ada pun hasil wawancara yang telah peneliti dapatkan dari 

jawabanjawaban pertanyaan berdasarkan variabel-variabel yang 

dipertannyakan adalah sebagai berikut : 

1. Pengendalian Biaya operasional : 

a. Apakah pengendalian biaya sudah terlaksana dengan baik khususnya 

pada pengendalian biaya operasional di CV. Nauli Jaya Abadi?  

Dapat disimpulkan dari jawaban narasumber yaitu menyatakan bahwa 

pelaksanaan pengendalian belum begitu efektif karna biaya 

operasional dari tahun ke tahun belum bisa stabil. 

b. Apakah ada tahapan dan langkah pengendalian biaya khususnya pada 

pengendalian biaya operasional pada CV. Nauli Jaya Abadi? 

Dapat disimpulkan dari jawaban narasumber yaitu menyatakan bahwa 

sudah terdapat langkah dan tahapan dalam pengendalian biaya. 

Namum tahapan dan langkah yang di lakukan belum efektif sehingga 

belum mampu menstabilkan pengeluaran biaya operasional. 

c. Apakah ada pihak-pihak dalam perusahaan yang melakukan 

pengendalian biaya khususnya pengendalian biaya operasional pada 

CV. Nauli Jaya Abadi? 

Dapat disimpulkan dari jawaban narasumber yaitu menyatakan bahwa 

ada pihak-pihak yang melakukan pengendalian biaya namun belum 

khusus karna pengendalian biaya tersebut masih dilakukan oleh 
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bagian keuangan dan anggaran pada Kantor Direksi CV. Nauli Jaya 

Abadi dan berkordinasi dengan pihak-pihak yang ada dilapangan. 

d. Apakah ada strategi yang dilakukan pihak manajemen perusahaan 

dalam melakukan pengendalian biaya?. 

Dapat disimpulkan dari jawaban narasumber yaitu menyatakan bahwa 

strategi sudah dilakukan namun karna tugas pengendalian ini belum 

terkhusus atau belum adanya pembagian tugas yang jelas maka 

pengendalian nya kurang efektif.  

e. Apakah ada tujuan dilakukannya pengendalian biaya operasional oleh 

pihak manajemen pada CV. Nauli Jaya Abadi? 

Dapat disimpulkan dari jawaban narasumber yaitu menyatakan bahwa 

terdapat tujuan dilakukannya pengendalian biaya khususnya biaya 

operasional gunanya untuk menekan biaya-biaya yang di gunakan 

dalam proses produksi agar dapat meminimalkan beban dan 

meningkatkan laba serta meningkatkan penjualan. 

2. Meningkatkan Laba :  

a. Apakah ada faktor yang menyebabkan turun naiknya laba perusahaan 

pada CV. Nauli Jaya Abadi? 

Dapat disimpulkan dari jawaban narasumber yaitu menyatakan bahwa 

terdapat faktor yang dapat menyebabkan turun naiknya laba 

perusahaan yaitu penjualan. Penjualan sangat berpengaruh terhadap 

perolehan laba. Dimana apabila nilai kilogram (kg) tinggi dan biaya 

operasional stabil  maka penjualan mengalami peningkatan serta laba 

juga meningkat. Tetapi apabila nilai kilogram (kg) mengalami 
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penurunan dan biaya operasional tidak stabil  maka penjualan menurun 

sehingga laba yang diperoleh juga menurun.  

b. Apakah ada kegunaan laba dalam CV. Nauli Jaya Abadi selain untuk 

dibagikan kepada pihak investor? 

Dapat disimpulkan dari jawaban narasumber yaitu menyatakan bahwa 

selain untuk dibagikan ke pihak investor laba juga digunakan untuk 

dasar pengenaan pajak oleh negara dan sebagai pedoman untuk 

kebijakan berinvestasi serta untuk pengambilan keputusan. 

c. Apakah ada upaya pihak manajemen CV. Nauli Jaya Abadi dalam 

meningkatkan atau menstabilkan laba perusahaan?. 

Dapat disimpulkan dari jawaban narasumber yaitu menyatakan bahwa 

upaya pihak manajemen yaitu dengan cara melakukan perencanaan, 

pengendalian dan pengawasan biaya-biaya yang dapat di kendalikan 

oleh pihak manajemen perusahaan. 

d. Apakah ada pengaruh pengendalian biaya operasional dalam 

meningkatkan laba perusahaanCV. Nauli Jaya Abadi? 

Dapat disimpulkan dari jawaban narasumber yaitu menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh pengendalian biaya operasional dalam 

meningkatkan laba perusahaan dimana dengan terkendalinya biaya 

operasional maka akan berpengaruh terhadap harga jual dan penjualan 

dengan begitu secara otomatis laba juga akan terpengaruh. Jika biaya 

operasional rendah harga jual stabil maka penjualan akan meningkat 

dengan meningkatnya penjualan maka laba juga akan meningkat. 

 



41 

 

 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Penjualan Kelapa Sawit Dan Biaya Oprasional Dalam 

Meningkatkan Laba Pada CV.Nauli Jaya Abadi Rokan Hilir. 

Menurunya tingkat penjualan sangat berpengaruh terhadap perolehan 

laba dalam suatu perusahaan. Kenaikan atau penurunan penjualan berdampak 

kepada laba perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori Munawir (2007:216) 

yang menyatakan bahwa pada dasarnya perubahan laba itu disebabkan oleh 

dua faktor yaitu faktor penjualan dan faktor harga pokok penjualan., namun 

pada kasus CV.Nauli Jaya Abadi Rokan Hilir penurunan laba bukan 

disebabkan karena penjualan atau harga pokok penjualan namun lebih kepada 

harga sawit itu sendiri. 

Tabel 4.7 

Penjualan Kelapa Sawit, Biaya Operasional, dan Laba Pada CV. Nauli Jaya 

Abadi Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilirn Periode 2017-

2021(Dalam Juta) 
Penjualan 2017 2018 2019 2020 2021 

-Kilogram (Kg) 2.192.302 3.507.790 4.280.344 5.924.598 2.046.211 

- Nilai Rupiah 3.071.890.210 526.967.390 7.582.621.840 9.244.899.260 3.226.505.177 

Biaya Oprasional 71.949.520 76.893.590 83.751.826 86.874.840 86.489.610 

-Biaya Karyawan 18.300.000 19.600.000 21.044.000 20.072.000 22.544.000 

Biaya Perawatan 27.325.000 29.181.500 32.463.500 32.912.500 32.912.200 

Biaya Panen 26.324.520 28.112.090 30.0244.326 33.890.340 31.033.410 

Laba Bersih 3.143.839.730 603.860.980 7.936.373.666 9.598.651.086 3.312.994.727 

Sumber Data : CV. Nauli Jaya Abadi 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 2017-2021 harga sawit mengalami 

kenaikan yang mana membuat laba perusahaan naik. Tetapi tidak untuk tahun 

2021 dimana harga kilogram (Kg) sawit mengalami penurunan dari Rp 

2.046.211 menjadi Rp 3.226.505.177. Laba turun di akibatkan dengan tidak 

stabilnya harga TBS yang bisa berubah kapan saja. Sedangkan  biaya 
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operasional yang kadang tidak stabil bisa di sebabkan dari pupuk janjangan 

yang harganya tidak menuntu, harga racun hama, dan pupuk urea.  

Namun hasil wawancara yang penulis pernyataan dari narasumber 

adalah terdapat pengaruh pengendalian biaya operasional dalam 

meningkatkan laba perusahaan dimana dengan terkendalinya biaya 

operasional maka akan berpengaruh terhadap harga jual dan penjualan dengan 

begitu secara otomatis laba juga akan terpengaruh. Jika biaya operasional 

rendah harga jual stabil maka penjualan akan meningkat dengan 

meningkatnya penjualan maka laba juga akan meningkat. Sehingga 

diperlukan upaya pihak manajemen yaitu dengan cara melakukan 

perencanaan, pengendalian dan pengawasan biaya-biaya yang dapat di 

kendalikan oleh pihak manajemen perusahaan. 

4.2.2 Hal  yang menyebabkan terjadinya penurunan laba pada CV.Nauli 

Jaya Abadi Kabupaten Rokan Hilir. 

Pada tabel 4.7 terlihat penurunan laba terjadi bukan karena 

peningkatan biaya operasional tetapi karena penurunan nilai rupiah dan harga 

sawit itu sendiri, sebagai perusahaan yang fokus usahanya menjual buat sawit 

kualitas terbaik maka biaya operasional pada CV.Nauli Jaya Abadi 

Kabupaten Rokan Hilir mengalami kenaikan setiap tahunnya, sehingga untuk 

mempertahan laba pada saat harga sawit sedang turun perusahaan 

memberlakukan pengendalian biaya operasional yang efektif dan efesien di 

CV. Nauli Jaya Abadi maka akan terjadi stabilnya penggunaan biaya 

produksi dan akan mampu meningkatkan laba disetiap tahunnya. Hal ini lah 

yang sangat diharapkan oleh pihak perusahaan guna untuk keberlangsungan 
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perusahaan. 

 4.2.3 Faktor-Faktor Apa Saja Yang Membuat Harga Tandan Buah 

Segar (TBS) Menurun. 

Naik turunnya harga TBS pada umumnya sudah tidak menjadi hal 

yang baru bagi pemilik kebun sawit. Begitu juga dengan CV. Nauli Jaya 

Abadi pernah mengalami penurun harga TBS ketingkat yang sangat tinggi, 

penyebab menurunnya yaitu dari tangki-tangki crude palm oil (CPO) di 

tingkat penjualan luar daerah, bahkan tingkat luar kota masi penuh sehingga 

mereka tidak menampung TBS yang siap untuk diolah menjadi minyak. 

Sehingga bisa menyebabkan penumpukan TBS di perusahaan yang semakin 

lama akan mengalami pembusukan dan tidak bisa untuk di jual lagi, karena 

tingkat segar yang dimiliki sudah semakin menurun. 

 4.2.4 Teori Kenaikan Penjualan dan Peningkatan Laba 

                     Dijelaskan bahwa apabila penjualan mengalami kenaikan maka laba 

yang di peroleh mengalami kenaikan, dan sebaliknya apabila penjualan 

mengalami penurunan maka laba yang dihasilkan menurun. Dijelaskan 

kembali  menurut Jumingan (2014:161) tingginya tingkat penjualan 

disebabkan oleh harga penjualan mengalami peningkatan maka laba yang 

dihasilkan meningkat, Sebaliknya apabila penjualan mengalami penurunan 

laba yang dihasilkan juga menurun. 

 



 

44 

 

BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1. Menurunya tingkat penjualan sangat berpengaruh terhadap perolehan laba 

dalam suatu perusahaan. Kenaikan atau penurunan penjualan berdampak 

kepada laba perusahaan, pada kasus CV.Nauli Jaya Abadi Rokan Hilir 

penurunan laba bukan disebabkan karena penjualan atau harga pokok 

penjualan namun lebih kepada harga sawit itu sendiri. 

2. Penurunan laba terjadi bukan karena peningkatan biaya operasional tetapi 

karena penurunan nilai rupiah dan harga sawit itu sendiri kenaikan biaya 

operasional pada CV.Nauli Jaya Abadi Kabupaten Rokan Hilir juga 

menyebabkan penurunan laba perusahaan tapi tidak pada taraf yang 

signifikan  

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan 

beberapa saran sebagai berikut : 

1. Pengendalian biaya produksi pada CV. Nauli Jaya Abadi belum efisien 

dan efektif. Oleh karna itu, agar pengendalian biaya produksi dapat 

berjalan secara efektif dan efisien perlu adanya pengawasan ulang tentang 

pengendalian biaya dan adanya pembagian tugas yang jelas sehingga tidak 

adanya lagi penggabungan tugas antara pengendalian dan manajemen 

bagian keuangan. Dengan begitu pengendalian dalam dilakukan dengan 

lebih fokus dan pengendalian dapat berjalan secara efektif dan efisien. 
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2.  Meningkatkan angka penjualan dan menekan biaya produksi. Dengan 

begitu secara otomatis laba CV. Nauli Jaya Abadi akan mengalami 

peningkatan juga. Dan pihak manajemen harus terus berinovasi untuk 

mengoptimalkan dan mengefesiensikan biaya produksi dan harus lebih 

memperhatikan setiap biaya produksi yang dikorbankan perusahaan agar 

besarnya biaya yang dikeluarkan sesuai dengan penjualan yang diperoleh 

perusahaan agar laba perusahaan dapat maksimal. 

3. Harus adanya pihak yang secara khusus bertugas melakukan pengendalian 

agar tidak terjadian penggandaan tugas pada salah satu pihak manajemen 

perusahaa
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