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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu indikator keberhasilanperusahaan adalah kemampuan 

untuk menghasilkan laba secara maksimal. Manager perusahaan selaku 

pimpinan dan juga pengelola perusahaan tersebut harus mampu untuk 

membukukan pendapatan dan penjualan yang efektif dan signifikan, serta dalam 

waktu yang sama manager juga harus mampu meminimalisir biaya-biaya yang 

ada. Hal ini dikarenakan, laba menjadi daya tarik perusahaan-perusahaan lain 

untuk ikut serta berkompetisi di dalam pasar. 

 Sebuah perusahaan yang memiliki kemampuan menghasilkan laba yang 

tinggi akan memberi tanda kepada pasar bahwa perusahaan lain juga akan dapat 

memperoleh laba. Mengingat laba adalah selisih antara pendapatan yang 

diterima dan biaya-biaya yang dikeluarkan, maka ukuran efisiensi dapat dilihat 

dengan membandingkan (rasio) antara laba terhadap pendapatan. 

Riyanto (1994;75), Besar kecilnya rasio profit margin pada setiap 

transaksi sales ditentukan oleh dua faktor, yaitu net sales dan laba usaha atau net 

operating income,tergantung kepada pendapatan dari sales dan besarnya biaya 

usaha (operating expenses). Dengan jumlah operating expenses tertentu 

rasioprofit margin dapat diperbesar dengan memperbesar sales, atau dengan 

jumlah sales tertentu rasio profit margin dapat diperbesar dengan menekan atau 

memperkecil operating expensesnya. Dalam hal ini berarti biaya produksi 

berpengaruh terhadap profit margin. Untuk memperoleh tingkat profit margin 

yang tinggi maka perusahaan harus mampu mengendalikan biaya bahan baku 

agar dapat bertindak se-efisien mungkin dan mendapatkan profit margin yang 

diinginkan.
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Salah satu rasio profit margin yang harus dicapai oleh manager 

perusahaan adalah rasio net profit margin. Rasio ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan memperoleh laba bersih dari setiap rupiah penjualan. Karena laba 

bersih terbentuk dari biaya pokok penjualan maka untuk memperbesar tingkat 

rasio net profit margin perlu mengendalikan biaya produksi. Pengendalian biaya 

ini penting bagi perusahaan karna biaya produksi merupakan unsur didalam 

pembentukan harga pokok produksi yang dijadikan dasar dalam penentuan harga 

pokok penjualan produk yang dihasilkan.  

Biaya produksi tidak dapat dipisahkan dari proses produksi karena biaya 

produksi merupakan masukan atau input dikalikan dengan harganya. Menurut 

Nuraini (2006;57), biaya produksi merupakan semua pengeluaran atau semua 

beban yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu jenis 

barang atau jasa yang siap untuk dipakai konsumen. Dalam menganalisis biaya 

produksi pada suatu perusahaan perlu dibedakan dua jangka waktu: yaitu jangka 

pendek dan jangka panjang. Biaya produksi jangka pendek meliputi biaya tetap 

(fixed cost) dan biaya berubah (variabel cost). Menurut yuliati dan Handoyo 

(1998), biaya berubah (variabel cost) dapat diprediksi melalui komponen biaya 

yang termasuk dalam biaya variabel, misalnya biaya tenaga kerja per jam. Sama 

halnya dengan harga, biaya variabel juga berubah mengikuti perubahan tingkat 

inflasi yang akan terjadi di masa depan.  

Apabila biaya variabel dapat diprediksi secara tepat, tidak berarti biaya 

total juga dapat diprediksi secara tepat. Hal ini karena biaya total selain 

dipengaruhi oleh biaya variabel, juga dipengaruhi oleh biaya tetap. Sementara 

dalam suatu periode, biaya tetap lebih mudah diprediksi dibandingkan biaya 

variabel karena tidak sensitif terhadap perubahan tingkat operasi. Namun 

demikian perubahan biaya tetap juga dapat dipengaruhi oleh tingkat inflasi.  

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka inflasi pada bulan Juni2017 

sebesar 4,37%. Angka ini merupakan angka inflasi tertinggi pada tahun 2017. 

Apabila inflasi naik, maka akan berdampak pada naiknya harga bahan baku yang 

pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya daya saing terhadap produk 

barang yang dihasilkan suatu perusahaan. Hal ini akan berdampak pada 



3 
 

 

menurunnya prospek perusahaan. Selain itu meningkatnya inflasi akan 

menaikkan biaya perusahaan yang mengakibatkan menurunnya profitabilitas 

pada suatu perusahaan tersebut.  

Tingkat inflasi di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-

negara berkembang lain yaitu diantara 3-5 persen per tahun pada periode 2005-

2014. Indonesia memiliki rata-rata tingkat inflasi tahunan sekitar 8,5 persen 

dalam periode yang sama. Mulai dari tahun 2015 inflasi di Indonesia dapat 

dikatakan terkendali. Hal ini tentunya akan mempengaruhi industri dan 

perusahaan yang nantinya dapat berdampak negatif pada profit margin industri 

dan perusahaan. Sehingga industri dan perusahaan akan melakukan berbagai 

cara untuk dapat mengantisipasi tinnginya inflasi yang terjadi di Indonesia. 

Pembangunan nasional Indonesia menitik beratkan pada sektor industri 

dengan harapan sektor ini dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi 

nasional. Pengembangan industri selain menaikan nilai ekonomi suatu komoditi 

juga harus membuka lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi 

pengangguran.Tujuan Pembangunan Industri nasional baik jangka menengah 

maupun jangka panjang ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan 

kelemahan baik di sektor industri maupun untuk mengatasi permasalahan secara 

nasional yaitu meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri, meningkatkan 

ekspor  dan pemberdayaan pasar dalam negeri, memberikan sumbangan 

pertumbuhan yang berarti bagi perekonomian, mendukung perkembangan sektor 

infrastruktur, meningkatkan kemampuan teknologi, meningkatkan pendalaman 

struktur industri dan diversifikasi produk, dan 7). Meningkatkan penyebaran 

industri. 

Sektor industri dan garmen merupakan sektor penting dalam 

perekonomian nasional, karena perannya terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB), penyerapan tenaga kerja, investasi dan ekspor. Dalam rangka 

meningkatkan daya saing industri nasional. Industri tekstil dan garmen di 

Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan sekaligus menghadapi tekanan 

ditengah globalisasi dunia untuk perdagangan bebas.Industri tekstil dan garmen di 

Indonesia menjadi salah satu tulang punggung industri manufaktur dan 
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merupakan industri prioritas nasional yang masih prospektif untuk 

dikembangkan. Industri tekstil dan garmen memberikan kontribusi cukup besar 

terhadap pertumbuhan ekonomi, selain menciptakanlapangan kerja cukup besar, 

industri ini mendorong peningkatan investasi dalam dan luar negeri. 

Industri tekstil dan garmen saat ini menjadi industri strategis bagi 

perekonomian Indonesia mengingat Indonesia memiliki 250 juta penduduk. 

Bahkan, industri ini bagian sektor manufaktur terbesar ketiga di Indonesia dan 

menjadi salah satu sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Ekspor 

tekstil dan produk tekstil Indonesia mencapai US$12,4 miliar pada tahun 2017, 

melebihi target dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) sebesar US$11,8 

miliar. Pemerintah sendiri bahkan menargetkan pertumbuhan ekspor di 2019 

tumbuh menjadi US$15 miliar. Permintaan tekstil yang tinggi di Asia Tenggara 

dan Timur Tengah menjadi faktor yang menentukan untuk mencapai target 

tersebut.  

Dalam kegiatannya tersebut selain menggunakan bahan baku sebagai 

bahan dasar olahannya, perusahaan Tekstil dan Garmen juga melibatkan tenaga 

kerja yang mengerjakan langsung proses pengolahan bahan baku tersebut. 

Dalam hal ini perusahaan Tekstil dan Garmen sangat tergantung pada 

ketersediaan bahan baku dan Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, 

pengendalian biaya sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk menjaga 

ketersediaan dana yang cukup untuk membiayai kegiatan operasionalnya.  

Selain itu pengendalian biaya merupakan tujuan utama dari administrasi 

dan analisa biaya produksi, yang dalam hal ini untuk memudahkan 

pelaksanaannya diperlukan pemisahan biaya ke dalam unsur-unsurnya, biaya 

bahan, biaya upah serta biaya produksi lainnya berdasarkan tanggung jawab.  

Gwin dan Taylor(2004). Menunjukkan bahwa profit Margin mengalami 

penurunan selama inflasi jika biaya cukup tinggi. Mereka juga menyatakan 

bahwa inflasi memiliki dampak  negatif terhadap profit margin. Jika suatu 

industri atau perusahaan melakukan penjualan dengan inflasi yang tinggi maka 

profit/keuntungan yang akan diperoleh akan rendah/kecil. Sementara jika suatu 

industri atau perusahaan melakukan penjualan dengan inflasi yang rendah maka 

http://www.tribunnews.com/tag/industri
http://www.tribunnews.com/tag/garmen
http://www.tribunnews.com/tag/tenaga-kerja
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profit/keuntungan yang diperoleh akan tinggi/besar. Dalam hal ini inflasi 

berpengaruh terhadap profit margin yang diperoleh perusahaan. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka peneliti 

mengambil penelitian tentang analisispengaruh inflasi dan biaya produksi 

terhadap profit margin pada perusahaan Tekstil dan Garmen yang go public di 

Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. 

B. Perumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh inflasi dan biaya produksi terhadap profit margin 

pada industri tekstil dan garmen yang go public di Bursa Efek Indonesia pada 

periode 2013-2017? 

C. Batasan Masalah 

Untuk mengantisipasi meluasnya pembahasan masalah, penelitian ini 

dibatasi hanya untuk mengetahuiada atau tidaknya pengaruh inflasi dan biaya 

produksi terhadap profit margin. Penelitian ini menggunakan pengukuran inflasi 

menggunakan indeks harga konsumen dan biaya produksi periode 2013-2017.  

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

1. Mendiskripsikan pengaruh inflasi,  biaya produksi dan profit margin 

pada industri tekstil dan garmen yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2017. 

2. Menganalisis pengaruh inflasi dan biaya produksi terhadap profit 

margin pada industri tekstil dan garmen yang go publik di Bursa 

Efek Indonesia periode 2013-2017 

2. Manfaat Penelitian 

a. Pengambilan Kebijakan Untuk Industri 

Hasil penelitian ini diharapkan dapatdijadikan masukan dalam 

pengambilan kebijakan serta memberikan informasi dalam 

meningkatkan profit margin bagi industri tekstil dan garmen. 

b. Pengambilan Kebijakan Untuk Pemerintah 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam 

pengambilan keputusan bagi pemerintah untuk membantu 

mendorong perkembangan industri tekstil dan garmen. 

c. Pengembangan Keilmuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk

melakukan kajian lebih lanjut mengenai profit margin industri

tekstil dan garmen.



 
 

 

 

 
 
  
 



 
 

 

 




