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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Landasan penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti adalah : 

 Pinasih (2005) melakukan penelitian mengemukakan bahwa berdasarkan 

teknik analisis data yangdigunakan, yaitu analisis regresi linier berganda dua 

prediktor untuk uji F statistik(tingkat signifikansi adalah 5%) dan regresi 

sederhana untuk uji t statitik dengantingkat signifikansi yang digunakan sebesar 

α= 5%, dan pengolahan datamenggunakan program SPSS menunjukkan bahwa 

efisiensi biaya bahan baku danefisiensi biaya tenaga kerja langsung secara 

bersama-sama berpengaruh terhadaprasio profit margin pada tahun 2002 - 2004 

dengan koefisiensi determinasisebesar 27.2%. Secara parsial efisiensi biaya bahan 

baku dan pengendalian biayatenaga kerja langsung berpengaruh terhadap rasio 

profit margin. 

 

 Siti Nurkholifah (2010) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui berapa besar pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Biaya Produksi 

tehadap Profit Margin pada perusahaan Food and Beverages. Alat analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel, yaitu gabungan dua data 

time series dan cross section mampu menyediakan data yang lebih banyak 

sehingga akan menghasilkan degree of freedom (df) yang lebih besar, guna 

mengetahui pengaruh antara inflasi dan pertumbuhan biaya produksi dengan rasio 

profit margin. Menggunakan data laporan keuangan selama periode 2005-2008, 

maka hasil perhitungan tingkat Profit Margin dengan menggunakan Gross Profit 

Margin (GPM) pada perusahaan Food and Beverages Yang go Publik di BEI 

adalah PT. Aqua Golden Mississipi Tbk sebesar 6,02%, PT. Cahaya Kalbar Tbk 

sebesar 9,65%, PT. Delta Djakarta Tbk sebesar 25,22%, PT. Mayora Indah Tbk 

sebesar 22,33%, PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 46,25%, PT. Prasidha Aneka
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Niaga Tbk 11,23%, PT. Siantar Top Tbk 21,13%, PT. Smart Tbk 14,48%. 

Perhitungan tingkat pertumbuhan biaya produksi adalah PT. Aqua Golden 

Mississipi Tbk sebesar 11,47%, PT. Cahaya Kalbar Tbk sebesar 125,98%, PT. 

Delta Djakarta Tbk sebesar 22,67%, PT. Mayora Indah Tbk sebesar 32,98%, PT. 

Multi Bintang Indonesia Tbk 15,14%, PT. Prasidha Aneka Niaga Tbk 27,22%, 

PT. Siantar Top Tbk 41,25%, PT. Smart Tbk 1,05%.  

 Sedangkan perhitungan tingkat inflasi dengan menggunakan Indeks harga 

Konsumen (IHK) adalah pada tahun 2005 Indonesia memiliki tingkat inflasi 

sebesar 17,11%, pada tahun 2006 sebesar 6,60%, pada tahun 2007 sebesar 6,59%, 

pada tahun 2008 sebesar (26,78). Berdasarkan kesimpulan, dapat disimpulkan 

bahwa tingkat inflasi dan pertumbuhan biaya produksi berpengaruh terhadap 

besarnya tingkat profit margin pada perusahaan Food and Beverages selama 

periode 2005-2008 dengan koefisien determinasi sebesar 96,83%. Secara parsial 

antara tingkat inflasi dengan tingkat profit margin negatif tidak berpengaruh 

sedangkan antara tingkat inflasi dengan tingkat pertumbuhan biaya produksi 

positif berpengaruh. Sehingga dapat mengimplikasikan agar diperoleh tingkat 

profit margin yang tinggi, maka bagi manajemen perusahaan untuk lebih 

memperhatikan tingkat pertumbuhan biaya produksi, seperti mencari supplier 

yang memberikan harga bahan baku yang lebih murah agar pengendalian biaya 

produksi lebih efisien. 

B. Tinjauan Teori 

1. Pengertian Rasio Profit Margin 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Rasio profit 

margin dapat pula menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menetapkan 

harga jual suatu produk, relatif terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 

menghasilkan produk tersebut. 

2. Tolak Ukur Rasio Profit Margin 

Menurut Abdullah (2002;157), ada tiga rasio pengukuran laba 

(profitabilitas) yang berhubungan dengan penjualan yang dihasilkan sebagaimana 

bersumber dari laporan laba-rugi perusahaan, antara lain: 
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1. Margin Laba Kotor (Gross Profit margin) 

Gross Profit Margin 

=
Laba kotor

Penjualan 
× 100% 

2. Margin Laba Operasi(Operating Profit Margin) 

Operating Profit Margin 

=
Laba operasional

Penjualan
× 100% 

3. Margin Laba Bersih (Net Profit Margin) 

Net Profit Margin 

=
Laba bersih

Penjualan
× 100% 

Pengukuran rasio profit margin yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah gross profit margin karena rasio ini digunakan untuk mengetahui laba kotor 

yang diperoleh per rupiah penjualan. Jadi besar kecilnya gross profit margin 

ditentukan oleh dua faktor, yaitu laba kotor dan penjualan. Maka untuk 

memperbesar gross profit margin dengan memperbesar penjualan pada jumlah 

biaya pokok penjualan tertentu atau mengendalikan biaya pokok penjualan pada 

jumlah penjualan tertentu. 

3. Pengertian Inflasi 

Bank Indonesia (BI) mendefinisikan inflasi adalah kecenderungan harga-

harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus.Menurut BPS pengertian 

dari inflasi adalah sebuah nilai ketika tingkat dari harga yang berlaku di dalam 

suatu bidang ekonomi. Sebagai salah satu dari indikator di dalam melihat 

kestabilitasian perekonomian satu wilayah tertentu, perkembangan harga jasa dan 

barang pada umumnya dapat dihitung melalui indeks harga dari para konsumen. 

Menurut Waluyo (2002;47), Inflasi merupakan salah satu bentuk penyakit-

penyakit ekonomi yang sering timbul dan dialami hampir di seluruh negara. 

Kecenderungan dari kenaikan harga-harga pada umumnya serta terjadi secara 

terus-menerus. 
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4. Jenis Inflasi 

Menurut Boediono (1982;67) ada berbagai cara untuk menggolongkan jenis 

inflasi dan penggolongan mana yang kita pilih tergantung pada tujuan kita. 

Penggolongan berdasarkan “parah” tidaknya inflasi : 

1. Inflasi ringan à <10 % / tahun. Inflasi jenis ini biasanya dapat ditoleransi. 

2. Inflasi sedang à 10-30% / tahun. Inflasi ini sudah mulai mendapat perhatian 

para pemerhati ekonomi. 

3. Inflasi berat à 30-100 % / tahun. Pada fase ke-3 ini, inflasi sudah sangat 

menyengsarakan rakyat. 

4. Hyper Inflasi à >100 % / tahun. 

Penggolongan berdasarkan atas dasar sebab awal terjadi inflasi, yaitu : 

1. Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang 

terlalu besar. Inflasi ini disebut Demand Inflation. 

 

Gambar 1 

Demand Inflation 

Harga 

     

       S 

 

H2             D2 

 

H1 

             D1 

 

 

     Q1   Q2   Output 

Gambar 1 menggambarkan suatu demand inflation. Karena permintaan 

masyarakat akan barang-barang (aggregate demand) bertambah, misalnya 

karena bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan 

pencetakan uang, atau kenaikan permintaan luar negeri akan barang-barang 
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ekspor, maka kurva agregate demand bergeser dari Dke D2. Akibatnya 

tingkat harga naik dari H1 ke H2. 

2. Inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi. Inflasi ini disebut cost 

inflation 

Gambar 2 

Cost Inflation 
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Gambar 2 menunjukkan bahwa apabila biaya produksi naik, misalnya karena 

kenaikan harga sarana produksi yang didatangkan dari luar negeri atau karena 

kenaikan harga bahan bakar minyak, maka kurva penawran masyarakat 

(agregate supply) bergeser dari S1 ke S2. Akibatnya tingkat harga naik dari 

H3 ke H4. 

Penggolongan berdasarkan asal dari inflasi, yaitu : 

1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic inflation) 

Inflasi ini timbul karena kenaikan harga dari dalam negeri baik karena 

perilaku masyarakat maupun pemerintah. 

2. Inflasi yang berasal dari luar negeri (imported inflastion) 

Menurut Waluyo (2006;85), Inflasi ini menaikkan harga – harga umum 

yang tidak hanya dipengaruhi oleh harga dalam negeri, tetapi juga oleh 
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harga – harga luar negeri yang tercemin pada harga barang – barang import. 

Dengan demikian kenaikan indeks harga umum dan dengan sendirinya akan 

mempengaruhi laju inflasi. 

5. Hubungan Inflasi Terhadap Profit Margin 

 Gwin dan Taylor (2004), menunjukkan bahwaProfit 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 

profit/keuntungan yang diperoleh akan tinggi/besar. Dalam hal ini inflasi 

berpengaruh terhadap profit margin yang diperoleh perusahaan. 

6. Pengertian Biaya Produksi 

  Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk mengelola 

bahan baku menjadi produk jadi. Contohnya adalah biaya bahan baku, biaya 

bahan penolong, biaya gaji karyawan yang bekerja dalam bagian-bagian, baik 

yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan proses produksi. 

7. Jenis Biaya Produksi 

 Menurut Sutrisno (2001;74) biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan 

untuk mengolah bahan baku menjadi produk selesai. Biaya ini terdiri dari : 

a. Biaya Bahan Baku 

Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan 

yang menjadi bagian pokok dari produk selesai. Misalnya perusahaan mebel 

membuat meja dan kursi bahan bakunya adalah kayu, maka pengeluaran untuk 

membelio kayu tersebut akan menjadi biaya bahan baku. 

b. Biaya tenaga kerja langsung 

Biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya yang dikeluarkan untuk 

membayar tenaga kerja yang langsung menangani proses produksi. Misalnya 

pada perusahaan meubel adalah biaya tukang kayu. 
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c. Biaya Overhead Pabrik 

Biaya Overhead pabrik adalah biaya yang dikeluarkan bagian produksi 

selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Seperti biaya 

pemeliharaan dan suku cadang, penyusutan, listrik dan air, serta pelengkapan 

pabrik. 

8. Hubungan Biaya Produksi Terhadap Profit Margin 

Tingkat profit margin menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba dari setiap rupiah penjualan tertentu yang dilakukan. Menurut 

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 rasio profit 

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.Menurut Gwin dan Taylor (2004)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. Semakin tinggi/besar biaya produksi yang 

digunakan oleh perusahaan maka akan semakin kecil/rendah profit/keuntungan 

yang akan diperoleh begitupula sebaliknya semakin rendah/kecil biaya produksi 

yang digunakan oleh perusahaan maka akan semakin tinggi/besar 

profit/keuntungan yang akan diperoleh. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

9. Kerangka Konseptual

10. Hipotesis

Dari uraian landasan teori diatas, maka dapat diambil hipotesis 

sebagai berikut : 

a. Inflasi berpengaruh signifikan terhadap profit margin

b. Biaya Produksi berpengaruh signifikan terhadap profit margin

INFLASI 

PROFIT 

MARGIN 
BIAYA 

PRODUKSI 




