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SARI

Taufik Ibrahim, 2011. “Pengaruh Biaya Produksi, Biaya Pemasaran dan Gaji 
Karyawan Terhadap Hasil Penjualan Pada Anggrek Catering di Kota Semarang”.
Skripsi. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.  
Pembimbing I. Drs. Sugiharto, M.Si, Pembimbing II. Drs. Syamsu Hadi, M.Si.

Kata Kunci : Biaya Produksi, Biaya Pemasaran, Gaji Karyawan, Hasil 
Penjualan

Pada masa sekarang ini usaha catering tidak hanya dituntut dalam menghasilkan 
pelayanan jasa yang memuaskan pelanggan dari segi rasa masakan yang disajikan, 
namun melalui segala produk yang dihasilkan harus disesuaikan dengan beban-beban 
produksi yang tercipta. Berdasarkan riset awal yang dilakukan di Anggrek Catering
diperoleh hasil bahwa kenaikan biaya-biaya seperti biaya produksi dan biaya 
pemasaran dapat berdampak pada kenaikan jumlah pesanan jasa boga (hasil 
penjualan) yang diterima oleh Anggrek Catering. Permasalahan dalam penelitian ini
adalah adakah pengaruh biaya produksi, biaya pemasaran dan gaji karyawan terhadap 
hasil penjualan Anggrek Catering di Kota Semarang tahun 2007-2010. Tujuan dalam 
penelitian ini adalah mendiskripsikan dan menganalisis pengaruh biaya produksi, 
biaya pemasaran dan gaji karyawan terhadap hasil penjualan Anggrek Catering di 
Kota Semarang tahun 2007-2010.

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Anggrek Catering tahun 
2007-2010. Jumlah populasi dalam penelitian ini terbatas yaitu 12 x 4 tahun,  maka 
jenis penelitian ini adalah penelitian populasi. Metode yang digunakan dalam 
penelitian kali ini adalah metode kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah 
analisis deskriptif persentase dan analisis regresi linier berganda. 

Hasil analisis dengan menggunakan analisis regresi dengan menggunakan 
program komputasi SPSS for windows relase 16, maka diperoleh persamaan regresi: 
Y = 2650, 745 + 260,054 (X1) + 307,891(X2) + 105, 952(X3), dimana hasil uji parsial 
yang dilakukan bahwa nilai thitung variabel biaya produksi (X1) sebesar 11,112 lebih 
besar dari ttable ( 2,01063) atau sig 0,000 < 0,05, thitung variabel biaya pemasaran (X2) 
sebesar 4,623 lebih besar dari ttable ( 2.01063) atau sig 0,001 < 0,05, dan thitung

variabel gaji karyawan (X3) sebesar 6,238 lebih besar dari ttable ( 2.01063) atau sig 
0,000 < 0,05, maka signifikansi hitung < signifikansi alpha sehingga Ho ditolak dan 
Ha diterima yang berarti biaya produksi, biaya pemasaran dan gaji karyawan 
berpengaruh positif terhadap hasil penjualan pada Anggrek Catering di kota 
Semarang. Koefisien determinasi (Adjusted R2) sebesar 0,733 yang berarti Biaya 
Produksi, Biaya Pemasaran dan Gaji Karyawan pada Anggrek Catering di kota 
Semarang berpengaruh positif terhadap hasil penjualan sebesar 73,3% dan sisanya 
sebesar 26,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Simpulan dari hasil penelitian yaitu peningkatan biaya produksi, biaya 
pemasaran dan gaji karyawan akan diikuti oleh peningkatan hasil penjualan pada 
Anggrek Catering di kota Semarang sebesar 73,3%. Peningkatan biaya produksi, 
biaya pemasaran dan gaji karyawan terbukti meningkatkan hasil penjualan Anggrek 
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Catering, dengan demikian dapat disarankan agar Anggrek Catering meningkatkan 
biaya produksi, biaya pemasaran dan gaji karyawan yang nantinya berdampak pada 
peningkatan hasil penjualan.

.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1   LATAR BELAKANG MASALAH

Implementasi program penjualan untuk memacu penjualan produk/jasa suatu 

perusahaan merupakan persyaratan untuk memenangkan persaingan dalam kondisi 

perekonomian yang berkembang dengan pesat dan sangat kompetitif. Banyak 

pengusaha yang mempertimbangkan program penjualan sebagai alat kompetitif yang 

paling potensial. Tingkat penjualan yang tinggi merupakan hal yang diinginkan bagi 

setiap perusahan, bagi sebuah perusahaan dengan tingginya tingkat penjualan yang 

dihasilkan diharapkan laba yang diperoleh juga meningkat. Philip Kotler dan Kevin 

Lane (2009:18) mengemukakan dalam penjualan terdapat konsep yang menyatakan 

bahwa konsumen, jangan dibiarkan begitu saja, organisasi harus melaksanakan upaya 

penjualan dan promosi yang agresif. Konsep ini beranggapan bahwa konsumen 

biasanya menampakkan keengganan membeli dan harus dipikat agar membeli lebih 

banyak, dan bahwa perusahaan harus menggunakan serangkaian alat penjualan dan 

promosi yang efektif guna merangsang pembelian dalam jumlah yang lebih banyak.

Penjualan dalam kegiatan usaha menjadi pengukur tingkat hasil yang 

diharapkan oleh produsen melalui keterimaan nilai produk yang dihasilkan, melalui 

produk/jasa yang diterima baik oleh masyarakat maka tingkat penjualan akan 

meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah permintaan. Kotler (2006: 457) 
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penjualan merupakan sebuah proses dimana kebutuhan pembeli dan kebutuhan 

penjual dipenuhi, melalui antar pertukaran informasi dan kepentingan. Pertukaran 

kepentingan ini menjadi dasar adanya saling membutuhkan dan saling melengkapi, 

seorang penjual/produsen akan menjadi tidak berguna apabila tidak ada konsumen 

yang membeli produk yang telah dihasilkannya, begitu juga sebaliknya seorang 

konsumen tidak akan berdaya dengan segala potensi yang dimilikinya apabila tidak 

ada barang yang dapat dimanfaatkan nilainya. 

Setiap perusahaan hidup dari adanya konsumen yang loyal atau sering disebut 

sebagai pelanggan, karena itulah pelanggan merupakan satu-satunya alasan 

keberadaan sebuah perusahaan. Kepuasan pelanggan wajib menjadi prioritas setiap 

perusahaan, menjadikan kepuasan pelanggan sebagai fokus perusahaan merupakan 

salah satu bentuk pemahaman kebutuhan dalam kondisi perekonomian global 

sekarang ini. Dalam menjalankan usaha catering kepuasan pelanggan merupakan 

tujuan utama yang harus dicapai, karena usaha catering pada dasarnya berkembang 

atas kepuasan pelanggan dan kepercayaan. Kepuasan pelanggan yang terjaga dengan 

baik diharapkan nantinya terdapat pembelian berulang dan tercapainya 

kesinambungan bisnis.

Anggrek Catering adalah perusahan yang bergerak dibidang usaha jasa boga 

(catering/katering). Anggrek Catering pertama kali didirikan tanggal 1 Juli 1997, 

oleh Yohanes Agus Sugiharto. Berdasarkan SIUP 673/11.01/PK/VII/97. Perusahaan 

ini terdaftar sebagai perusahaan dagang kecil dengan jenis kegiatan usaha jasa boga. 
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Pada tahun 2002 tepatnya 27 Agustus 2002 Anggrek Catering terdaftar sebagai 

Perusahaan Perorangan dengan nomor TDP 11.01.5.55.11221. Pada awal berdirinya 

Anggrek Catering berada di jalan Anggrek XI/6 Semarang Tengah, yang sekarang 

digunakan sebagai kantor pemasaran (marketing). Anggrek Catering sekarang 

terletak di Jl. Lamongan Barat IX/1 Sampangan Semarang. Anggrek Catering

mempunyai wilayah kerja dikota Semarang dan sekarang mulai berkembang dengan 

adanya pesanan ke kota lain seperti Pekalongan, Tegal, Brebes, Cilacap, Yogyakarta, 

bahkan Jakarta. Di wilayah Semarang sendiri terdapat usaha-usaha jasa boga lain 

yang merupakan kompetitor sehingga secara tidak langsung mengurangi market 

share bagi Anggrek Catering Semarang. Dengan adanya tingkat persaingan yang 

sedemikian ketat maka Anggrek Catering Semarang mengeluarkan berbagai strategi 

untuk mengantisipasi pesaing baru (new competitor) atau pesaing lama. Strategi yang 

dikeluarkan akan berorientasi pada penjualan Anggrek Catering Semarang. Terkait 

dengan strategi dalam memperoleh pelanggan terdapat beberapa hal yang menjadi 

nilai lebih bagi Anggrek Catering di mata konsumen yakni rasa dan variasi menu, 

penataan dekorasi, kecukupan makanan yang tersaji dan pelayanan, beberapa hal 

inilah yang di duga membuat konsumen loyal dan melakukan pembelian berulang 

pada Anggrek Catering. 

Rasa yang premium yang ditunjang dengan varietas menu yang beragam 

menjadi daya tarik bagi konsumen. Peranan kualitas produk menjadi sangat penting 

karena perkembangan peradaban manusia sehingga mempengaruhi sikap konsumen 
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dalam pembelian suatu produk, baik produk satuan (produk yang dibuat berdasarkan 

pesanan) atau produk massa (produk yang dibuat secara terus menerus). Barang yang 

akan di produksi suatu perusahaan akan dinilai oleh konsumen, penilaian konsumen 

antara lain berupa daya tahan atau kekuatan barang, wujud atau model barang serta 

fungsi barang yang dihasilkan apabila konsumen membeli barang tersebut (Yusuf 

dalam Lestariadi, 2010:3).

Anggrek Catering dalam menjalankan usahanya sangat mengandalkan 

produk yang berkualitas dan pelayanan yang sangat diperhatikan karena hal inilah 

yang dirasakan langsung oleh para konsumen. Sesuai dengan visi Anggrek Catering

yaitu menjadi catering yang handal dan terpercaya dan mampu membantu 

perekonomian keluarga dan masyarakat disekitarnya dan misi Anggrek Catering 

adalah untuk memberikan layanan prima didukung oleh kualitas sumber daya 

manusia yang handal dengan keterampilan, serta jaringan yang luas. Semboyan yang 

diusung oleh Anggrek Catering yakni “ The Art of Taste” yang bermakna bahwa seni 

dalam merangkai rasa, dengan memperhatikan rasa dari masakan dan seni keindahan 

dekorasi serta manajemen acara yang terencana baik menjadi hal utama dalam 

menunjang tercapainya kepuasan konsumen. 

Pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi yang melumpuhkan 

berbagai sektor usaha di Indonesia. Banyak usaha kecil menengah dibuat gulung tikar 

karena tidak mampu bertahan dalam gempuran krisis. Krisis ini menimbulkan 

dampak yang menyebar diberbagai aspek terutama ekonomi yang sangat terasa 
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dampaknya bagi rakyat Indonesia. Akhir tahun 2008 dunia dikejutkan dengan 

terjadinya krisis global dan merupakan shock eksternal yang ditengarai sebagai krisis 

terbesar setelah great depression tahun 1912 dan berpotensi memberikan dampak 

yang besar terhadap perekonomian dunia. Secara global krisis telah menyebabkan 

kejatuhan harga jual komoditi serta nilai asset property dan asset financial baik di 

tingkat global maupun domestik, hal ini diprediksi menyebabkan pertumbuhan 

ekonomi dunia mengalami penurunan menjadi 2,2% pada tahun 2009 dan rata-rata 

5% untuk Negara berkembang. Sementara itu pertumbuhan perdagangan dunia 

diproyeksikan menurun menjadi 2,1% jauh dibawah pertumbuhan volume 

perdagangan tahun 2006 yang mencapai 9,4% (IMF, 2008). 

Krisis ini berdampak pula pada kenaikan harga-harga bahan produksi yang 

secara langsung akan berimbas pada kenaikan biaya-biaya produksi dan harga jual. 

Perusahaan dituntut melakukan berbagai tindakan antisipasi dan efisiensi guna 

mengurangi ketidakstabilan kondisi keuangan perusahaan dan tetap mempertahankan 

kegiatan operasional perusahaan dengan berbagai cara, diantaranya menyediakan 

barang dan jasa sesuai dengan selera dari masyarakat. Produk yang telah diterima dan 

dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat maka perusahaan akan memperoleh  balas 

jasa dari proses penjualan tersebut (Yusuf dalam Lestariadi, 2010:3). Oleh karena itu 

menjadi hal yang sangat vital untuk memperhatikan kondisi aspek produksi yang 

meliputi biaya produksi dan upah bahkan kegiatan pemasaran yang merupakan kunci 

pokok aktivitas perusahaan dalam menjalankan produksinya dalam kaitannya 
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meningkatkan value sekaligus profitabilitas yang signifikan bagi perusahaan dalam 

kondisi persaingan usaha yang semakin ketat, sehingga mampu memberikan dampak 

positif bagi perkembangan perusahaan.

Berikut ini hasil penjualan Anggrek Catering pada tahun 2009-2010:

Bulan Hasil Penjualan Anggrek Catering

2007 2008 2009 2010

Januari Rp   326.175.000,00 Rp     326.140.000,00 Rp    315.250.000,00 Rp     462.265.000,00 

Februari Rp   190.250.000,00 Rp     290.050.000,00 Rp    415.250.000,00 Rp     656.097.000,00 

Maret Rp   208.590.000,00 Rp     308.900.000,00 Rp    416.685.000,00 Rp     551.371.000,00 

April Rp   198.435.000,00 Rp     379.250.000,00 Rp    484.940.000,00 Rp     590.475.550,00 

Mei Rp   411.375.000,00 Rp     611.750.000,00 Rp    713.875.000,00 Rp     934.958.500,00 

Juni Rp   300.050.000,00 Rp     489.400.000,00 Rp    649.300.000,00 Rp     987.792.500,00 

juli Rp   396.890.000,00 Rp     596.250.000,00 Rp    856.780.000,00 Rp   1.193.553.000,00 

Agustus Rp   320.200.000,00 Rp     502.550.000,00 Rp    682.000.000,00 Rp     366.477.000,00 

September Rp   207.155.000,00 Rp     307.425.000,00 Rp    107.085.000,00 Rp     377.442.000,00 

Oktober Rp   105.775.000,00 Rp       87.250.000,00 Rp    580.030.000,00 Rp   1.076.086.000,00 

November Rp   105.550.750,00 Rp     575.450.000,00 Rp    792.935.000,00 Rp   1.325.444.000,00 

Desember Rp   306.740.000,00 Rp     506.780.000,00 Rp    846.030.000,00 Rp     644.803.000,00 

Jumlah Rp3.077.185.750,00 Rp   4.981.195.000,00 Rp  6.860.160.000,00 Rp   9.166.764.550,00 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2010 jumlah 

penjualan yang didapat mencapai Rp.9.166.764.550,00 hasil ini lebih tinggi dari hasil 

penjualan pada tahun 2009 yang hanya sebesar Rp.6.860.160.000,00, pada tahun 

2008 sebesar Rp.4.981.195.000,00 dan pada tahun 2007 yang hanya sebesar 

Rp.3.077.185.750,00. Krisis perekonomian global yang melumpuhkan kondisi 

keuangan dunia juga menimbulkan dampak pada kegiatan usaha di Indonesia yang 

Tabel 1.1 : Laporan Hasil Penjualan Anggrek Catering Tahun 2009 dan 2010

Sumber : Anggrek Catering tahun 2010
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terjadi pada bulan Oktober tahun 2008 lalu. Hal ini menimbulkan dampak dari 

kenaikan biaya-biaya selama proses produksi, biaya produksi mengalami kenaikan 

terbesar diluar biaya pemasaran dan biaya distribusi, karena pada unsur produksi 

terdiri dari bahan-bahan baku makanan yang sangat mudah sekali mengalami 

kenaikan. Namun secara menyeluruh tingkat penjualan selama krisis dan setelah 

krisis finansial yang mengalami kenaikan pada tahun 2008 sebesar 

Rp.4.981.195.000,00 dan pada tahun 2010 sebesar Rp.9.166.764.550,00. Hal ini 

menunjukkan bahwa walaupun dengan biaya produksi tinggi, biaya pemasaran yang 

meningkat dan gaji yang tetap tingkat penjualan Anggrek Catering tetap mengalami 

kenaikan, kondisi ini bertolak belakang dengan teori yang di ungkapkan oleh Sukirno 

(2002:9) bahwa pengusaha akan memperoleh keuntungan maksimum dengan 

meminimumkan biaya produksi.

Ketatnya persaingan di dunia usaha sekarang ini, tidak terkecuali bagi usaha 

kecil menengah yang memberikan peran yang penting bagi pertumbuhan 

perekonomian dalam negeri. UKM merupakan pilar utama penyokong perekonomian 

negara setelah koperasi, dengan penanganan yang baik serta kinerja manajerial yang

terprogram dan tertata rapi tentunya akan meningkatkan retensi penjualan atas 

produk/jasa yang di produksi.

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan produksinya tidak luput dalam usaha 

mencari profitabilitas semaksimal mungkin, dan hal ini hanya akan terwujud apabila 

manajemen perusahaan melakukan langkah-langkah dan pilihan yang tepat terhadap 
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jenis barang atau jasa yang akan dijualnya serta faktor-faktor produksi yang akan 

digunakannya. Bilas (1994: 211) untuk sebuah perusahaan, biaya sumber produksi 

adalah sama dengan nilai dari sumber-sumber produksi tersebut dalam  penggunaan 

alternatifnya yang terbaik, dalil ini terkenal dengan nama doktrin biaya alternatif 

(doctrine of alternative costs) atau doktrin biaya oportunitas (doctrine of opportunity 

costs) doktrin inilah nantinya digunakan apabila menyebut biaya produksi. Biaya 

produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi 

produk jadi yang siap untuk dijual (Mulyadi, 2009:14), dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa yang disebut biaya produksi adalah keseluruhan biaya yang 

dipergunakan guna mengolah bahan baku hingga menjadi produk yang siap jual.

Kegiatan produksi suatu perusahaan berdasar pada arahan manajemen yang 

telah melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian 

sumber daya perusahaan guna tercapai optimalitas produksi yang nantinya tercermin 

dalam optimalitas profit yang diperoleh perusahaan. R. W Shepherd (1970) dalam 

Aliasuddin (2002:1) produksi optimal dapat dicapai apabila ada pengorganisasian 

penggunaan input sebaik mungkin. Alokasi input yang baik ini dapat dilihat dari 

berapa besar sumbangan seluruh input terhadap produksi. Tambahan input dapat 

mengakibatkan pengurangan produksi maka penambahan tersebut tidak diperlukan 

karena pada saat tersebut penambahan input tidak lagi efisien. Penambahan input 

yang mengakibatkan penambahan output yang jauh lebih besar juga kurang baik 

karena pada saat intput bertambah ongkos produksi per unit telah mengalami 
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peningkatan. Kontribusi input yang optimal dicapai apabila tambahan input 

proporsional dengan tambahan output.

Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan pokok yang dilakukan oleh 

para pengusaha dalam usahanya mempertahankan kelangsungan hidup usahanya, 

berkembang dan mendapatkan laba. Berhasil atau tidaknya dalam mencapai tujuan 

usaha tergantung tingkat keahlian di dalam bidang pemasaran, produksi dan 

keuangan maupun bidang lainnya, selain itu tergantung pula pada kemampuan untuk 

mengkombinasikan fungsi-fungsi tersebut agar perusahaan dapat berjalan dengan 

lancar.

Biaya pemasaran yang sejatinya jiwa dari perusahaan pun akan ikut 

mendapatkan imbas dari terjadinya krisis yang belakangan terjadi, krisis yang secara 

struktural berdampak pada seluruh aspek kehidupan, aspek ekonomi pun tidak luput 

terkena imbasnya. Krisis yang menurunkan atau melemahkan kinerja keuangan telah 

menjatuhkan banyak perusahaan yang kurang memiliki pondasi keuangan dan 

manajemen yang kuat menjadi pontang panting hingga ada juga yang gulung tikar 

karena ketidaksiapan menghadapi krisis yang terjadi. Krisis yang membuat kacau 

keuangan Negara mengakibatkan naiknya biaya-biaya perusahaan yang berpengaruh 

terhadap harga output yang dihasilkan hal ini juga mengakibatkan kenaikan biaya 

pemasaran, tidak hanya itu ulah para kompetitor baru ataupun kompetitor lama 

membuat peralihan konsumen kepada pesaing menyisakan biaya pemasaran yang 
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Tabel 1.2 : Laporan Biaya Pemasaran Anggrek Catering Tahun 2007 dan 
  Tahun 2010

sudah terlanjur dikeluarkan menjadi tambahan beban biaya bagi perusahaan. Berikut 

perbandingan jumlah biaya pemasaran Anggrek Catering :

Bulan Biaya Pemasaran Anggrek Catering

2007 2008 2009 2010

Januari Rp  65.200.000,00 Rp       55.420.000,00 Rp      47.287.500,00 Rp       92.453.000,00 

Februari Rp  33.500.000,00 Rp       48.500.000,00 Rp      83.400.000,00 Rp     135.102.000,00 

Maret Rp  42.870.000,00 Rp       50.360.000,00 Rp      82.502.000,00 Rp     115.710.000,00 

April Rp  38.687.000,00 Rp       60.430.000,00 Rp      91.195.000,00 Rp     118.300.000,00 

Mei Rp  81.502.000,00 Rp     124.350.000,00 Rp    149.914.000,00 Rp     176.140.000,00 

Juni Rp  60.065.000,00 Rp       83.130.000,00 Rp    133.810.000,00 Rp     187.270.000,00 

juli Rp  83.161.000,00 Rp     107.000.000,00 Rp    188.320.000,00 Rp     215.740.000,00 

Agustus Rp  65.000.000,00 Rp       82.340.000,00 Rp    156.860.000,00 Rp       70.200.000,00 

September Rp  37.866.000,00 Rp       61.000.000,00 Rp      25.600.000,00 Rp       67.800.000,00 

Oktober Rp  22.219.000,00 Rp       13.050.000,00 Rp    127.600.000,00 Rp     185.200.000,00 

November Rp  19.500.000,00 Rp     115.750.000,00 Rp    174.245.000,00 Rp     265.000.000,00 

Desember Rp  64.415.000,00 Rp       88.050.000,00 Rp    183.580.000,00 Rp     130.240.000,00 

Jumlah Rp613.985.000,00 Rp     889.380.000,00 Rp  1.444.313.500,00 Rp   1.759.155.000,00 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2007 Anggrek 

Catering mengeluarkan dana sebesar Rp.613.985.000,00 untuk membiayai kegiatan 

pemasarannya, pada tahun 2008 Anggrek Catering mengeluarkan dana sebesar 

Rp.889.380.000,00, pada tahun 2009 Anggrek Catering mengeluarkan dana sebesar 

Rp.1.444.313.500,00 dan pada tahun 2010 jumlah ini meningkat menjadi 

Rp.1.759.155.000,00, secara dominan biaya pemasaran pada tahun 2009 terus 

mengalami kenaikan penurunan hanya terjadi pada bulan Maret, Juni, Agustus dan 

Sumber : Anggrek Catering tahun 2010
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September. Pertambahan biaya ini nantinya akan berpengaruh terhadap penentuan 

harga jual per item makanan dalam jasa Anggrek Catering.

Begitu banyak yang mempengaruhi penjualan ataupun tingkat pemesanan jasa 

boga Anggrek Catering tingkat biaya produksi, biaya pemasaran dan biaya lain yang 

tercermin dalam harga produk/jasa yang dihasilkan menjadi salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi tingkat penjualan. Anggrek Catering memiliki karyawan 

sebanyak 81 orang pada bagian produksi dan 20 orang di bagian marketing dan 

keuangan. Selama ini Anggrek Catering menjalankan usahanya dengan lebih 

mementingkan kesejahteraan karyawan dan kepuasan pelangan tanpa melupakan 

aspek perkembangan perusahaan. Kesejahteraan karyawan yang diperhatikan 

memiliki andil dalam mempengaruhi kinerja dan secara langsung nantinya akan 

dirasakan dampaknya oleh pelayanan terhadap konsumen. Dalam kaitannya dengan 

kesejahteraan karyawan tidak lepas akan gaji yang diterima, kecukupan gaji yang 

diberikan nantinya akan tercermin dari kinerja karyawan sesuai dengan yang 

diungkapkan Hariandja (2002) yaitu gaji merupakan salah satu unsur yang penting 

yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, sebab gaji adalah alat untuk memenuhi 

berbagai kebutuhan pegawai, sehingga dengan kecukupan gaji yang diberikan 

pegawai akan termotivasi untuk bekerja lebih giat. Gaji itu sudah menjadi hak yang 

harus diterima oleh karyawan karena pekerjaan yang telah dilakukannya karena 

kompensasi ini erat kaitannya dengan kinerja individu, kelompok ataupun kinerja 

organisasi (Mathis dan Lackson, 2002). Dalam sistem penggajiannya Anggrek 
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Catering menerapkan sistem penggajian pokok dengan insentif dan bonus, belum 

berdasar pada UMR kota Semarang, namun awal tahun 2011 ini sistem penggajian itu 

dihapuskan dan menggunakan penggajian yang disesuaikan dengan UMR kota 

Semarang, diharapkan dengan adanya perubahan ini akan ada peningkatan kinerja  

karyawan yang berdampak langsung terhadap kepuasan pelanggan, melalui perasaan 

konsumen yang merasa puas nantinya perusahaan akan diuntungkan dengan 

peningkatan penjualan, karena konsumen yang merasa puas akan secara tidak 

langsung akan menjadi tempat promosi yang baik terhadap perkembangan usaha.

Begitu banyak hal yang patut menjadi pertimbangan dalam menjalankan 

usaha, terlebih menyangkut harga yang umumnya merupakan suatu hal yang sensitif 

dalam pemasaran produk/jasa. Biaya-biaya yang dibebankan meliputi juga biaya 

produksi, biaya pemasaran dan gaji karyawan berdampak dalam  penentuan pricing

(Titik Nurbiyati dan Mahmud, 2005:167). Dalam hal ini perlu adanya pertimbangan 

serius agar kepentingan perusahaan akan profit yang diharapkan nerupakan hal 

memerlukan pemikiran khusus dalam menentukannya. Walaupun harga tidak semata-

mata menjadi faktor utama yang berkonjungsi terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada produk/jasa, juga memiliki kaitan erat dengan kualitas produk/jasa 

yang dihasilkan. Produk/jasa dengan kualitas premium tentunya akan memiliki 

jaminan kepusan tinggi yang dapat diterima konsumen, nantinya kepuasan yang 

diterima oleh konsumen dapat teraplikasi pada pembelian ualang yang dilakukan. 

Perasaan konsumen yang merasa puas nantinya akan menguntungkan perusahaan 
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dengan peningkatan penjualan, karena konsumen yang merasa puas secara tidak 

langsung akan menjadi tempat promosi yang baik terhadap perkembangan usaha.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dan dengan melihat 

fenomena masalah yang terjadi peneliti tertarik dan termotivasi untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut untuk menguji “PENGARUH BIAYA PRODUKSI, BIAYA 

PEMASARAN DAN GAJI KARYAWAN TERHADAP HASIL PENJUALAN  

PADA ANGGREK CATERING DI KOTA SEMARANG”.

1.2   Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat diketahui bahwa 

masalah yang dihadapi oleh Anggrek Catering adalah terjadinya kenaikan biaya 

produksi, biaya pemasaran dan biaya gaji karyawan yang berpengaruh terhadap 

tingkat penjualan atau penggunaan jasa catering. Kenaikan biaya-biaya tersebut 

disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal perusahaan yang beberapa 

diantaranya disebabkan oleh terjadinya krisis keuangan global yang mempengaruhi 

kondisi ekonomi negara yang terkait dengan tingkat inflasi dan kenaikan harga-harga 

bahan pangan yang sejatinya merupakan bahan dasar utama dalam menjalankan 

usaha catering. Ulah para pesaing yang berlaku curang juga menjadi salah satu sebab 

kenaikan biaya yang dikeluarkan. Kenaikan biaya ini nantinya akan terefleksi 

terhadap kenaikan harga jual dan akan mempengaruhi jumlah permintaan akan 

penggunaan jasa. Hansen dan Mowen (2000:38) menyatakan biaya adalah harta atau 
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nilai ekuivalen harta yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan 

membawa keuntungan di masa ini dan masa datang,  apabila biaya terus mengalami 

kenaikan maka harga jual pun akan mengalami kenaikan hal ini tidak sesuai dengan 

kemampuan atau daya beli konsumen yang memiliki keterbatasan maka secara 

langsung akan mempengaruhi tingkat penjualan perusahaan.

Berdasarkan konteks diatas, dapat diidentifikasi permasalahan penelitian 

sebagai berikut :

1. Adakah pengaruh biaya produksi terhadap hasil penjualan Anggrek Catering di 

Kota Semarang tahun 2007-2010?

2. Adakah pengaruh biaya pemasaran terhadap hasil penjualan Anggrek Catering

di Kota Semarang tahun 2007-2010?

3. Adakah pengaruh gaji karyawan terhadap hasil penjualan Anggrek Catering di 

Kota Semarang tahun 2007-2010?

4. Adakah pengaruh biaya produksi, biaya pemasaran dan gaji karyawan secara 

simultan terhadap hasil penjualan Anggrek Catering di Kota Semarang tahun 

2007-2010 ?
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1.3   Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian adalah agar mengerti dan mengetahui lebih spesifik mengenai pengaruh 

biaya produksi, biaya pemasaran dan gaji karyawan, yaitu:

1. Mendiskripsikan dan menganalisis pengaruh biaya produksi terhadap hasil 

penjualan Anggrek Catering di Kota Semarang tahun 2007-2010.

2. Mendiskripsikan dan menganalisis pengaruh biaya pemasaran terhadap 

hasil penjualan Anggrek Catering di Kota Semarang tahun 2007-2010.

3. Mendiskripsikan dan menganalisis pengaruh gaji karyawan terhadap hasil 

penjualan Anggrek Catering di Kota Semarang tahun 2007-2010.

4. Mendiskripsikan dan menganalisis pengaruh Biaya produksi, biaya 

pemasaran dan gaji karyawan secara simultan terhadap hasil penjualan 

Anggrek Catering di Kota Semarang tahun 2007-2010.
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1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu manfaat 

teoritis/akademis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis bagi Universitas Negeri Semarang

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan sumbangan 

konseptual bagi perkembangan kajian ilmu manajemen, khususnya dalam 

menghasilkan konsep mengenai pengaruh biaya produksi, biaya pemasaran 

dan gaji karyawan terhadap hasil penjualan dan nantinya diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran dan kajian dalam penelitian civitas 

akademika.

2. Kepentingan praktis bagi Anggrek Catering

Sebagai evaluasi terhadap kebijakan penjualan yang selama ini diterapkan dan 

sebagai implikasi lebih lanjut dalam memberikan informasi mengenai 

pengaruh biaya produksi, biaya pemasaran dan gaji karyawan guna 

menciptakan peningkatan hasil penjualan .
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1   Teori Penjualan

Joel G.Siegel dan Joe K Shim yang diterjemahkan oleh Moh. Kurdi 

(1999:404) berpendapat bahwa penjualan adalah penerimaan yang diperoleh dari 

pengiriman barang dagangan atau dari penyerahan pelayanan dalam bursa sebagai

barang pertimbangan. Pertimbangan ini dapat dalam bentuk tunai peralatan kas atau 

harta lainnya. Pendapatan dapat diperoleh pada saat penjualan, karena terjadi 

pertukaran, harga jual dapat ditetapkan dan bebannya diketahui.

Husein Umar (2002:36) penjualan merupakan insentif jangka pendek untuk 

meningkatkan pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa dimana pembelian 

diharapkan dilakukan sekarang juga.

Penjualan merupakan sebuah proses dimana kebutuhan pembeli dan 

kebutuhan penjual dipenuhi, melalui antar pertukaran informasi dan kepentingan 

(Kotler, 2006:457).

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud 

dengan penjualan yaitu proses dimana sang penjual memuaskan segala kebutuhan dan 

keinginan pembeli, agar dicapai manfaat baik bagi sang penjual maupun sang 

pembeli yang berkelanjutan dan yang menguntungkan kedua belah pihak dan 

diharapkan nantinya didapat insentif jangka pendek untuk meningkatkan pembelian 
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atau penjualan suatu produk atau jasa dimana pembelian diharapkan dilakukan 

sekarang juga melalui antar pertukaran informasi dan kepentingan.

2.1.1.   Jenis-jenis Penjualan

Basu Swasta (1998:11) terdapat beberapa jenis penjualan, yaitu :

1.   Trade Selling

Kondisi yang terjadi apabila produsen dan pedagang besar memberi 

keleluasaan kepada pengecer untuk berusaha memperbaiki distributor 

produk-produk mereka. Hal ini melibatkan para penyalur dengan kegiatan 

promosi, peragaan, persediaan dan pengadaan produk baru, sehingga 

terjadi pemusatan penjualan melalui penyalur dari ada penjualan ke 

pembeli akhir.

2. Missionary Selling

Dalam missionary selling peningkatan penjualan dilakukan dengan 

mendorong pembeli untuk membeli barang-barang dari penyalur 

perusahaan. Dalam hal ini perusahaan memiliki peyalur sendiri dalam 

pendistribusian produknya.

3. Technical Selling

Peningkatan 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.
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4. New Business Selling

Berusaha membuka transaksi baru dengan merubah calon pembeli 

menjadi pembeli. Jenis perusahaan asuransi sering menggunakan jenis 

penjualan ini.

5. Responsive Selling

Dua jenis penjualan utama disini adalah “route driving” dan 

“retailing”. Jenis penjualan seperti ini tidak akan menciptakan penjualan 

yang terlalu besar meskipun layanan yang baik dan hubungan pelanggan 

yang menyenangkan dapat menjurus pada pembelian ulang.

2.1.2.   Tahapan Dalam Penjualan

Titik Nurbiyati dan Mahmud Machfoedz dalam manajemen pemasaran

kontemporer (2005:245) terdapat tahapan-tahapan dalam penjualan meliputi :

1. Prospekting

Prospek merupakan orang yang mempunyai kemampuan untuk 

membeli yang telah menunjukkan rasa tertarik pada produk atau jasa yang 

ditawarkan. Terdapat dua alasan pokok yang menyebabkan perusahaan 

harus secara konstan mencari prospek baru : (1) untuk meningkatkan 

penjualan, dan (2) untuk menggantian konsumen yang tidak lagi membeli 

produk atau jasa perusahaan.
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2. Perencanaan Pra-Penjualan

Penjualan yang dilakukan dengan melakukan kunjungan masih 

dipandang sebagai dasar penjualan pada umumnya, dan perencanaan dan 

perencanaan kunjungan penjualan merupakan dasar keberhasilan, 

mengetahui konsumen sebelum melakukan kunjungan penjualan akan 

lebih memungkinkan keberhasilan penjualan. Elemen perencanaan pra-

penjualan meliputi faktor-faktor objek penjualan, profil konsumen, 

manfaat bagi konsumen.

3. Presentasi Penjualan

Setiap kunjungan penjualan merupakan presentasi. Penjual 

menguraikan penjelasan tentang fungsi dan manfaat produk. Prospek 

memandang presentasi ini sebagai informasi tentang solusi atas problem 

yang mereka hadapi. Oleh karena itu, setiap kunjungan penjualan harus 

direncanakan dengan baik dan mempunyai tujuan jelas.

4. Mengatasi Keberatan Prospek

Keberatan yang di kemukakan oleh prospek merupakan pernyataan 

ketidak bersedianya untuk membeli produk yang ditawarkan oleh penjual. 

Keberatan dapat diungkapkan dengan pernyataan, pertanyaan  atau bahkan 

dengan diam. Keberatan konsumen untuk membeli suatu produk yang 

ditawarkan oleh penjual dapat diklasifikasikan kedalam empat kategori 

yaitu keberatan terselubung, tidak memberi jawaban yang jelas, tidak 
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memerlukan produk yang ditawarkan, keberatan dengan alasan 

keuangan/harga.

Beberapa upaya yang bisa dilakukan guna mengatasi keberatan yang 

dikemukakan oleh prospek yaitu mengatasi keberatan, memandang 

keberatan sebagai suatu kesempatan, bersikap positif, memahami 

keberatan, meminta informasi, persyaratan.

5. Menutup Penjualan

Penutupan penjualan merupakan proses untuk membantu prospek 

dalam mengambil keputusan yang mendatangkan manfaat untuk mereka. 

Penjual membantu prospek untuk mengambil keputusan dengan 

menawarkan suatu produk untuk mereka beli. Sebagaimana diketahui 

bahwa keberhasilan penjual menutup penjualan merupakan hasil 

presentasi yang dilakukannya.

2.1.3.   Faktor-faktor yang mempengaruhi Penjualan

Basu Swasta (1998:129) didalam kondisi lapangan yang sebenarnya terjadi 

perencanaan penjualan dipengaruhi oleh beberapa faktor, adapun faktor-faktor itu 

yaitu:

1. Kondisi dan Kemampuan Penjual

Pada hakekatnya jual beli merupakan pemindahan hak kepemilikan 

suatu barang yang dinilai dengan uang, dimana didalam proses jual beli 
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terdapat dua pihak yang terlibat di dalamnya yaitu yang bertindak sebagai 

penjual dan yang betindak sebagai pembeli. Pada bagian  inilah 

dibutuhkannya peran penjual dalam kaitannya memprovokasi dan 

meyakinkan pembeli agar dapat mencapai sasaran penjualan yang 

diharapkan. Untuk maksud tersebut para penjual harus memahami 

beberapa masalah penting yang sangat berkaitan yaitu meliputi jenis dan 

karakteristik barang yang ditawarkan, harga produk, syarat penjualan 

(pembayaran, penghantaran, pelayanan purna jual dan sebagainya).

2. Kondisi Pasar

Pasar sebagai kelompok pembeli atau pihak yang menjadi sasaran 

dalam penjualan dapat juga mempengaruhi penjualan. Beberapa faktor 

kondisi pasar yang perlu diperhatikan yaitu jenis pasar, kelompok pembeli 

dan segmennya, daya beli masyarakat, frekuensi pembelian, keinginan dan 

kebutuhan konsumen.

3. Modal

Perbedaan ketersediaan modal yang dimiliki juga sangat 

mempengaruhi penjualan perusahaan. Perusahaan dengan modal besar 

akan cenderung memiliki penjualan yang lebih tinggi karena terkait 

dengan beban biaya produksi yang dibebankan kepada produk semakin 

kecil, berbeda dengan perusahaan dengan modal kecil yang mau tidak 
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mau seluruh beban produksi yang dimiliki dan mark up keuntungan yang 

diharapkan secara keseluruhan dibebankan kepada produk.

4. Kondisi Organisasi Perusahaan

5. Faktor Lain ( Periklanan, peragaan, kampanye, dan pemberian hadiah)

2.2   Teori Biaya Produksi

Henry Simamora (2002;36), Biaya adalah kas atau nilai setara kas yang 

dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat pada saat ini 

atau di masa mendatang bagi organisasi.

Harnanto dan Zulkifli (2003:14) biaya adalah sesuatu yang berkonotasi 

sebagai pengurang yang harus dikorbankan untuk memperoleh tujuan akhir yaitu 

mendatangkan laba. 

Hansen dan Mowen (2004:40), biaya didefinisikan sebagai kas atau nilai

ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang 

diharapkan memberikan manfaat saat ini atau di masa yang akan datang bagi

organisasi. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa biaya merupakan 

kas atau nilai ekuivalen kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan 

barang atau jasa yang diharapkan guna untuk memberikan suatu manfaat yaitu 

peningkatan laba di masa mendatang.
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Biaya Produksi menurut Carter dan Usry (2002:210) “ manufacturing costs 

also called production cost is usually defined as the sum of three cost elements : 

direct materials, direct labor, and factory overhead”.

Sadono Sukirno (2002:205), biaya produksi didefinisikan sebagai semua 

pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor 

produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-

barang yang diproduksikan perusahaan tersebut.

Hansen Mowen (2004:19) Biaya produksi adalah biaya yang berkaitan dengan 

pembuatan barang dan penyediaan jasa.

Biaya produksi diartikan sebagai keseluruhan faktor produksi yang 

dikorbankan dalam proses produksi. Sebagian ahli ekonomi kemudian mengatakan 

bahwa biaya produksi adalah keseluruhan biaya yang dikorbankan untuk 

menghasilkan produk hingga produk itu sampai di pasar, atau sampai ke tangan 

konsumen, dengan demikian biaya angkut, biaya penyimpanan di gudang, dan biaya 

iklan yang menunjang proses produksi hingga produk itu sampai ke tangan 

konsumen, dapat dikategorikan biaya produksi (Ahman, 2004:162).

Mulyadi (2009:14) Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk 

mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual.

Berdasarkan pengertian biaya produksi maka dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan biaya produksi adalah keseluruhan faktor produksi yang 

dikorbankan dalam proses produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk 
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hingga produk itu sampai ke pasar, biaya angkut, biaya penyimpanan gudang dan 

biaya iklan yang menunjang proses produksi hingga sampai ke tangan konsumen juga 

termasuk biaya produksi.

Mulyadi (2009:14) biaya dapat dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu 

biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost). Biaya langsung 

(direct cost) adalah biaya yang terjadi, yang penyebab satu-satunya adalah karena 

adanya sesuatu yang dibiayai. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku 

dan biaya tenaga kerja langsung, sedangkan biaya tidak langsung (indirect cost) 

adalah biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai.

Berdasarkan uraian diatas, maka biaya produksi langsung yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah keseluruhan biaya yang secara langsung dikorbankan 

Anggrek Catering untuk memperoleh faktor-faktor produksi seperti pembelian bahan 

baku makanan, distribusi, dan tenaga kerja langsung yang digunakan Anggrek 

Catering dalam menjalankan kegiatan produksinya.

2.2.1   Unsur-Unsur Biaya Produksi

Charles T. Horngren (1993:75) biaya produksi dapat meliputi unsur-unsur 

sebagai berikut :
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1. Bahan Baku Langsung

Semua bahan baku yang secara fisik bisa diidentifikasi sebagai bagian 

dari barang jadi dan yang dapat ditelusuri pada barang jadi itu dengan cara 

yang sederhana dan ekonomis.

Pada Anggrek Catering yang termasuk dalam biaya bahan baku 

langsung adalah pembeliaan bahan baku makanan sebagai bahan utama 

masakan, pembelian bumbu-bumbu dan bahan bahan penolong lain seperti 

minyak goreng dan lainnya.

2. Tenaga kerja Langsung (direct labor)

Seluruh tenaga kerja yang dapat ditelusuri secara fisik pada barang 

jadi dengan cara yang ekonomis. Pada Anggrek Catering yang tergolong 

dalam tenaga kerja langsung adalah upah koki, supervisor dan tenaga 

partimer.

3. Biaya Overhead

Semua biaya selain bahan baku langsung atau upah langsung yang 

berkaitan dengan proses produksi, yang termasuk biaya overhead pada 

Anggrek Catering adalah biaya telepon, biaya air, biaya listrik, pajak, 

sewa, asuransi dan penyusutan.



27

2.3.       Teori Biaya Pemasaran

Supriyono (2000:201-202) biaya pemasaran adalah semua biaya yang terjadi 

dalam rangka memasarkan produk atau barang dagangan, dimana biaya tersebut 

timbul dari saat produk atau barang dagangan siap dijual sampai dengan diterimanya 

hasil penjualan menjadi kas.

Don R. Hansen dan Maryanne M. Mowen yang diterjemahkan oleh Thomson 

Learning dalam bukunya akuntansi Manajemen (2004:52) menyatakan bahwa biaya 

pemasaran adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk memasarkan, mendistribusikan, 

dan melayani produk atau jasa.

Mulyadi (2009:14) yang dimaksud dengan biaya pemasaran adalah biaya-

biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk.

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud 

dengan biaya pemasaran adalah keseluruhan biaya-biaya yang diperlukan dalam 

menjalankan kegiatan pemasaran produk, mulai dari memasarkan, mendistribusikan 

dan melayani produk atau jasa.

2.3.1.    Penggolongan Biaya Pemasaran

Mulyadi (2009:488) secara garis besar biaya pemasaran dapat dibagi menjadi 

dua golongan, 1. biaya untuk mendapatkan pesanan (order-getting costs), yaitu 

semua biaya yang dikeluarkan dalam usaha untuk memperoleh pesanan. Contoh 

biaya yang termasuk dalam golongan ini adalah biaya gaji wiraniaga (salesperson), 
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komisi penjualan, advertensi, dan biaya promosi. 2. biaya untuk memenuhi pesanan 

(order-filling costs), yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk mengusahakan agar 

supaya produk sampai ke tangan pembeli dan biaya-biaya untuk mengumpulkan uang 

dari pembeli. Contoh biaya yang termasuk dalam golongan ini adalah biaya 

pergudangan, biaya pembungkus dan pengiriman, biaya angkutan dan biaya 

penagihan.

Mulyadi (2009:488) mengemukakan berdasar fungsi pemasaran, biaya 

pemasaran dapat digolongkan menjadi : a) fungsi penjualan, Fungsi ini terdiri dari 

kegiatan untuk memenuhi pesanan yang diterima dari pelanggan.biaya fungsi 

penjualan terdiri dari gaji karyawan fungsi penjualan, biaya depresiasi kantor, biaya 

sewa kantor. b) Fungsi advertensi, fungsi ini terdiri dari kegiatan perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan order getting melalui kegiatan advertensi dan promosi. Biaya 

fungsi advertensi terdiri dari gaji karyawan fungsi advertensi, biaya iklan, biaya 

pameran, biaya promosi, biaya contoh (costs of samples). c) Fungsi pergudangan, 

fungsi ini terdiri dari kegiatan penyimpanan produk jadi yang siap untuk dijual. Biaya 

fungsi pergudangan terdiri dari gaji karyawan bagian gudang, biaya depresiasi 

gedung, dan biaya sewa gedung. d)  Fungsi pembungkusan dan pengiriman, fungsi ini 

terdiri dari kegiatan pembungkusan produk dan pengiriman produk kepada pembeli.

Biaya fungsi pembungkusan dan pengiriman terdiri dari biaya karyawan fungsi 

pembungkusan dan pengiriman, biaya bahan untuk pembungkusan, biaya  

pengiriman, biaya depresiasi kendaraan, biaya operasi kendaraan. e)  Fungsi  kredit 
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dan penagihan, fungsi ini terdiri dari kegiatan pemantauan  kemampuan keuangan 

pelanggan dan penagihan piutang dari pelanggan.  Biaya  fungsi kredit dan penagihan 

terdiri dari gaji karyawan bagian penagihan, kerugian penghapusan piutang, potongan 

tunai. f) Fungsi  akuntansi pemasaran, fungsi ini terdiri dari kegiatan pembuatan 

faktur dan penyelenggaraan catatan akuntansi penjualan. Biaya fungsi pemasaran 

terdiri dari gaji karyawan fungsi akuntansi pemasaran dan biaya kantor.

Pada Anggrek Catering yang termasuk dalam biaya pemasaran adalah biaya 

promosi, pergudangan, gaji dan upah, biaya angkut dan biaya perjalanan dinas.

2.3.2.   Karakteristik Biaya Pemasaran

Biaya pemasaran memiliki karakteristik yang berbeda dengan biaya produksi. 

Karakteristik biaya pemasaran adalah sebagai berikut (Mulyadi,2009 : 489-490) :

1. Banyak ragam kegiatan pemasaran ditempuh oleh perusahaan dalam 

memasarkan produknya, sehingga perusahaan yang sejenis produknya, 

belum tentu menempuh cara pemasaran yang sama.

2. Kegiatan pemasaran sering kali mengalami perubahan sesuai dengan 

tuntutan perubahan kondisi pasar.

3. Kegiatan pemasaran berhadapan dengan konsumen yang merupakan 

variabel yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan.
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4. Dalam biaya pemasaran terdapat biaya tidak langsung dan biaya  bersama 

(joint costs) yang lebih sulit pemecahannya bila dibandingkan dengan 

yang didapat dalam biaya produksi.

2.4. Teori Gaji Karyawan

Melayu S.P. Hasibuan (2002:118) menyatakan bahwa gaji adalah balas jasa 

yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang

pasti.

Pernyataan di atas juga didukung oleh pendapat Mathis dan Lackson 

(2002:165), gaji adalah suatu bentuk kompensasi yang dikaitkan dengan kinerja 

individu, kelompok ataupun kinerja organisasi.

UU No. 40 pasal 1 ayat 30 Tahun 2004 tentang SJSN, gaji atau upah adalah 

hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari 

pemberian gaji kepada pekerja ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja 

dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan / atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Gary Dessler (2009:46) gaji adalah bentuk pembayaran yang diberikan 

kepada karyawan dan muncul dari pekerjaan mereka.

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa gaji 

merupakan salah satu bentuk kompensasi yang diberikan kepada karyawan secara 

periodik sebagai bentuk pembayaran atas pekerjaan yang mereka lakukan.
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2.4.1. Tujuan Penggajian

Hasibuan (2002:118) tujuan penggajian antara lain :

1. Ikatan Kerjasama

Ikatan kerjasama formal antara majikan dengan karyawan dapat 

tercipta melelui pemberian gaji yang sesuai. Karyawan wajib menjalankan 

tugas-tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab dan kewajiban dari 

majikan adalah memberikan hak karyawan yang berupa gaji yang telah 

disepakati.

2. Kepuasan Kerja

Balas jasa yang diberikan perusahaan akan membuat karyawan 

mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial dan egoistiknya 

sehingga kepuasan kerja dari jabatannya dapat diperoleh.

3. Pengadaan Efektif

Jika program gaji ditetapkan cukup besar pengadaan karyawan yang 

qualified untuk perusahaan akan lebih mudah.

4. Motivasi

Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah 

memotivasi bawahannya.
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5. Stabilitas karyawan

Program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal 

konsistensi yang kompetitif maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena 

turn over relatif kecil.

6. Disiplin

Pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin karyawan 

semakin baik. Karyawan akan menyadari serta mentaati peraturan-peraturan 

yang berlaku.

7. Pengaruh Serikat Buruh

Program kompensasi yang baik pengaruh serikat buruh dapat 

dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi dengan pekerjaannya.

8. Pengaruh Pemerintah

Jika program  gaji sesuai dengan undang-undang yang berlaku (seperti 

batas gaji minimum) maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan.

2.4.2.   Proses Penentuan Gaji / Upah

T. Hani Handoko (2001, 162-163) proses penentuan gaji atau upah dapat 

digambarkan sebagai berikut:
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2.4.3. Prinsip Penggajian

Mangkunegara (2007:86) mengemukakan bahwa prinsip gaji dapat 

dikelompokkan dalam beberapa cara, yaitu:

1. Tingkat bayaran dapat diberikan tinggi, rata-rata, atau rendah bergantung pada 

kondisi perusahaan, yang artinya tingkat pembayaran jasa karyawan 

bergantung pada kondisi perusahaan dalam melakukan kegiatan produksi.

Analisis 
Pekerjaan

Peraturan Upah 
Minimum

Deskripsi dan 
Spesifikasi Pekerjaan

Struktur 
Upah

Evaluasi 
Pekerjaan

Survei Penggajian 
Analisis Masalah 

organisasional yang 
relevan

Aturan 
Administrasi

Penilaian Prestasi 
Kerja karyawan 

diferensial 

Standar-standar 
Pekerjaan

Pembayaran Gaji

Gambar 2.1 : Proses Penentuan Gaji/Upah
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2. Struktur pembayaran berhubungan dengan rata-rata bayaran, tingkat pem 

bayaran dan klasifikasi jabatan pada perusahaan.

3. Penentuan bayaran individu perlu didasarkan pada rata-rata tingkat bayaran, 

tingkat pendidikan, masa kerja dan prestasi kerja karyawan.

4. Metode pembayaran, terdapat dua metode pembayaran, yaitu metode 

pembayaran yang didasarkan pada waktu dan metode pembayaran yang 

didasarkan pada kuantitas produksi.

5. Kontrol Pembayaran, merupakan pengendalian secara langsung dan tak 

langsung dari biaya kerja. Pengendalian biaya merupakan faktor utama dalam 

administrasi gaji, adapun tugas mengontrol pembayaran terdiri dari 

mengembangkan standar kompensasi dan meningkatkan fungsinya, mengukur 

hasil yang bertentangan dengan standar yang tetap dan meluruskan perubahan 

perubahan standar pembayaran gaji.

Pada Anggrek Catering sistem penggajian yang diterapkan adalah sistem gaji 

pokok dengan tunjangan dan bonus. Sejak awal berdiri Anggrek Catering

menggunakan sistem penggajian ini namun pada awal tahun 2011 sistem ini dirubah 

menjadi penggajian yang sesuai dengan UMR atau upah minimum regional, dengan 

harapan melalui peningkatan kemakmuran karyawan dapat berdampak positif 

terhadap etos kerja karyawan dan nantinya tercermin dalam kepuasan konsumen yang 

semakin besar.
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2.5. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berkaitan 

dengan penelitian ini, penelitian tersebut antara lain :

No Peneliti Judul
Penelitian

Metode
Penelitian

Variabel 
Penelitian

Hasil

1. Tri Agus 
Murwanto

Pengujian 
Hubungan 
antara Biaya 
Pemasaran 
terhadap 
Volume 
Penjualan

Korelasi 
dan 
regresi

Independen: 
Biaya 
pemasaran

Dependen: 
Volume 
penjualan

Biaya pemasaran 
berpengaruh 
secara signifikan 
terhadap volume 
penjualan

2. Akhmat 
Kharis

Pengaruh 
Biaya 
Produksi, 
Biaya 
Promosi, dan 
Upah 
Karyawan 
terhadap Hasil 
Penjualan 
Perusahaan 
Jenang di 
Kota Kudus

Uji 
Asumsi 
Klasik, 
Analisis 
Regresi 
Linier 
Bergnda, 
Uji 
Hipotesis

Independen: 
Biaya 
produksi, 
biaya 
promosi, 
upah 
karyawan

Dependen: 
Hasil 
penjualan

Biaya produksi, 
biaya promosi 
dan upah 
karyawan 
berpengaruh 
terhadap hasil 
penjualan baik 
secara parsial 
maupun simultan

3. Lestariadi 
Marwasputra

Pengaruh 
Biaya 
Produksi dan 
Biaya 
Penjualan 
terhadap Hasil 
Penjualan 
Pengrajin 
Keramik di 
Kecamatan 
Purworejo 
Klampok 
Kabupaten 
Banjarnegara

Uji 
Asumsi 
Klasik, 
Analisis 
Regresi 
Linier 
Bergnda, 
Uji 
Hipotesis

Independen: 
Biaya 
produksi, 
biaya 
penjualan

Dependen: 
Hasil 
penjualan

Biaya produksi 
dan biaya 
penjualan 
berpengaruh 
terhadap hasil 
penjualan baik 
secara parsial 
maupun simultan
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4. Evi Susanti Pengaruh 
Biaya 
Produksi dan 
Biaya 
Pemasaran 
terhadap Hasil 
Penjualan 
Pengusaha 
Gitar di 
Kecamatan 
Baki 
Kabupaten 
Sukoharjo

Uji 
Asumsi 
Klasik, 
Analisis 
Regresi 
Linier 
Bergnda, 
Uji 
Hipotesis

Independen: 
Biaya 
produksi, 
biaya 
pemasaran

Dependen: 
Hasil 
penjualan

Biaya produksi 
dan biaya 
pemasaranberpen
garuh terhadap 
hasil penjualan 
baik secara 
parsial maupun 
simultan

2.6. Kerangka Berfikir

Suatu perusahaan dalam kaitannya agar dapat sukses dalam persaingan harus 

menempuh syarat tertentu yaitu selalu berusaha mencapai tujuan untuk menciptakan 

dan mempertahankan pelanggan, sebab dalam hal ini pelanggan adalah kunci dari 

keuntungan. Proses produksi akan berjalan lancar apabila faktor-faktor produksinya

dapat terpenuhi dengan baik. Untuk mendapatkan berbagai faktor-faktor produksi

seperti modal, tenaga kerja, sumberdaya, dan teknologi maka diperlukan biaya-biaya.

Biaya-biaya ini dikeluarkan untuk menghasilkan produk yang dapat

mendatangkan manfaat dimasa datang yang biasanya berupa laba maupun sisa hasil 

usaha. Produksi suatu produk akan selalu memerlukan bahan mentah atau bahan 

baku, tenaga kerja langsung, dan hal-hal lainnya yang secara tidak langsung

mendukung produksi tersebut.

Demikian pula yang terjadi di Anggrek Catering, perusahaan memerlukan 

biaya produksi langsung yang berupa biaya bahan baku makanan dan bumbu-bumbu, 

serta biaya tenaga kerja langsung meliputi upah koki dan upah supervisor,  untuk 
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menjalankan kegiatan produksinya hingga akhirnya perusahaan dapat menikmati 

keuntungan dari kegiatan produksi yang dilakukan, agar memperoleh hasil produksi 

yang maksimal diperlukan biaya produksi yang cukup pula. Penggunaan faktor-faktor 

produksi harus proporsional dengan output yang dihasilkan sehingga nantinya dapat 

diperoleh keuntungan yang maksimal. Akan tetapi dalam menghadapi berbagai 

persoalan yang muncul seperti kenaikan tarif dasar listrik, krisis global yang 

memaksa harga barang terutama bahan makanan harus naik hal menyebabkan 

kenaikan biaya produksi, kenaikan biaya pemasaran, penurunan permintaan 

masyarakat, dan maka para perusahaan harus pandai-pandai mengelola dan mencari 

kombinasi yang tepat dalam menggunakan faktor-faktor produksi sehingga dapat 

memperoleh hasil produksi yang optimal dengan biaya yang minimal.

Keterkaitan antara biaya produksi, biaya pemasaran dan gaji karyawan dengan 

hasil penjualan Anggrek Catering seperti uraian diatas dapat ditunjukkan dalam 

bagan seperti dibawah ini :
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Biaya Produksi

 Bahan baku langsung

 Tenaga kerja langsung

 Overhead 

Biaya Pemasaran

 Biaya promosi

 Gaji dan upah

 Perjalanan dinas

 Biaya angkut

 Biaya gudang

Hasil Penjualan

Gaji Karyawan

 Gaji pokok

 Tujangan

 bonus

Gambar 2.2 : Alur Kerangka Pemikiran
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2.7. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang kedudukannya belum sekuat 

proposisi atau dalil (Umar, 2002:80). Suharsimi (2006:71) hipotesis dapat diartikan 

sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, 

sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Sesuai dengan variabel-variabel yang 

akan diteliti, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. H1 : Biaya produksi berpengaruh terhadap hasil penjualan pada

Anggrek Catering di kota Semarang.

2. H2 : Biaya pemasaran berpengaruh  terhadap  hasil penjualan pada

Anggrek Catering di kota Semarang.

3. H3 : Gaji karyawan berpengaruh  terhadap hail penjualan pada

Anggrek Catering di kota Semarang.

4. H4 : Biaya Produksi , biaya pemasaran  dan gaji karyawan berpengaruh secara 

simultan terhadap  hasil penjualan pada Anggrek Catering di kota 

Semarang.



40

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1      Populasi 

Populasi menurut Suharsimi (2006:130) merupakan keseluruhan subjek 

penelitian . Definisi populasi secara lebih rinci yaitu adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan

(Sugiyono, 2007:61).  

Penelitian ini dilaksanakan di Anggrek Catering yang berlokasi di jalan 

Lamongan Barat IX no 1, Sampangan, Semarang. Populasi penelitian yaitu laporan 

keuangan Anggrek Catering tahun 2007-2010. Jumlah populasi dalam penelitian ini 

terbatas yaitu 12 x 4 tahun,  maka jenis penelitian ini adalah penelitian populasi.

3.2     Variabel Penelitian 

  Pengertian variabel penelitian menurut Sugiyono dalam Husein Umar 

(2002:128) menyatakan bahwa variabel didalam penelitian merupakan suatu atribut  

dari sekelompok objek yang diteliti, mempunyai variasi antara satu dengan yang 

lainnya dalam kelompok tersebut. Suharsimi (2006:118) mengungkapkan bahwa 

variabel penelitian merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 
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suatu penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan yaitu 

variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X), yang  meliputi:

1. Variabel Terikat (Dependen)

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi dan merupakan 

pusat perhatian dari peneliti. Dalam sebuah model penelitian hakikat 

permasalahan akan mudah ditemu kenali dengan melihat berbagai variabel 

dependen yang digunakan. Ferdinand (2006) menyatakan bahwa variabilitas  dari 

/ atau atas faktor inilah yang berusaha dijelaskan oleh seorang peneliti. Dalam 

penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah hasil penjualan (Y) yang 

merupakan jumlah hasil yang diterima oleh perusahaan dalam proses penjualan 

yang dinyatakan dalam satuan rupiah dalam suatu periode tertentu.

2. Variabel Bebas (Independen)

Variabel independen yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya variabel 

dependen (Husein Umar, 2002: 129).Variabel yang dilambangkan dengan simbol 

(X) menurut Ferdinand (2006) adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen, baik yang pengaruhnya positif maupun yang pengaruhnya negatif. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah :

Biaya Produksi (X1) adalah pengeluaran yang dilakukan selama proses 

produksi meliputi seluruh dana untuk pembelian input-input dan jasa yang dipakai 
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dalam suatu produksi baik dalam jangka waktu panjang maupun jangka waktu 

pendek (Soeratno (1997) dalam Yunanto. A. (2008)). Dalam arti lain biaya 

produksi adalah semua biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi atau 

kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk selesai (Supriyono,1999:19).

Biaya Pemasaran (X2) pengertiannya dapat dibedakan menjadi dua 

kategori yaitu dalam arti sempit, biaya pemasaran diartikan sebagai biaya 

penjualan, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjual produk ke pasar. 

Dalam arti luas, biaya pemasaran meliputi semua biaya yang terjadi sejak saat 

produk selesai di produksi dan disimpan dalam gudang sampai dengan produk 

tersebut di ubah kembali dalam bentuk uang tunai (Mulyadi, 2009:448). Dalam 

buku lain Mulyadi menyatakan bahwa yang dinamakan biaya pemasaran adalah 

biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk 

(2009:14). 

Gaji Karyawan (X3) adalah uang yang dibayarkan kepada pegawai atas 

jasa pelayanannya yang diberikan secara bulanan (Mangkunegaran, 2007:85).

3.3       Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data dapat 

diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder yang berupa Laporan Keuangan Anggrek Catering yang diambil sebagai 
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sampel dalam penelitian. Data laporan keuangan yang diambil berupa laporan 

keuangan selama empat tahun anggaran yakni pada tahun 2007-2010.

3.4      Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan upaya yang dilakukan untuk mendapatkan 

berbagai informasi dalam penelitian yang nantinya digunakan dalam pengukuran 

variabel.

3.4.1    Metode Wawancara 

Untuk memperoleh data yang dapat diuji kebenaran dan sesuai dengan 

masalah yang diteliti secara lengkap, dengan menggunakan metode interview, 

yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan 

pihak yang terkait. Metode ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai 

gambaran umum dan perkembangan prestasi yang dicapai perusahaan yang tidak 

didapat dalam data sekunder.

3.4.2  Metode Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang 

tertulis. Muhammad Ali (2002 : 75) menyatakan bahwa metode dokumentasi 

adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan dokumen atau melihat 

catatan peristiwa masa lampau tentang keadaan pada masa lampau berkenaan 

objek penelitian. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-
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peraturan, dokumen, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya (Suharsimi,

2006: 158). Metode dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

observasi dan mempelajari laporan keuangan tahunan (annual report) dari 

Anggrek Catering, dengan ditunjang observasi dan literatur, buku teks, artikel, 

penelitian terdahulu juga jurnal yang berkaitan dengan kajian penelitian.

3.5      Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan untuk melihat 

bagaimana hubungan atau pengaruh biaya produksi, biaya pemasaran dan gaji 

karyawan terhadap hasil penjualan Anggrek Catering, adalah sebagai berikut:

3.5.1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah penaksir dalam 

regresi merupakan penaksir kolinear tak bias terbalik (Ghozali, 2006:95). Untuk 

memperoleh persamaan yang paling tepat digunakan parameter regresi yang 

dicari dengan metode kuadrat terkecil atau Ordinary Least Square (OLS). Metode 

OLS akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi 

persyaratan Beast Linear Unbiased Estimation (BLUE). Oleh karena itu 

diperlukan adanya uji asumsi klasik terhadap model yang telah diformulasikan, 

yang mencakup pengujian normalitas, multikoliniearitas, dan heteroskedastisitas
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3.5.1.1. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regesi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

ada problem auto korelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena  residual 

(kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi lainnya. Autokorelsai 

dapat dideteksi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (Ghozali, 2006:99). Uji 

ini menghasilkan nilai DW hitung (d) dan nilai DW tabel (dL & du) (Santosa dan 

Ashari,2005:240). Adapun aturan pengujiannya adalah :

d<dL : terjadi masalah autokorelasi positif yang perlu perbaikan.

dL<d<du : ada masalah autokorelasi positif tetapi lemah, dimana

perbaikan akan lebih baik.

du<d<4-du : Tidak ada masalah autokorelasi.

4-du<d<4-dL : masalah autokorelasi lemah, dimana dengan perbaikan akan

lebih baik.

4-dL<d : masalah autokorelasi serius.
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3.5.1.2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen, jika variabel 

independen saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasinya sama 

dengan 0. Multikolonieritas dapat dideteksi dengan menggunakan nilai tolerance 

dan variance inflation factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitis variabel 

bebas yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi 

nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF sama 

dengan 1 atau tolerance sama dengan 0,1). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance > 0,10 atau sama 

dengan VIF di bawah 10 (Ghozali, 2009:95).

3.5.1.3. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang 

baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian 

ini untuk menguji ketika distribusi data normal atau tidak. Normalitas data 

dilakukan dengan analisis grafik yaitu, dengan melihat histogram dan juga normal 

probability plot, membandingkan antara distribusi kumulatif dan distribusi 
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normal. Distribusi normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal dan 

plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah 

normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti 

garis diagonalnya. Disamping analisis itu dalam pengujian ini juga menggunakan 

analisis kolmogrov dengan membandingkan nilai signifikansi kolmogrov dengan 

signifikansi alpha pada 0,05. Apabila nilai signifikansi kolmogrov > 0,05 maka 

data distribusi normal (Ghozali, 2006:147).

3.5.1.4. Uji Heteroskedastisitas

uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain. Jika variance dari suatu residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Cara untuk mendeteksi dengan cara melihat grafik scatter plot antara nilai 

prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID).

Dasar analisis :

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.



48

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka nol pada sumbu Y, maka tidak ada heteroskedastisitas (Ghozali, 

2009:125).

3.5.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini dilihat bagaimana variabel bebas, yaitu harga (X1) 

biaya produksi, (X2) biaya pemasaran (X3), gaji karyawan (secara positif atau 

negatif) variabel terikatnya yaitu hasil penjualan Anggrek Catering (Y). Bentuk 

persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Ghozali, 2009:88):

Y= a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 

Dimana :

Y : Hasil Penjualan

a   : konstanta dari persamaan regresi

b1 : koefisien regresi dari variabel X1 (biaya produksi)

b2 : koefisien regresi dari variabel X2 (biaya pemasaran)

b3 : koefisien regresi dari variabel X3 (gaji karyawan)

X1 : biaya produksi 

X2 : biaya pemasaran

X3 : gaji karyawan
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3.5.3. Uji Hipotesis

3.5.3.1. Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji t)

Uji t pada dasarnya seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara 

individual dalam menerangkan variasi terikat. Pengujian ini bertujuan untuk 

menguji variabel bebas (biaya produksi, biaya pemasaran dan gaji karyawan) 

terhadap variabel terikat (hasil penjualan Anggrek Catering) secara terpisah atau 

parsial.

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah :

Ho : variabel-variabel bebas (biaya produksi, biaya pemasaran dan gaji karyawan) 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel 

terikat (hasil penjualan Anggrek Catering).

Ha : variabel-variabel bebas (biaya produksi, biaya pemasaran dan gaji karyawan) 

mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel terikat 

(hasil penjualan Anggrek Catering).

Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2006:44) adalah dengan 

menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu :

a. Apabila angka probabilitas signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak.

b. Apabila angka probabilitas signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima.
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3.5.3.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji f)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel 

terikat (Ghozali, 2009:44). Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah :

Ho : variabel-variabel bebas (biaya produksi, biaya pemasaran dan gaji karyawan) 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap variabel 

terikatnya yaitu hasil penjualan Anggrek Catering.

Ha : variabel-variabel bebas (biaya produksi, biaya pemasaran dan gaji karyawan) 

mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap variabel 

terikatnya yaitu hasil penjualan Anggrek Catering.

Dasar pengamblian keputusannya (Ghozali,2009:44) adalah dengan 

menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu :

a. Apabila probabilitas signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak.

b. Apabila probabilitas signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima.

3.5.3.4. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro,2007:84). Nilai 

koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat 



51

amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel bebas memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat 

(Ghozali, 2009:87).
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1   Hasil Penelitian

  4.1.1   Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yaitu biaya produksi (X1), 

biaya promosi (X2), gaji karyawan (X3) dan hasil penjualan (Y) disajikan dalam tabel 

statistik deskriptif berikut :

Tabel 4.1 : Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Statistics

PENJUALAN

BIAYA 

PRODUKSI

BIAYA 

PEMASARAN GAJI KARYAWAN

N Valid 48 48 48 48

Missing 0 0 0 0

Mean 5.02E8 2.80E8 98058656.25 75061020.83

Median 4.39E8 2.34E8 83145500.00 70025000.00

Mode 87250000a 46935000a 13050000a 60000000

Std. Deviation 2.859E8 1.605E8 5.759E7 3.456E7

Variance 8.175E16 2.577E16 3.316E15 1.194E15

Skewness .927 .783 .803 .896

Std. Error of Skewness .343 .343 .343 .343

Kurtosis .706 .162 .187 1.091

Std. Error of Kurtosis .674 .674 .674 .674

Range 1238194000 642509000 251950000 162600000

Minimum 87250000 46935000 13050000 17400000
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Maximum 1325444000 689444000 265000000 180000000

Sum 2.E10 13429009500 4706815500 3602929000

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Berdasarkan tabel 4.1 variabel hasil penjualan mempunyai kisaran nilai 

sebesar Rp.87.250.000,00 hingga Rp.1.325.444.000,00, dengan nilai rata-rata sebesar 

Rp.502.000.000,00 dan standar deviasi sebesar Rp.285.900.000,00. Nilai skewnes 

dan kurtosis masing-masing 0,927 dan 0,706 sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

hasil penjualan terdistribusi secara normal karena mempunyai nilai skewnes dan 

kurtosis mendekati nol. 

Berdasarkan tabel 4.1 variabel biaya produksi (X1) mempunyai kisaran nilai 

sebesar Rp.46.935.000,00 hingga Rp.689.444.000,00, dengan nilai rata-rata sebesar 

Rp.280.000.000,00 dan standar deviasi sebesar Rp.160.500.000,00. Nilai skewnes 

dan kurtosis masing-masing 0,783 dan 0,162 sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

biaya produksi terdistribusi secara normal karena mempunyai nilai skewnes dan 

kurtosis mendekati nol.

Berdasarkan tabel 4.1 variabel biaya pemasaran (X2) mempunyai kisaran nilai 

sebesar Rp.13.050.000,00 hingga Rp.265.000.000,00, dengan nilai rata-rata sebesar 

Rp.98.058.656,00 dan standar deviasi sebesar Rp.57.590.000,00. Nilai skewnes dan 

kurtosis masing-masing 0,803 dan 0,187 sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

Sumber : data diolah tahun 2010
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biaya pemasaran juga terdistribusi secara normal karena mempunyai nilai skewnes 

dan kurtosis mendekati nol.

Berdasarkan tabel 4.1 variabel gaji karyawan (X3) mempunyai kisaran nilai 

sebesar Rp.17.400.000,00 hingga Rp.180.000.000,00, dengan nilai rata-rata sebesar 

Rp.75.061.020,00 dan standar deviasi sebesar Rp.34.560.000,00. Nilai skewnes dan 

kurtosis masing-masing 0,896 dan 1.091 sehingga dapat disimpulkan bahwa data gaji 

karyawan terdistribusi secara normal karena mempunyai nilai skewnes dan kurtosis 

mendekati nol.

  4.1.2   Uji Asumsi Klasik

      4.1.2.1   Uji Autokorelasi

Untuk menguji ada atau tidak adanya autokorelasi  dapat menggunakan model 

Durbin Watson. Santosa dan Ashari (2005: 241) dalam model tidak terdapat masalah 

autokorelasi jika nilai Durbin-Watson bernilai  du<d<4-du. Hasil perhitungan model 

Durbin-Wtson pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 : Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R 

Square

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson

1 .870a .758 .733 1.892 1.971

a. Predictors: (Constant), GAJI KARYAWAN, BIAYA PEMASARAN, BIAYA PRODUKSI

b. Dependent Variable: PENJUALAN

Sumber : data diolah tahun 2010



55

Pada tabel 4.2  dapat dilihat hasil perhitungan Durbin-Watson sebesar 1,971 

dimana nilai du sebesar 1,474, oleh karena nilai DW 1,971 lebih besar dari batas atas 

(du) 1,474 dan kurang dari 4 - 1,474 ( 4 – du ), maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada autokorelasi  positif atau negatif sehingga model regresi sesuai dengan yang di 

persyaratkan .

  4.1.2.2   Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi data 

terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang  baik dimana distribusi 

datanya mengikuti distribusi normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui 

bentuk distribusi data dapat digunakan atau melihat normal probality plot yang 

membandingkan data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi 

normal. Bentuk data yang terdistribusi secara normal akan mengikuti pola distribusi 

normal dimana  bentuk grafiknya mengikuti bentuk lonceng, sedangkan analisis 

statistik menggunakan analisis keruncingan dan kemencengan kurva dengan indikator 

keruncingan dan kemencengan. Hasil uji Normalitas dapat dilihat pada gambar 4.1 :
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Gambar 4.1 : Normal Q-Q Plot Penjualan

Dari gambar 4.1 terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, 

serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Gambar grafik 4.1 menunjukkan 

bahwa data-data penelitian terdistribusi secara normal.

  4.1.2.3   Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model 

regresi varians dari residual tidak sama untuk satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Dalam  regresi, salah satu asumsi yang harus dipenuhi adalah bahwa varians dari 

Sumber : Data yang diolah tahun 2010
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residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tidak memiliki pola tertentu. 

Pola yang tidak sama ini ditunjukkan dengan nilai yang tidak sama antar satu varians 

dari residual. Gejala varians yang tidak sama ini disebut dengan gejala 

heteroskedastisitas, sedangkan adanya gejala varians residual yang sama dari satu 

pengamatan ke pengamatan lain disebut dengan homoskedastisitas. Salah satu uji 

untuk menguji heteroskedastisitas ini adalah dengan melihat penyebaran dari varians 

residual. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat dari pola scatter plot pada 

gambar 4.2.

Gambar 4.2 : Dependen Variabel : Hasil Penjualan

Sumber : Data yang diolah tahun 2010
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Dari hasil tersebut terlihat bahwa penyebaran residual adalah tidak teratur. 

Hal ini  dapat dilihat pada plot yang terpencar dan tidak membentuk pola tertentu atau 

titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol 

pada sumbu Y. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada 

model regresi.

  4.1.2.4   Uji Multikolinearitas

Uji Moltikolinieritas bertujuan untuk melihat apakah dalam model ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi antar variabel bebas. Nilai cutoff yang umum digunakan untuk 

menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance  0,10 atau sama 

dengan nilai VIF  10. Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3 : Uji Multikolonieritas

Coefficientsa

Model

Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients

t Sig.

Collinearity 

Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 2650.745 261.223 5.492 .001

BIAYA 

PRODUKSI
260.054 53.095 .692 11.112 .000 .136 2.163

BIAYA 

PEMASARAN
307.891 30.246 .139 4.623 .001 .350 2.051

GAJI 

KARYAWAN
105.952 23.313 .236 6.238 .000 .758 1.273

a. Dependent Variable: PENJUALAN

Sumber : Data yang diolah tahun 2010
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Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai  variabel biaya produksi (X1) VIF-nya 

sebesar 2,163 < 10 dan nilai tolerance-nya sebesar  0,136 >  0,10 begitu juga dengan 

biaya pemasaran (X2) VIF-nya sebesar 2,051 < 10 dan nilai tolerance-nya sebesar 

0,350 > 0.10 dan untuk gaji karyawan (X3) memiliki nilai VIF sebesar 1,273 < 10 dan 

nilai tolerance-nya sebesar 0,758 > 0.10, dengan melihat hasil diatas dapat 

disimpulkan bahwa variabel biaya produksi (X1), biaya pemasaran (X2) dan gaji 

karyawan (X3) memiliki nilai VIF dan tolerance sesuai dengan yang di persyaratkan, 

maka dalam model dapat dikatakan tidak mengandung masalah multikolonieritas.

  4.1.3   Uji Hipotesis

Uji hipotesis penelitian dilakukan dengan analisis regresi linier berganda.

Y = 2650, 745 + 260,054 (X1) + 307,891(X2) + 105, 952(X3)

Dimana : Y : hasil penjualan

a : konstanta 

b1 : koefisien regresi dari variabel X1 (biaya produksi)

b2 : koefisien regresi dari variabel X2 (biaya pemasaran)

b3 : koefisien regresi dari variabel X3 (gaji karyawan)

X1 : biaya produksi 

X2 : biaya pemasaran

X3 : gaji karyawan
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Model regresi linier berganda melihat pengaruh secara simultan variabel biaya 

produksi, biaya pemasaran dan gaji karyawan terhadap hasil penjualan dengan uji F 

dan pengaruh secara parsial dengan uji t.

Table 4.4 : Uji hipotesis persamaan regresi linier berganda

      4.1.3.1   Pengujian Hipotesis Parsial

Hipotesis parsial pertama menyatakan bahwa biaya produksi (X1) 

berpengaruh terhadap hasil penjualan (Y). Hasil analisis regresi berganda (tabel 4.4) 

didapatkan nilai t hitung variabel biaya produksi (X1) sebesar 11,112 lebih besar dari 

t tabel ( 2,01063) atau sig 0,000 < 0,05, dengan demikian hipotesis parsial pertama 

yang mengatakan bahwa biaya produksi berpengaruh terhadap hasil penjualan pada

Anggrek Catering di kota Semarang diterima. Biaya produksi (X1) berpengaruh 

terhadap hasil penjualan (Y) ditunjukkan dengan nilai t hitung yang berharga positif 

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized 

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 2650.745 261.223 5.492 .001

BIAYA PRODUKSI 260.054 53.095 .692 11.112 .000

BIAYA PEMASARAN 307.891 30.246 .139 4.623 .001

GAJI KARYAWAN 105.952 23.313 .236 6.238 .000

a. Dependent Variable: PENJUALAN

Sumber : Data yang diolah tahun 2010
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artinya semakin meningkat biaya produksi (X1) semakin meningkat hasil penjualan 

(Y).

Hipotesis parsial kedua menyatakan bahwa biaya pemasaran (X2) berpengaruh 

terhadap hasil penjualan (Y). Hasil analisis regresi berganda (tabel 4.4) didapatkan 

nilai t hitung variabel biaya pemasaran (X2) sebesar 4,623 lebih besar dari t tabel (

2.01063) atau sig 0,001 < 0,05, dengan demikian hipotesis parsial kedua yang 

mengatakan bahwa biaya pemasaran berpengaruh terhadap hasil penjualan pada

Anggrek Catering di kota Semarang diterima. Biaya pemasaran (X2) berpengaruh 

terhadap hasil penjualan (Y) ditunjukkan dengan nilai t hitung yang berharga positif 

artinya semakin meningkat biaya pemasaran (X2) semakin meningkat hasil penjualan 

(Y).

Hipotesis parsial ketiga menyatakan bahwa gaji karyawan (X3) berpengaruh 

terhadap hasil penjualan (Y). Hasil analisis regresi berganda (tabel 4.4) didapatkan 

nilai t hitung variabel gaji karyawan (X3) sebesar 6,238 lebih besar dari t tabel (

2.01063) atau sig 0,000 < 0,05, dengan demikian hipotesis parsial kedua yang 

mengatakan bahwa gaji karyawan berpengaruh terhadap hasil penjualan pada

Anggrek Catering di kota Semarang diterima. Gaji karyawan (X3) berpengaruh 

terhadap hasil penjualan (Y) ditunjukkan dengan nilai t hitung yang berharga positif 

artinya semakin meningkat gaji karyawan (X3) semakin meningkat hasil penjualan 

(Y).
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      4.1.3.2   Pengujian Hipotesis Simultan

Tabel 4.5 : Pengujian Hipotesis Simultan

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 3.227 3 1.276 7.844 .000a

Residual 1.575 44 3.579

Total 3.842 47

a. Predictors: (Constant), GAJI KARYAWAN, BIAYA PEMASARAN, BIAYA PRODUKSI

b. Dependent Variable: PENJUALAN

Dari tabel 4.5 diketahui nilai F sebesar 7,844 lebih besar dari F tabel 

(2,827049) atau sig 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel 

independen berupa biaya produksi (X1), biaya pemasaran (X2) dan gaji karyawan (X3) 

secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil penjualan (Y).

      

Sumber : Data yang diolah tahun 2010
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      4.1.3.3   Pengujian Koefisien Determinasi

Tabel 4.6 : Pengujian Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai 

koefisien determinasi mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel terikat. Bila jumlah variabel bebas satu sampai dua maka menggunakan nilai 

R square bukan adjusted R square. Dari hasil perhitungan menggunakan SPSS 

didapat nilai 0,733 artinya variabel hasil penjualan dapat diterangkan oleh ketiga 

variabel bebasnya sebesar 73,3% (0,733 x 100%) sedangkan sisanya sebesar 26,7% 

diterangkan variabel lain diluar model.

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R 

Square

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson

1 .870a .758 .733 1.892 1.971

a. Predictors: (Constant), GAJI KARYAWAN, BIAYA PEMASARAN, BIAYA PRODUKSI

b. Dependent Variable: PENJUALAN

Sumber : Data yang diolah tahun 2010
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Ringkasan hasil pengujian hipotesis disajikan dalam tabel 4.7 berikut :

Keterangan Hipotesis Kesimpulan

H1 X1 berpengaruh terhadap Y diterima

H2 X2 berpengaruh terhadap Y diterima

H3 X3 berpengaruh terhadap Y diterima

H4 X1, X2, X3 berpengaruh secara simultan terhadap Y diterima

4.2   Pembahasan

Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa biaya produksi 

(X1), biaya pemasaran (X2) dan gaji karyawan (X3) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap hasil penjualan (Y), melalui hasil penelitian dapat dihasilkan 

pengaruh yang positif yang berarti bahwa semakin tinggi biaya produksi, biaya 

pemasaran dan gaji karyawan maka akan semakin tinggi pula hasil penjualan.

Hasil penelitian didapatkan biaya produksi (X1) berpengaruh secara signifikan 

terhadap hasil penjualan artinya semakin meningkat biaya produksi (X1) semakin 

meningkatkan hasil penjualan (Y) Anggrek Catering. Pengoptimalan biaya produksi  

yang baik dapat membuat beban biaya menjadi minimum dan berpengaruh terhadap 

nilai output yang dihasilkan perusahaan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Imran dalam Susanti (2009:92) jika biaya-biaya yang digunakan 

perusahaan bisa dikelola dengan cara ekonomis maka hasil produksi akan dapat 



65

ditingkatkan , biaya produksi dapat menurun dan hal tersebut dapat mempengaruhi 

peningkatan hasil penjualan yang diperoleh. Kondisi yang sebenarnya telah  

membuktikan bahwa biaya produksi yang dikeluarkan oleh Anggrek Catering dalam 

rangka memenuhi pesanan jasa boga mampu meningkatkan hasil penjualan sebagai 

akibat berkelanjutan dari meningkatnya permintaan pasar, meningkatnya kepercayaan 

dan kepuasan konsumen yang berdampak terhadap citra perusahaan yang merupakan 

hal paling penting dalam menjalankan usaha catering ini. Biaya produksi sendiri 

meliputi biaya bahan baku makanan, distribusi, dan tenaga kerja langsung. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Anggrek Catering mampu 

menambah biaya produksi sebagai dampak dari kenaikan permintaan jasa 

boga/catering, sehingga permintaan pasar dapat terpenuhi.

Hasil penelitian didapatkan adanya pengaruh biaya pemasaran (X2) terhadap 

hasil penjualan (Y) Anggrek Catering di kota Semarang, artinya semakin tinggi biaya 

pemasaran (X2) semakin meningkatkan hasil penjualan (Y). Hal ini dapat dijelaskan 

bahwa biaya pemasaran meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan sejak saat produk 

selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang sampai produk tersebut diubah 

kembali dalam bentuk tunai. Semakin banyak kegiatan pemasaran yang dilakukan 

perusahaan, maka semakin meningkatkan pesanan jasa boga Anggrek Catering 

sehingga hal ini berdampak pada hasil penjualan yang semakin meningkat. Hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2010) Semakin tinggi 

biaya pemasaran yang dikeluarkan perusahaan akan meningkatkan hasil penjualan 
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yang diperoleh perusahaan. Terdapat hal penting yang perlu diperhatikan yaitu 

kegiatan pemasaran seringkali mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan 

perubahan kondisi pasar seperti terjadinya inflasi, krisis ekonomi, perubahan selera 

konsumen dan lainnya, oleh karena perubahan kebutuhan konsumen yang 

menghendaki pelayanan yng baik dan cepat, maka suatu perusahaan mungkin akan 

mengganti saluran distribusi bisnis yang selama ini digunakan. Begitu juga kegiatan 

perusahaan, pesaing akan mempunyai pengaruh terhadap metode pemasaran yang 

digunakan oleh suatu perusahaan sehingga metode pemasaran produk sangat 

fleksibel.

Hasil penelitian didapatkan bahwa gaji karyawan (X3) berpengaruh terhadap 

hasil penjualan (Y), artinya semakin meningkat gaji karyawan (X3) semakin 

meningkatkan hasil penjualan (Y) Anggrek Catering. Hal ini dapat dijelaskan bahwa 

gaji adalah bentuk pembayaran yang diberikan kepada karyawan dan muncul dari 

pekerjaan mereka (Gary Desler, 2009:46), dengan kata lain dapat dikatakan bahwa 

gaji karyawan adalah biaya ganti rugi atas jasa dan tenaga yang telah dikeluarkan 

atau dikorbankan oleh karyawan dalam memenuhi pesanan jasa boga Anggrek 

Catering. Semakin banyak jumlah pesanan yang terpenuhi sebagai dampak dari 

meningkatnya pemesanan jasa boga Anggrek Catering (hasil penjualan meningkat), 

semakin banyak pula biaya tenaga kerja untuk gaji, karena karyawan melakukan kerja 
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yang lebih banyak, sehingga dapat dikatakan gaji karyawan berpengaruh 

meningkatkan hasil penjualan.
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BAB V

PENUTUP

    5.1   Simpulan

1. Terdapat pengaruh biaya produksi (X1) terhadap hasil penjualan (Y) 

Anggrek Catering di kota Semarang. Hal ini berarti bahwa jika biaya 

produksi yang dikeluarkan oleh Anggrek Catering dapat dioptimalkan 

penggunaannya, maka dapat meningkatkan hasil penjualan.

2. Terdapat pengaruh biaya pemasaran (X2) terhadap hasil penjualan (Y) 

Anggrek Catering di kota Semarang. Peningkatan biaya pemasaran dapat 

berdampak pada peningkatan atau pertambahan hasil penjualan yang akan 

diperoleh Anggrek Catering.

3. Tedapat pengaruh gaji karyawan (X3) terhadap hasil penjualan (Y) Anggrek 

Catering di kota Semarang, yang berarti bahwa semakin meningkat gaji 

karyawan (X2) semakin meningkatkan hasil penjualan (Y) Anggrek 

Catering. Perbaikan kesejahteraan karyawan melalui peningkatan gaji yang 

diberikan dapat memperbaiki etos kerja karyawan yang  berdampak pada 

hasil produksi dan peningkatan hasil penjualan.

4. Dari hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa biaya produksi 

(X1), biaya pemasaran (X2) dan gaji karyawan (X3) berpengaruh secara 

signifikan terhadap hasil penjualan (Y) Anggrek Catering di kota Semarang. 
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5.2 Saran

1. Anggrek Catering di kota Semarang agar meningkatkan biaya produksi 

melalui optimalisasi biaya produksi dan bukan dengan cara maksimasi biaya 

produksi sesuai dengan tingkat permintaan konsumen dalam kaitannya untuk 

meningkatkan hasil penjualan.

2. Dalam kegiatan pemasaran hendaknya Anggrek Catering meningkatkan biaya 

pemasaran mengingat salah satu poin penting dalam biaya pemasaran yaitu 

biaya untuk mendapatkan pesanan (order-getting cost) yang didalamnya 

memuat biaya promosi dan advertensi dimana sebagai bentuk usaha mencari 

konsumen yang nantinya akan meningkatkan pesanan akan jasa boga dan 

secara otomatis akan meningkatkan hasil penjualan Anggrek Catering.

3. Anggrek Catering di kota Semarang agar gaji karyawan ditingkatkan melalui 

penyesuaian dengan tingkat produksi jasa atau meningkatkan jam kerja 

karyawan dengan kompensasi menambah jumlah gaji sebagai dampak 

bertambahnya jam kerja. Pengoptimalan kesejahteraan karyawan diharapkan 

dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam pemenuhan pemesanan jasa 

boga / catering, yang pada akhirnya permintaan konsumen akan jasa Anggrek

Catering dapat terlayani dengan baik. 

4. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu ada pengaruh biaya produksi, biaya 

pemasaran dan gaji karyawan terhadap hasil penjualan pada Anggrek Catering

di kota Semarang, diharapkan bagi penelitian selanjutnya yang akan meneliti 

kasus yang serupa, dapat meneliti lebih lanjut pada objek yang berbeda dan 
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menambahkan variabel bebas lainnya seperti biaya pemeliharaan konsumen, 

biaya sosial, besarnya kredit usaha, dan biaya lainnya yang mempengaruhi 

hasil penjualan.
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Lampiran. 1

Laporan Hasil Penjualan Anggrek Catering Th 2007

Bulan Hasil Pengeluaran Kantor Gaji pegawai/Honour Belanja dan distribusi Sisa
Penjualan anggrek Catering Hasil Penjualan

Januari Rp       326,175,000 Rp                   65,200,000 Rp                    67,000,000 Rp                 179,175,000 Rp              14,800,000 
Februari Rp       190,250,000 Rp                   33,500,000 Rp                    40,150,000 Rp                 102,650,000 Rp              13,950,000 
Maret Rp       208,590,000 Rp                   42,870,000 Rp                    38,650,000 Rp                 112,680,000 Rp              14,390,000 
April Rp       198,435,000 Rp                   38,687,000 Rp                    40,085,000 Rp                 100,735,000 Rp              18,928,000 
Mei Rp       411,375,000 Rp                   81,502,000 Rp                    85,250,000 Rp                 218,028,000 Rp              26,595,000 
Juni Rp       300,050,000 Rp                   60,065,000 Rp                    57,009,000 Rp                 162,025,000 Rp              20,951,000 
juli Rp       396,890,000 Rp                   83,161,000 Rp                    67,320,000 Rp                 218,009,000 Rp              28,400,000 

Agustus Rp       320,200,000 Rp                   65,000,000 Rp                    70,450,000 Rp                 166,475,000 Rp              18,275,000 
September Rp       207,155,000 Rp                   37,866,000 Rp                    41,550,000 Rp                 107,501,000 Rp              20,238,000 

Oktober Rp       105,775,000 Rp                   22,219,000 Rp                    24,200,000 Rp                    52,576,000 Rp                6,780,000 
November Rp       105,550,750 Rp                   19,500,000 Rp                    24,850,000 Rp                    55,400,000 Rp                5,800,750 
Desember Rp       306,740,000 Rp                   64,415,000 Rp                    48,900,000 Rp                 170,707,000 Rp             22,718,000 
 Rp    3,077,185,750 Rp                613,985,000 Rp                  605,414,000 Rp              1,645,961,000 Rp          211,825,750
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Lampiran. 2

                          Laporan Hasil Penjualan Anggrek Catering Th 2008

Bulan Hasil Investasi Pengeluaran Kantor Gaji pegawai/Honour Belanja dan distribusi Sisa
Penjualan dan penyusutan anggrek Catering Hasil Penjualan

Januari Rp         326,140,000 Rp          10,000,000 Rp              55,420,000 Rp                49,550,000 Rp             189,680,000 Rp         21,490,000 
Februari Rp         290,050,000 Rp             7,500,000 Rp              48,500,000 Rp                50,000,000 Rp             162,050,000 Rp         22,000,000 
Maret Rp         308,900,000 Rp          10,000,000 Rp              50,360,000 Rp                48,740,000 Rp             178,640,000 Rp         21,160,000 
April Rp         379,250,000 Rp          12,000,000 Rp              60,430,000 Rp                50,350,000 Rp             227,400,000 Rp         29,070,000 
Mei Rp         611,750,000 Rp          15,000,000 Rp            124,350,000 Rp                85,540,000 Rp             356,050,000 Rp         30,810,000 
Juni Rp         489,400,000 Rp          13,000,000 Rp              83,130,000 Rp                73,300,000 Rp             293,400,000 Rp         26,570,000 
juli Rp         596,250,000 Rp          15,000,000 Rp            107,000,000 Rp                89,450,000 Rp             350,600,000 Rp         34,200,000 

Agustus Rp         502,550,000 Rp          15,000,000 Rp              82,340,000 Rp                78,850,000 Rp             301,200,000 Rp         25,160,000 
September Rp         307,425,000 Rp          10,000,000 Rp              61,000,000 Rp                46,050,000 Rp             168,850,000 Rp         21,525,000 

Oktober Rp            87,250,000 Rp              13,050,000 Rp                17,400,000 Rp                51,850,000 Rp           4,950,000 
November Rp         575,450,000 Rp          20,000,000 Rp            115,750,000 Rp                74,875,000 Rp             316,250,000 Rp         48,575,000 
Desember Rp         506,780,000 Rp          13,000,000 Rp              88,050,000 Rp                75,400,000 Rp             297,360,000 Rp         32,970,000 

 Rp      4,981,195,000 Rp        140,500,000 Rp            889,380,000 Rp             739,505,000 Rp          2,893,330,000 Rp       318,480,000 
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Lampiran. 3

                             Laporan Hasil Penjualan Anggrek Catering Th 2009

Bulan Hasil Investasi Pengeluaran Kantor Gaji pegawai/Honour Belanja dan distribusi Sisa
Penjualan dan penyusutan anggrek Catering Hasil Penjualan

Januari Rp       315,250,000 Rp            3,000,000 Rp                 47,287,500 Rp                   60,000,000 Rp                189,212,500 Rp           15,750,000 
Februari Rp       415,250,000 Rp            4,000,000 Rp                 83,400,000 Rp                   65,000,000 Rp                233,809,000 Rp           29,041,000 
Maret Rp       416,685,000 Rp            4,500,000 Rp                 82,502,000 Rp                   65,480,000 Rp                235,082,000 Rp           29,121,000 
April Rp       484,940,000 Rp            5,000,000 Rp                 91,195,000 Rp                   75,490,000 Rp                281,730,000 Rp           31,525,000 
Mei Rp       713,875,000 Rp          10,000,000 Rp              149,914,000 Rp                   93,100,000 Rp                425,211,000 Rp           35,650,000 
Juni Rp       649,300,000 Rp            6,500,000 Rp              133,810,000 Rp                   86,550,000 Rp                385,165,000 Rp           37,275,000 
juli Rp       856,780,000 Rp          10,000,000 Rp              188,320,000 Rp                 120,000,000 Rp                499,795,000 Rp           38,665,000 

Agustus Rp       682,000,000 Rp            7,000,000 Rp              156,860,000 Rp                   89,000,000 Rp                393,400,000 Rp           35,740,000 
September Rp       107,085,000 Rp                 25,600,000 Rp                   24,200,000 Rp                   46,935,000 Rp           10,350,000 

Oktober Rp       580,030,000 Rp            7,000,000 Rp              127,600,000 Rp                   69,600,000 Rp                341,030,000 Rp           34,800,000 
November Rp       792,935,000 Rp          10,000,000 Rp              174,245,000 Rp                 110,000,000 Rp                457,375,000 Rp           41,315,000 
Desember Rp       846,030,000 Rp          10,000,000 Rp              183,580,000 Rp                 105,800,000 Rp                500,228,000 Rp           46,422,000 

 Rp   6,860,160,000 Rp          77,000,000 Rp           1,444,313,500 Rp                 964,220,000 Rp             3,988,972,500 Rp         385,654,000 
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Lampiran. 4

                           Laporan Hasil Penjualan Anggrek Catering Th 2010

Bulan Hasil Investasi Pengeluaran Kantor Gaji pegawai/Honour Belanja dan distribusi Sisa
Penjualan dan penyusutan anggrek Catering Hasil Penjualan

Januari Rp        462,265,000 Rp        33,000,000 Rp                  92,453,000 Rp                   76,270,000 Rp                232,442,000 Rp         28,100,000 
Februari Rp        656,097,000 Rp        40,000,000 Rp               135,102,000 Rp                101,320,000 Rp                338,500,000 Rp         41,175,000 
Maret Rp        551,371,000 Rp        30,000,000 Rp               115,710,000 Rp                   82,650,000 Rp                286,521,000 Rp         36,490,000 
April Rp        590,475,550 Rp        33,000,000 Rp               118,300,000 Rp                   83,000,000 Rp                306,800,000 Rp         49,375,550 
Mei Rp        934,958,500 Rp        58,000,000 Rp               176,140,000 Rp                120,000,000 Rp                513,718,000 Rp         67,100,500 
Juni Rp        987,792,500 Rp        63,000,000 Rp               187,270,000 Rp                128,000,000 Rp                552,200,000 Rp         57,322,000 
juli Rp    1,193,553,000 Rp        85,000,000 Rp               215,740,000 Rp                155,000,000 Rp                666,150,000 Rp         71,663,000 

Agustus Rp        366,477,000 Rp        20,000,000 Rp                  70,200,000 Rp                   60,000,000 Rp                191,377,000 Rp         24,900,000 
September Rp        377,442,000 Rp        25,000,000 Rp                  67,800,000 Rp                   60,000,000 Rp                191,411,000 Rp         33,231,000 

Oktober Rp    1,076,086,000 Rp        75,000,000 Rp               185,200,000 Rp                150,000,000 Rp                604,080,000 Rp         61,806,000 
November Rp    1,325,444,000 Rp        85,000,000 Rp               265,000,000 Rp                180,000,000 Rp                689,444,000 Rp      106,000,000 
Desember Rp        644,803,000 Rp        36,000,000 Rp               130,240,000 Rp                103,000,000 Rp                328,103,000 Rp         47,460,000 

 Rp    9,166,764,550 Rp     583,000,000 Rp            1,759,155,000 Rp             1,299,240,000 Rp            4,900,746,000 Rp      624,623,050 
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Frequencies

Statistics

PENJUALAN

BIAYA 

PRODUKSI

BIAYA 

PEMASARAN

GAJI 

KARYAWAN

N Valid 48 48 48 48

Missing 0 0 0 0

Mean 5.02E8 2.80E8 98058656.25 75061020.83

Median 4.39E8 2.34E8 83145500.00 70025000.00

Mode 87250000a 46935000a 13050000a 60000000

Std. Deviation 2.859E8 1.605E8 5.759E7 3.456E7

Variance 8.175E16 2.577E16 3.316E15 1.194E15

Skewness .927 .783 .803 .896

Std. Error of Skewness .343 .343 .343 .343

Kurtosis .706 .162 .187 1.091

Std. Error of Kurtosis .674 .674 .674 .674

Range 1238194000 642509000 251950000 162600000

Minimum 87250000 46935000 13050000 17400000

Maximum 1325444000 689444000 265000000 180000000

Sum 2.E10 13429009500 4706815500 3602929000

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Lampiran 5
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Regresion

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R 

Square

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson

1 .870a .758 .733 1.892 1.971

a. Predictors: (Constant), GAJI KARYAWAN, BIAYA PEMASARAN, BIAYA PRODUKSI

b. Dependent Variable: PENJUALAN

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 3.227 3 1.276 7.844 .000a

Residual 1.575 44 3.579

Total 3.842 47

a. Predictors: (Constant), GAJI KARYAWAN, BIAYA PEMASARAN, BIAYA PRODUKSI

b. Dependent Variable: PENJUALAN

Variables Entered/Removedb

Model

Variables 

Entered

Variables 

Removed Method

1 GAJI 

KARYAWAN, 

BIAYA 

PEMASARAN, 

BIAYA 

PRODUKSIa

. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: PENJUALAN

Lampiran 6
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Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized 

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 2650.745 261.223 5.492 .001

BIAYA PRODUKSI 260.054 53.095 .692 11.112 .000

BIAYA PEMASARAN 3070.891 30.246 .139 4.623 .001

GAJI KARYAWAN 105.952 23.313 .236 6.238 .000

a. Dependent Variable: PENJUALAN

Residuals Statisticsa

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Predicted Value 7.34 1.29 5.02 2.853 48

Residual 4.491 3.855 .000 1.830 48

Std. Predicted Value 1.501 2.752 .000 1.000 48

Std. Residual 2.374 2.038 .000 .968 48

a. Dependent Variable: PENJUALAN

Uji Normalitas
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Uji Multikolinieritas

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized 

Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 2650.745 261.223 5.492 .001

BIAYA PRODUKSI 260.054 53.095 .692 11.112 .000 .136 2.163

BIAYA PEMASARAN 307.891 30.246 .139 4.623 .001 .350 2.051

GAJI KARYAWAN 105.952 23.313 .236 6.238 .000 .758 1.273

a. Dependent Variable: PENJUALAN


