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ABSTRACT 

 

This research was conduted to find aout wheather there is a singmficant effect of primary burden’s 

sell to profitabilitas. The method in this research is quantitative the used of data sourches in this 

research is annual report. With the dato collection’s method which is taken from the official 

website of the Indonesian exchange effect and data analysis is using assumption test, simple linear 

regression and hypothesis testing (t test). Based the result of this reseach, its indicate that primary 

burden’s sells has negative effect which significant to primary burden’s sells has significant effect 

to profitability company, where the higher primary burdem’s cell in a company it will have an 

impact to low profitability and otherwise in lower primary burden’s sells will have an impact in 

high profitability of companies. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara beban 

pokok penjualan terhadap profitabilitas. Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif sumber 

data yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan, dengan metode 

pengumpulan data menngambil dari website resmi bursa efek Indonesia  dan analisis data 

menggunakan uji asumsi, regresi Linier Sederhana,  Pengujian Hipotesis (Uji t). Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukan bahwa beban pokok penjualan memiliki pengaruh negatif yang sigifikan 

terhadap profitabilitas.Bedasarkan pengujian statistik yang dilakukan beban pokok penjualan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan, dimana semakin tinggi 

beban pokok penjualan perusahaan akan berdampak pada rendahnya profitabilitas, sebaliknya 

beban pokok penjualan yang rendah akan berdampak pada tingginya profitabilitas perusahaan. 

 

Kata Kunci: Beban Pokok Penjualan, Profitablitas 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Manufaktur merupakan salah satu industri yang banyak diminati di Indonesia. 

Manufaktur adalah suatu industri pengolahan yang mengolah bahan baku menjadi barang 

setengah jadi atau barang jadi. Dalam operasionalnya, perusahaan manufaktur identik 

dengan penggunaan mesin-mesin produksi, peralatan dan tenaga kerja khusus produksi. 

Seperti perusahaan pada umumnya, perusahaan manufaktur khususnya 

perusahaan makanan dan minuman berorientasi pada profit sehingga tujuan utamanya 

adalah mendapat keuntungan dari proses bisnis yang dilaksanakan. Dengan tercapainya 

target profit perusahaan, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan kinerja perusahaan 

tersebut baik.  Profitabilitas merupakan salah satu alat ukur kinerja perusahaan yang dapat 
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diukur dalam rasio untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti 

kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan lainnya. 

Rasio-rasio yang dapat digunakan untuk menilai profitabilitas antara lain yaitu 

Net Profit Margin, Gross Profit Margin,OperatingProfit Margin, Return On Asset(ROA) 

danReturn On Equity(ROE). Rasioyang digunakan dalam penelitian ini adalahReturn On 

Asset(ROA). Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, pada penelitian ini 

variabel independen yang digunakan adalah Beban Pokok Penjualan.Beban pokok 

penjualan atau dengan istilah lain yang lebih dikenal Harga Pokok Penjualan (HPP) 

adalah seluruh biaya yang dikorbankan oleh suatu perusahaan untuk menghasilkan barang 

hingga barang tersebut siap untuk dijual. Oleh karena itu, beban pokok penjualan terdiri 

dari beberapa biaya terkait perolehan bahan baku utama, bahan baku pembantu, tenaga 

kerja langsung overhead pabrik hingga menjadi barang setengah jadi dan barang siap jual. 

Penelitian ini difokus pada pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi 

profitabilitas perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek Indonesia 

(BEI) untuk periode 2015-2017. Adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah beban 

pokok penjualan. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Biaya Produksi 

Biaya produksi juga disebut biaya manufaktur atau biaya pabrik didefinisikan 

sebagai jumlah dari tiga elemen biaya, yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya 

overhead pabrik (Widilestariningtyas et al, 2012: 3). Gabungan biaya bahan baku dan 

biaya tenaga kerja langsung disebut biaya utama (prime cost), yaitu biaya yang langsung 

membentuk produk jadi, sedangkan gabungan antara biaya tenaga kerja langsung dan 

biaya overhead pabrik disebut biaya konversi (conversion cost), yaitu biaya yang 

merubah bahan baku menjadi produk jadi (Mursyidi, 2010:15). 

 

Elemen-Elemen Biaya Produksi 

1. Biaya bahan baku langsung adalah bahan baku yang merupakan bagian yang tidak 

dapat dipisahkan dari produk selesai dan dapat ditelusuri langsung kepada produk 

selesai. 

2. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang digunakan dalam merubah atau 

mengkonversi bahan baku menjadi produk selesai dan dapat ditelusuri secara 

langsung kepada produksi selesai. 

3. Biaya overhead pabrik adalah biaya selain bahan baku langsung dan tenaga kerja 

langsung tetapi membantu dalam mengubah bahan menjadi produk selesai. Biaya ini 

tidak dapat di telususri secara langsung kepada produk selesai 

 

Penggolongan Biaya 

Berikut ini adalah uraian mengenai penggolongan biaya di atas : 

1. Penggolongan biaya berdasarkan objek pengeluaran 

Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar 

penggolongan biaya.  

2. Penggolongan biaya berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan 

Dalam perusahaan manufaktur, ada tiga fungsi pokok, yaitu fungsi produk, fungsi 

pemasaran, dan fungsi administrasi umum, oleh karena itu dalam perusahaan 

manufaktur biaya dapat dikelompokan menjadi tiga kelompok yaitu biaya produksi, 

biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. 

3. Penggolongan Biaya berdasarkan Hubungan Biaya dengan Sesuatu yang Dibiayai. 
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Biaya dapat berupa produk untuk departemen dalam hubungannya dengan sesuatu 

yang dibiayai dapat dikelompokan menjadi biaya langsung (direct cost) dan biaya 

tidak langsung (indirect cost). 

4. Penggolongan biaya Berdasarkan Jangka Waktu Manfaatnya. 

5. Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya, dapat dibagi menjadi dua 

yaitu sebagai berikut: pengeluaran modal (capital expenditure) dan pengeluaran 

pendapatan (revenue expenditure). 

6. Penggolongan Biaya Berdasarkan Perilaku Biaya dalam Hubungan dengan 

Perubahan Volume Kegiatan. 

7. Pengolongan biaya berdasarkan perilaku biaya dalam hubungan dengan perubahan 

volume kegiatan, dibagi menjadi dua yaitu biaya variabel dan biaya semi variabel. 

 

Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba.Rasio profitabilitas juga menggambarkan ukuran tingkat efektifitas 

manajemen dalam suatu perusahaan. 

Menurut (Hartono,2018) ada beberapa rasio yang Bisa digunakan untuk 

menganalisis perkembangan finasial perusahaan : 

1. Rasio likuiditas rasio yang menujukan kemampuan perusahaan memenuhi seluruh 

kewajiban atau hutang-hutang jangka pendeknya. 

Ada beberapa rasio yang masuk dalam kelompok rasio likuiditas : 

a. Current rasio 

Menunjukkan jumlah kewajiban lancar yang dijamin pembayarannya oleh aktiva 

lancar, semakin tinggi hasil perbandingan aktiva lancar.Dengan kewajiban 

lancar, semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban 

jangka pendeknya. 

b. Quick ratio 

Menngukur apakah perusahaan memiliki asset lancar (tanpa harus menjual 

persediaan) untuk menutup kewajiban jangka pendeknya, semakin baik 

kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban lancarnya. 

c. Cash ratio 

Cash ratio merupakan alat untuk mengukur likuiditas dengan membandingkan 

antara jumlah kas dengan hutang lancar. 

d. Working capital to total assets ratio 

Working capital to total assets ratio menunjukan kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban utang lancarnya dari total aktiva dan posisi modal kerja. 

Working capital to total assets ratio merupakan perbandingan antara aktiva 

lancar dikurangi utang lancar dengan jumlah aktiva. 

2. Rasio profitabilitas atau rentabilitas 

Rasio profitabilitas atau rentabilitas merupakan rasio yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam mencetak laba. Yang termasuk dalam kelompok rasio 

rentabilitas adalah : 

a. Gross profit margin 

Menunjukan berapa persen keuntungan yang diperoleh dari penjualan produk. 

b. Net profit margin 

Menunjukan tingkat keuntungan bersih (setelah dikurangi dengan biaya-biaya) 

yang diperoleh dari bisnis atau menunjukan sejauh mana perusahaan mengelola 

bisnisnya.Sama dengan GPM, perusahaan yang sehat semestinya juga memiliki 

NPM yang positif. 

c. Return on investment (roi) 
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Return on investment atau return on assets adalah rasio yang menunjukkan 

tingkat penge,balian bisnis dari seluruh investasi yang telah dilakukan. 

d. Return on equity 

Return on equity adalah rasio yang menunjukan tingkat pengembalian yang 

diperoleh pemilik bisnis dari modal yang telah di keluarkan untuk bisnis 

tersebut. 

e. Earning per share 

Rasio laba per lembar saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio 

nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam 

mencapai keuntungan bagi pemengang saham. 

3. Rasio leverage atau solvabilitas 

Solvabilitas adalh rasio yang digunakan untuk menghitung leverage perusahaan. 

Yang termasuk dalam kelompok rasio leverage adalah : 

a. Debt to equity (DER) 

Debt to equity (der) adalah rasio yang menunjukan sejauh mana modal sendiri 

menjamin seluruh utang. 

b. Long term debt equity ratio 

Long term debt to equity ratio adalah rasio yang menjukkan sejauh mana modal 

sendiri menjamin seluruh utang jangka panjang perusahaan. 

c. Debt to assets ratio (DAR) 

Debt to assets ratio adalah rasio yang mengukur bagian aktiva yang digunakan 

untuk menjamin kesuluhan kewajiban. 

4. Rasio aktifitas 

Rasio aktifitas adalah rasio yang menunjukkan efektivitas manajemen perusahaan 

dalam mengelola bisnisnya. 

Yang termasuk dalam kelompok rasio aktifitas adalah : 

a. Receivable turnover 

Piutang yang dimiliki oleh perusahaan mempuyai hubungan erat dengan volume 

penjualan kredit. 

b. Inventory turnover 

Tingkat perputaran persediaan (inventory turnover) memberikan gambaran 

berapa kali persediaan barang dijual dan diadakan kembali setiap periode 

akuntansi. 

c. Asset turnover 

Perputaran aktiva menunjukan kemampuan manajemen mengelola seluruh 

investasi (aktiva) guna menghasilkan penjualan.  

d. Account payable turnover 

Perputaran utang dagang menunjukkan perputaran utang dagang dalam suatu 

periode tertentu. 

 

Manufaktur 

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang membeli bahan mentah, 

mengolahnya hingga menjadi produk jadi yang siap pakai dan menjualnya kepada 

konsumen yang membutuhkannya(Rudianto. 2014: 15). 

 

METODELOGI PENELITIAN 

Objek Penelitian 

Adapun objek dalam penelitian ini adalah Beban Pokok Penjualan sebagai 

variabel independen (X) serta profitabilitas sebagai variabel dependen (Y).Dan yang 
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menjadi pokoknya yaitu perusahaan manufaktur Sub sektor makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017 sebanyak 11 perusahaan. 

 

Metode dan desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitiandeskriptif 

dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian 

yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang 

terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara 

aktual (Sugiyono, 2015). Metode penelitian kuantitatif adalah metode yang lebih 

menekankan pada aspek pengukuran secara objektif terhadap fenomena sosial. Untuk 

dapat melakukan ukuran, setiap fenomena sosial dijabarkan ke dalam beberapa komponen 

masalah, variabel dan indikator.  

Pendekatan dekstriptif yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalahsebuah 

penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatuke adaan atau 

fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab 

masalah secara aktual (Sugiyono, 2015). Sedangkan pendekatan verifikatif adalah 

penelitian yang bertujuan untuk menguji atau mengecek kebenaran dari suatu teori atau 

kaidah, hokum maupun rumus tertentu (johni dimyati 2013:8). 

 

Populasi dan Sampel 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua subjek yang memenuhi 

karakteristik sampel yang telah disebutkan. Adapun populasi sasaran penelitian ini adalah 

sumber data keuanganPerusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2015-2017. Sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2015:62). 

Sampel yang dipilih akan dianggap mewakili keberadaan populasi. Teknik 

penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yang 

berarti penentuan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan objek 

penelitian. 

. 

Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan 

Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2015-2017.Peneliti 

melakukan penelitian berdasarkan laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan 

perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) untuk periode 2015-2017 yang telah diaudit. 

 

Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel independen dan satu variabel 

dependen.Variabel independen dalam penelitian ini adalah Beban Pokok Penjualan (X1) 

Sedangkan variabel depdenden dalam penelitian ini adalah Profitabilitas (Y).  

 

Teknik Pengumpulan Data 

1. Studi Literatur dan Kepustakaan (Library Research) 

Studi kepustakaan adalah studi yang mempelajari dan menelaah literaturliteratur 

berupa buku atau jurnal yang berhubungan dengan penelitian,dengan ditunjang 

internet untuk mengakses jurnal maupun buku. 

2. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumendokumen yang 

berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang terkait denganpenelitian ini diantaranya 
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laporan keuangan tahunan (financial statement)dan laporan tahunan (annual report) 

Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2015-2017 yang diperoleh dari Bursa Efek 

Indonesia dan website perusahaan bersangkutan. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum 

menggunakan regresi linier berganda sebagai alat untuk menganalisis pengaruh variabel-

variabel yang diteliti (Ari Bramasto Majalah Ilmiah UNIKOM Vol.9, No. 2 Halaman 

221). Pengujian asumsi klasik yang digunakan terdiri atas: 

 

Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan Uji Jarque-Bera dengan 

menggunakan ukuran skewness dan kurtosis. Untuk mendeteksi apakah residualnya 

berdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan dengan membandingkan nilai Jarque-

Bera (JB) dengan X2-tabel. 

 

Koefisien korelasi 

Koefisien korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier 

antara dua variabel. Korelasi juga tidak menunjukkan hubungan fungsional. Dengan kata 

lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel 

independen. 

 

Analisis Regresi linier sederhana 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui keakuratan 

hubungan antara Profitabilitas (variabel dependen) dengan Beban Pokok Penjualan 

(variabel independen) dengan persamaan regresi yang akan dibentuk. 

 

Uji Koefisien Deteriminasi 

Uji Koefisiensi Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar 

variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). 

.  

Uji Hipotesis 

Uji t-Statistik 

Uji t-statistik digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

parsial berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Analisis Deskriptif 

Untuk mengetahui gambaran data dari setiap variabel yang diteliti, maka 

dilakukan analisis deskriptif. Dalam penelitian ini, analaisis statistik deskriptif akan 

dipaparkan menggunakan nilai rata-rata, nilai maksimum, minimum dan simpangan baku. 

 

Beban Pokok Penjualan 

Rata-rata beban pokok penjualan pada perusahaan manufaktur sub sektor 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 

2015-2017mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Nilai rata-rata beban pokok 

penjualan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode 2015-

2017 adalah sebesar Rp.1.787.462.990.027 dengan nilai simpangan baku 
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Rp.3.907.779.846.076 dimana nilai tertingginya mencapai Rp.15.841.619.191.077 yang 

dimiliki oleh PT. Mayora Indah Tbk (MYOR) tahun 2017, sedangkan paling rendah yaitu 

sebesar Rp.1.073.366 dimiliki oleh PT. Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) tahun 2015. 

 

Profitabilitas 

Rata-rata profitabilitas pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017 cenderung 

mengalami fluktuaktif dengan trendline yang meningkat. Rata-rata profitabilitas pada 

perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman pada periode 2015-2017 

adalah sebesar 0,110 dengan nilai simpangan baku 0,122 dimana nilai tertingginya 

mencapai 0,527 yang dimiliki oleh PT. Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) tahun 2017, 

sedangkan paling rendah yaitu -0,097 dimiliki oleh PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 

(ALSA) tahun 2017. 

 

Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

Pada sub bab ini, hipotesis konseptual yang diajukan sebelumnya akan diuji 

dandibuktikan dengan menggunakan pengujian statistik. Hipotesis konseptual yang 

diajukan adalah diduga adanya pengaruh dari beban pokok penjualan terhadap 

profitabilitas pada perusaahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode 

2015-2017. Metode statistika yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah 

regresi linier sederhana. 

 

Pengujian Asumsi Normalitas 

Pengujian asumsi normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah residual (ei) 

dalam model regresi berdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik 

seharusnya memiliki residu yang terdistribusi secara normal.  

Data residual (titik) menyebar disekitar garis dan mengikuti arah garis diagonal, 

hasil ini menunjukan bahwasanya residu dalam model regresi memiliki distribusi yang 

tersebar secara normal.Untuk memperkuat hasil pengujian di atas, dapat digunakan 

metode statistik kolmogorov smirnov. Apabila nilai signifikansi yang dihasilkan lebih 

besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi yang akan 

dibentuk terdistribusi secara normal.  

Residual dalam model regresi sudah terdistribusi secara normal dikarenakan nilai 

signifikansi yang dihasilkan yaitu sebesar 0,540 jauh lebih besar dari 0,05 (α). Dengan 

demikian salah satu syarat pengujian regresi telah terpenuhi. 

 

Koefisien Korelasi 

Koefisien korelasi antara beban pokok penjualan dengan profitabilitas adalah 

sebesar 0,400.Mengacu pada tabel pedoman interpretasi koefisien korelasi, nilai korelasi 

sebesar 0,400 termasuk dalam kategori hubungan yang cukup kuat dikarenakan ada pada 

rentang korelasi antara 0,400-0,599.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan yang cukup kuat antara beban pokok penjualan dengan profitabilitas 

perusahaan. 

 

Regresi Linier Sederhana 

Persamaan regresi linier sederhana yang menjelaskan pengaruh beban pokok 

penjualan terhadap profitabilitas adalah sebagai berikut: 

Y = 0,282 – 0,008 X 

Berdasarkan hasil persamaan regresi di atas, diketahui bahwa beban pokok 

penjualan memiliki koefisien regresi yang bernilai negatif yang menunjukan bahwa 
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semakin tinggi beban pokok penjualan perusahaan akan berdampak pada rendahnya 

profitabilitas, sebaliknya beban pokok penjualan yang rendah akan berdampak pada 

tingginya profitabilitas perusahaan. 

 

Koefisien Determinasi 

Nilai koefisien determinasi sebesar 16% yang menunjukan kemampuan variabel 

bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya atau dengan kata lain beban pokok 

penjualan memberikan kontribusi sebesar 16% terhadap profitabilitas pada perusahaan 

manufaktur sub sektor makanan dan minuman, sedangkan (1-R2) 84% sisanya merupakan 

besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lainnya yang tidak diteliti. 

 

Pengujian Hipotesis (Uji t) 

Nilai thitung sebesar -2,431 jatuh di daerah penolakan Ho, maka dengan taraf 

kepercayaan sebesar 95% dapat diputuskan untuk menolak Ho dan menerima Ha yang 

berarti beban pokok penjualan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas 

perusahaan, dimana semakin tinggi beban pokok penjualan perusahaan akan berdampak 

pada rendahnya profitabilitas, sebaliknya beban pokok penjualan yang rendah akan 

berdampak pada tingginya profitabilitas perusahaan. 

 

Pembahasan Hasil 

Beban pokok penjualan 

diperoleh informasi bahwa nilai rata-rata beban pokok penjualan pada perusahaan 

manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode 2015-2017 adalah sebesar 

Rp.1.787.462.990.027 dimana nilai tertingginya mencapai Rp.15.841.619.191.077 yang 

dimiliki oleh PT. Mayora Indah Tbk (MYOR) tahun 2017, sedangkan paling rendah yaitu 

sebesar Rp.1.073.366 dimiliki oleh PT. Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) tahun 2015. 

Pada Pt. mayora indoh tbk Komponen bahan baku lebih tinggi dari tahun 

sebelumnya, hal ini dikarenakan penggunaan bahan baku pada tahun tersebut bertambah 

dengan peningkatan sebesar kurang lebih 1,5 triliun atau naik sebesar 12%. PT. Multi 

Bintang Indonesia Tbk  Produksi pada tahun 2015 mengalami penurunan sehingga beban 

pokok penjualan pun rendah 

 

Profitabilitas 

diperoleh informasi bahwa rata-rata profitabilitas pada perusahaan manufaktur 

sub sektor makanan dan minuman pada periode 2015-2017 adalah sebesar 0,110 dimana 

nilai tertingginya mencapai 0,527 yang dimiliki oleh PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 

(MLBI) tahun 2017, sedangkan paling rendah yaitu -0,097 dimiliki oleh PT. Tiga Pilar 

Sejahtera Food Tbk (ALSA) tahun 2017.fitabilitas. 

Pada tahun 2017 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk memiliki ROA negative yang 

menunjukan bahawa dari total asset menggunakan perusahaan mendapatkan kerugian. 

Hal tersebut berarti perusahaan tidak menghasilkan laba pada tahun tesebut hal tersebut 

akan menghambatt pertumbuhan. 

 

Pengaruh beban pokok pejualan terhadap profitabilitas 

MenurutZandra(2016) , dalam penelitiannya yang berjudulPengaruh Biaya 

Operasional Dan Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas, Hasil analisis regresi 

menunjukkan bahwa secara parsial variabel biaya operasional (X1) tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas (Y).  

Menurut Oktapia, Manullang dan Hariyani (2017), Analisis Pengaruh Biaya 

Produksi dan Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih pada PT. Mayora Indah Tbk di 
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Bursa Efek Indonesia, mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Laba Bersih 

PT Mayora Indah Tbk. 

Bedasarkan pengujian statistik yang dilakukan beban pokok penjualan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan, dimana semakin tinggi 

beban pokok penjualan perusahaan akan berdampak pada rendahnya profitabilitas, 

sebaliknya beban pokok penjualan yang rendah akan berdampak pada tingginya 

profitabilitas perusahaan. 

 

KESIMPULAN  

 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti 

memperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Beban pokok penjualan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-

2017 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.  

2. Profitabilitas pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017 cenderung 

mengalami fluktuaktif dengan trendline yang meningkat. PT. Multi Bintang 

Indonesia Tbk tumbuh sebesar 35% sedangkan total asset PT. Multi Bintang 

Indonesia Tbk hanya tumbuh sebesar 10%. 

3. Beban pokok penjualan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas 

pada perusahaan manufaktor sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017 dengan kontribusi pengaruh yang 

diberikan adalah sebesar 16%, sedangkan 84% sisanya merupakan besar 

kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lainnya yang tidak diteliti. 
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