
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada masa sekarang ini perkembangan perindustrian di Indonesia 

sangat maju, hal ini dapat dilihat dengan semakin modernnya cara atau sistem 

berproduksi dalam suatu perusahaan, bagaimana perusahaan dapat menjual 

hasil produksinya dipasaran apabila produk tersebut tidak sesuai dengan 

keinginan konsumen. 

Sejalan dengan perkembangan pembangunan telah banyak memberi 

manfaat dan kesempatan bagi perusahaan untuk mengembangkan 

perusahaannya. Namun tidak semua perusahaan mampu memanfaatkan 

kesempatan ini, karena dibutuhkan suatu keterampilan manajemen yang selalu 

siap menghadapi dan mengikuti perkembangan tersebut serta dibutuhkan pula 

kemampuan manajemen untuk merencanakan perkembangan perusahaan itu 

sendiri. Untuk mencapai semua itu perusahaan perlu adanya suatu cara yang 

tepat, sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu didalam 

dunia usaha sangat penting diperkirakan hal-hal yang akan terjadi dimasa 

depan sebagai dasar pengambilan keputusan. Perusahaan yang memproduksi 

tanpa memperhatikan kualitas produknya sama saja menghilangkan harapan 

dimasa yang akan datang bagi perusahaan tersebut. 

Berhasil tidaknya tujuan perusahaan pada umumnya ditandai oleh 

kemampuan manajemen dalam melihat dan menafsirkan kemungkinan yang 
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akan terjadi dimasa yang akan datang begitu pula tugas manajemen harus 

dapat mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern serta didukung 

oleh teknologi canggih, maka kehidupan organisasi perusahaan mengalami 

persaingan yang ketat. Dalam persaingan itu manajemen perusahaan 

khususnya bidang produksi harus dapat mengambil kebijakan dalam 

memproduksi barang atau produknya yang akan terjual atau sesuai dengan 

selera konsumen, maka sebelumnya manajer produksi harus merencanakan 

produksi secara cermat, karena tanpa perencanaan dapat berakibat jumlah 

yang diproduksi menjadi terlalu besar atau terlalu kecil.  

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan selalu dihadapkan pada 

berbagai masalah yang ada diluar jangkauannya yaitu masalah kondisi dan 

situasi pada masa yang akan datang. Masalah tersebut merupakan faktor yang 

sangat mempengarui jalannya kegiatan perusahaan. Untuk memungkinkan 

perusahaan dapat bekerja sebagaimana mestinya maka dibutuhkan rencana 

produksi yang tepat. 

Perencanaan produksi ini merupakan salah satu fungsi manajemen 

yang mempunyai arti bagi perusahaan, disamping fungsi manajemen lain. 

Perencanaan produksi adalah perencanaan dan pengorganisasian 
mengenai orang-orang, bahan-bahan, mesin-mesin, dan peralatan lain 
serta modal yang diperlukan untuk memproduksi barang pada suatu 
periode tertentu dimasa depan sesuai dengan yang diperkirakan atau 
diramalkan ( Sofyan Assauri, 1996 : 127 ). 
 
Apabila telah dilaksanakan penentuan atau perencanaan tersebut, 

berarti perusahaan telah sepenuhnya mengalokasikan faktor-faktor produksi 

yang dimilikinya dan pada gilirannya laba yang diperoleh mencapai 
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maksimum. Dengan diperolehnya laba yang maksimum maka perkembangan 

perluasan usahanya, nama baik perusahaan akan semakin meningkat. Selain 

itu yang lebih penting adalah kelangsungan hidup perusahaan akan lebih 

terjamin, sehingga kesejahteraan karyawan dapat ditingkatkan. Perencanaan 

peroduksi ini merupakan salah satu fungsi manajemen yang mempunyai arti 

penting bagi perusahaan disamping fungsi manajemen lain. 

Perencanaan produksi inilah yang nantinya merupakan dasar 

penentuan manajer dalam mencapai tujuan perusahaan, karena perencanaan 

produksi merupakan suatu fungsi yang menentukan batas kegiatan perusahaan 

dimasa yang akan datang. Untuk itu diharapkan akan meningkatkan efisiensi 

kerja dan dapat pula dipakai sebagai bahan operasional perusahaan atau alat 

untuk menilai kembali rencana perusahaan terdahulu. 

Atas pemikiran tersebut diatas yang bertitik pada masalah bagaimana 

menentukan rencana penjualannya dan mengenai sejauhmana penjualan dapat 

berperan dalam fungsi pembiayaan produksi, maka penulis akan membahas 

permasalahan tersebut dengan mengambil judul : “ANALISIS PENENTUAN 

PERENCANAAN PRODUKSI DAN PENENTUAN PERENCANAAN 

PENJUALAN UNTUK MENINGKATKAN LABA PADA PT. MUTU 

GADING GONDANG REJO KARANGANYAR “. 

 

B.  Pembatasan Masalah 

Bertitik tolak dari masalah yang dikemukakakan di atas maka dalam 

menyusun skripsi ini, permasalahan yang diteliti hanya terbatas mengenai:  
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1. Analisis penentuan rencana produksi dan rencana penjualan dalam upaya 

meningkatkan laba. 

2.   Pengamatan dan penelitian terbatas pada PT. Mutu Gading Karanganyar. 

3.   Data yang diambil adalah: 

a. Data volume produksi tahun 2001-2005 

b. Data volume penjualan tahun 2001-2005 

c. Data biaya tetap 2001-2005 

d. Data biaya variabel 2001-2005 

e. Data laba tahun 2005 

 

C. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam ruang lingkup pembahasan dalam penelitian 

merupakan suatu hal yang penting. Dengan mengetahui permasalahan kita 

dapat merumuskan masalah untuk dicari alternatif pemecahannya, sehingga 

dapat diketahui hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Di dalam penentuan 

rencana produksi, perusahaan tentu akan menghadapi permasalahan. 

Berdasarkan uraian di atas perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “ 

apakah dengan penerapan rencana produksi dan rencana penjualan akan dapat 

meningkatkan laba pada PT. Mutu Gading Karanganyar? ” 

 

D. Tujuan Penelitian  

Melihat permasalahan yang diuraikan di atas maka tujuan penelitian ini 

adalah: 
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1. Untuk mengetahui perencanaan penjualan perusahaan tahun 2006. 

2. Untuk mengetahui perencanaan produksi perusahaan tahun 2006. 

3. Untuk memberikan gambaran bagi perusahaan sebagai bahan 

pertimbangan dalam usaha meningkatkan laba. 

 

E.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Secara umum, berguna untuk menambah pengetahuan dan pengalaman 

yang dapat meningkatkan kemampuan dilapangan. 

2. Diharapkan hasil penilitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

bagi perusahaan dalam menentukan rencana produksi dan rencana 

penjualan. 

3. Dapat digunakan untuk menetapkan kebijaksanaan yang dapat 

meningkatkan laba bagi perusahaan. 

 

K.  Sistematika Skripsi 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, manfaat penelitian dan sistematika skripsi. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini terdiri dari pengertian manajemen produksi dan operasi, 

fungsi produksi dan operasi, proses produksi, perencanaan produksi, 

tujuan penyusunan rencana produksi, faktor-faktor yang diperhatikan 
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dalam proses perencanaan produksi, penjualan, faktor-faktor yang 

mempengarui penjualan, langkah-langkah dalam penyusunan rencana 

penjualan, analisis laba dengan metode direct costing, kerangka 

pemikiran dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang 

terdiri dari jenis data, obyek penelitian, sumber data, dan teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini terdiri dari gambaran umum penelitian, pengujian data, 

analisis data dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




