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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Akuntansi merupakan suatu bidang yang sangat diperlukan oleh perusahaan 

dalam mengatur keuangan yang berkaitan dengan operasi perusahaan secara 

keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari operasi perindustrian, perdagangan, maupun 

perbankan, semua selalu berhubungan dengan akuntansi. Salah satu akuntansi yang 

sangat diperlukan dalam perusahaan yaitu akuntansi pendapatan dan pengukuran 

pendapatan serta pencatatan pendapatan dalam laporan keuangan.  

Tujuan utama perusahaan umumnya adalah pencapaian laba maksimal dengan 

biaya minimum yang diharapkan. Unsur-unsur yang berpengaruh dan sangat 

berpengaruh dalam pencapaian laba yang akan diperoleh perusahaan adalah 

pendapatan yang dikurangi oleh beban atau biaya. Pada perusahaan dagang, 

penghasilan utamanya yaitu berasal dari penjualan barang dagangan baik secara 

kredit maupun tunai, sedangkan pada perusahaan jasa, penghasilan utamanya berasal 

dari berbagai jasa yang diberikan kepada pelanggan yang umumnya memiliki 

beberapa unit usaha atau beberapa jenis jasa yang berbeda, dimana hal ini berarti 

sumber pendapatan dalam usahanya.  

Pendapatan merupakan hasil dari kegiatan operasi perusahaan, baik dari 

pendapatan perusahaan barang atau jasa dan juga kegiatan lainnya sebagai kegiatan 

diluar usaha pokok perusahaan. Pendapatan yang diperoleh perusahaan menjadi tolak 
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ukur mengenai keberhasilan manajemen dalam menjalankan aktivitas atau 

operasional perusahaannya.  

Suatu pendapatan yang besar dari kegiatan utama menggambarkan 

keoptimalan pihak manajemen dalam menjalankan perusahaan dengan baik. Dan  hal 

ini juga menggambarkan tingkat pendapatan, yang pada akhirnya akan dapat dilihat 

seberapa baik dan besar nilai laba yang dihasilkan dalam satu periode akuntansi.  

Menurut Mulyadi (2001, hal. 269), ”Dalam perencanaan laba jangka pendek, 

manajemen mempertimbangkan kegiatan yang berkaitan dengan harga jual, 

pendapatan, biaya variabel dan biaya tetap yang pada akhirnya akan berdampak pada 

laba bersih”.  

PT. Perkebunan Nusantara IV yang bergerak dalam bidang perkebunan, di 

mana dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan selalu ingin mencapai hasil 

pendapatan seoptimal mungkin, agar laba yang didapat sesuai dengan yang 

diharapkan perusahaan.  

Namun kondisi yang ada, jika ditinjau dari laba rugi perusahaan selama kurun 

waktu 1996 s/d 2004, menunjukkan bahwa masih ada pendapatan yang belum 

seimbang atau berbanding lurus dengan laba operasi, yaitu terjadi pada tahun 2000, 

2001 dan 2003 dimana pada tahun tersebut pendapatan mengalami kenaikan, namun 

laba yang dihasilkan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini 

disebabkan karena adanya peningkatan biaya operasi yang cukup besar contohnya    

biaya pemeliharaan tanaman dari upah semakin tinggi dan biaya pemupukan dari  

harga pupuk naik drastis 2 ( dua ) kali lipat dari harga sebelumnya.  
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Untuk menentukan jumlah laba yang diharapkan, menurut Sofyan Syafri 

Harahap (1995, hal. 75) menyatakan bahwa ”Dalam penentuan laba yang diperoleh 

sangat perlu menetapkan besarnya pendapatan yang akan diperoleh selanjutnya akan 

dikurang dengan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan aktivitas operasi 

perusahaan”. 

Dengan demikian laba yang diperoleh perusahaan dipengaruhi oleh 

pendapatan dan biaya. Mengingat betapa penting pengaruh pendapatan dalam 

kegiatan usaha perusahaan terhadap laba dan untuk pengembangan perusahaan di 

masa yang akan dengan pendapatan, maka itu penulis melakukan penelitian dengan 

judul ”Pengaruh Pendapatan Dan Biaya Terhadap Laba Operasi pada PT. 

(Persero) Perkebunan  Nusantara IV Medan”.  

 

B. Identifikasi Masalah  

Untuk dapat mengarahkan dan memudahkan penulis dalam melakukan 

penelitian yang lebih terfokus dan sistematis, penulis mengidentifikasi masalah yang 

akan dibahas, antara lain adalah :  

1. Apakah pendapatan yang diperoleh perusahaan mampu memperoleh tingkat 

laba yang diharapkan? 

2. Apakah biaya yang dikeluarkan perusahaan mampu mencapai target laba yang 

telah dianggarkan? 

3. Bagaimana pengaruh pendapatan dan biaya terhadap laba di perusahaan? 
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C. Batasan dan Rumusan Masalah  

Batasan Masalah  

Pada penelitian ini, agar pembahasan tidak terlalu luas, maka penulis 

membatasi permasalahan yang akan dibahas pada masalah pengaruh pendapatan 

dan biaya terhadap laba operasi pada perusahaan yang bersangkutan.  

Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah ”Apakah ada Pengaruh Pendapatan dan Biaya 

Terhadap Laba pada PT. (Persero) Perkebunan Nusantara IV Medan”.  

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Tujuan Penelitian 

Dalam hal ini tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh 

pendapatan dan biaya terhadap laba operasi pada PT. (Persero) Perkebunan 

Nusantara IV Medan pada tahun 1996-2004.  

Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya 

pengaruh pendapatan dan biaya terhadap laba operasi 

2. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan untuk memecahkan masalah yang 

sedang dihadapi sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara optimal.  
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3. Bagi peneliti lain dapat dijadikan dasar perbandingan, dalam meneliti masalah 

yang sama.  


