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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Garam merupakan salah satu komoditas strategis karena termasuk 

kedalam sembilan kebutuhan pokok masyarakat. Garam tidak hanya 

digunakan untuk kebutuhan rumah tangga tetapi juga digunakan dalam 

kebutuhan industri (farmasi, pertambangan, pupuk dan lain-lain). Selain itu 

garam juga merupakan salah satu sumber sodium dan chloride yang 

diperlukan untuk metabolisme tubuh manusia. Oleh karena itu kebutuhan 

akan garam sangat penting untuk seluruh masyarakat Indonesia. 

Indonesia memiliki pantai terpanjang kedua di dunia tidak otomatis 

membuat Indonesia menjadi negara produsen garam terbesar. Faktanya, 

hingga kini Indonesia masih harus mengimpor garam. Kebutuhan garam 

dengan kualitas baik banyak diimpor dari luar negeri terutama garam 

beryodium dan garam industri. Kebutuhan garam nasional dari tahun ke 

tahun semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan 

perkembangan industri. Ketergantungan Indonesia dalam pemenuhan 

pangan garam semakin meningkat manakala produksinya belum mampu 

mencukupi kebutuhan dalam negeri.
1
 Berikut data kebutuhan, import garam, 

dan produksi garam nasional tahun 2015 hingga 2019: 

                                                      
1
Gita Widya, Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Impor Garam Indonesia (dari 

Negara Mitra Dagang Australia, India, Selandia Baru, dan Cina), Bogor: Tidak diterbitkan, 2013. 
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Gambar 1.1 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik data tahun 2015-2019 (www.bps.go.id) 

Dalam memenuhi kebutuhan garam nasional, impor garam memang 

bukanlah satu-satunya solusi. Banyak hal yang dapat dikaji untuk 

mendorong produksi garam dalam negeri yang masih rendah. Kajian 

terhadap faktor-faktor produksi dapat dilakukan guna meningkatkan efisiensi 

produksi garam nasional. Beberapa faktor yang berhubungan erat dengan 

produksi garam, antara lain luas lahan, tenaga kerja, peralatan pertanian,dan 

pengalaman petani. 

2015 2016 2017 2018 2019

Impor 1864049 2143743 2552283 2718659 2724772

Produksi 2485111 168054 1111395 2719256 2327078

Kebutuhan 3227279 3532887 3862925 3960945 4197622
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Garam di Indonesia diproduksi oleh petani garam (garam rakyat) dan 

PT. Garam (Persero).
2
Dalam produksi garam dibagi menjadi garam 

konsumsi dan garam industri. Garam konsumsi adalah garam yang 

dikonsumsi untuk keperluan rumah tangga. Garam industri adalah garam 

yang digunakan sebagai bahan baku  maupun bahan penolong bagi industri 

lain. 

PT. Garam merupakan perusahaan yang memproduksi garam di 

Indonesia yang terbesar. Hal ini dikarenakan PT. Garam ini mempunyai 

lahan yang tersebar di wilayah pulai Madura dan menyuplai lahan tersebar di 

wilayah pulau Madura dan menyuplai garam dari petani. PT. Garam telah 

beroperasi sejak 74 tahun yang lalu dan perusahaan badan usaha milik 

negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang manufaktur produksi garam 

tertua di Indonesia. 

Selama ini problematika yang dihadapi PT. Garam disebabkan 

karena beberapa permasalahan utama, yaitu aspek produksi, infastruktur, 

kelembagaan, pemasaran dan suplay demand. Perjalanan panjang PT. Garam 

dalam penyediaan kebutuhan garamnasional baik untuk konsumsi rumah 

tangga dan industri harus melalui jalan berliku. Kualitas ladang garam yang 

belum maksimal, ketidakstabilan harga garam, dan proses produksi yang 

masih bersifat tradisional.Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh PT. 

                                                      
 

2
Tri Suherman, et.all“Analisis Pemasaran Garam Rakyat (Studi Kasus Desa Kertada 

Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep)”,JurnalEmbryo, Vol. 8 No.22011, hlm. 73. 
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Garam kini secara bertahap mulai dibenahi.Berikut data grafik produksi 

garam pada PT. Garam tahun 2014 hingga 2018: 

 
 

Sumber : Laporan Tahunan/Annual Report PT. Garam 2014-2018 (www.ptgaram.com) 

Gambar 1.2 

Meskipun produksi garam yang di hasilkan oleh PT. Garam 

mengalami kenaikan, hal ini tidak membuat terhentinya kegiatan impor 

garam. Produksi yang di hasilkan oleh PT. Garam hanya mampu untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi sedangan tingginya nilai impor garam 

disebabkan karena kebutuhan garam di sektor industri lebih banyak dari 

pada hasil dari stok garam lokal. Kebutuhan untuk garam industri dalam 

negeri di pasok dari Australia. Australia  merupakan salah satu produsen 
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garam yang terbaik dan terbesar di dunia. Australia menggunakan teknologi 

tinggi sehingga bisa menghasilkan garam dengan kualitas terbaik. 

Kendala PT. Garam dalam memproduksi garam industri yaitu pada 

faktor cuaca. Faktor cuara merupakan faktor utama dimana  untuk 

mendapatkan garam yang kualitas industri di perlukan musim kemarau yang 

panjang.Selain itu industri pengolahan garam masih menggunakan cara 

tradisional akibatnya mutu garam yang diproduksi tidak begitu baik dan 

tidak cocok untuk penggunaan garam dalam skala industri. Pertimbangan 

lain, karena modal untuk produksi pembuatan garam industri dan skala 

kebutuhan garam industri yang besar.
3
 Berikut adalah data volume penjualan 

garam pada PT. Garam (Persero) Indonesia yang dipasarkan diIndonesia : 

No JENIS PRODUK 
VOLUME PENJUALAN (TON) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Garam Kasar Kemasan 

           
5,669  

           
5,603  

           
2,539  

           
5,251  

                
5,913  

2 
Garam Halus Karungan 

         
12,296  

         
11,999  

           
2,604  

           
7,534  

                
8,241  

3 
Garam Halus Kemasan 

           
5,247  

           
5,998  

           
1,594  

           
2,965  

                
4,893  

4 
Garam Less Sodium 
"Lososa" 

             
117  

             
151  

               
78  

             
100  

                  
137  

5 
Garam Top Grade/ 
Maduro 

             
526  

             
454  

             
410  

             
388  

                  
444  

   Jumlah Olahan  
         

23,856  
         

24,204  
           

7,225  
         

16,238  
              

19,628  

 
 Total Bahan Baku + 
Olahan  

       
301,741  

       
664,244  

       
275,281  

       
270,456  

            
309,412  

 

Sumber : Data sekunder, diolah oleh peneliti 2020.(Tabel 1.1) 

Meningkatnya volume penjualan garam pada PT. Garam karena 

                                                      
 

3
Lukman Baihaki, “Ekonomi-Politik Kebijakan Impor Garam Indonesia Periode 2007-

2017”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ekonomi Politik, Vol. 17 No. 1Juli 2013, hlm.4. 
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telah dilakukanpembenahan terkait investasi lahan, teknik pengolahan, 

perluasan promosi, tenaga kerja dan produksi. Perusahaandalam 

meningkatkan volume penjualannya harus memasarkan produknya yakni 

dengan melakukan kegiatan promosi. Promosi adalah bagian dari bauran 

pemasaran yang besar peranannya, yangmerupakan salah satu alat untuk 

mempengaruhi konsumen, baik langsung maupun tidak langsung.
4
 

Promosi dihadapkan pada berbagai macam kegiatan yang dapat 

dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan kelebihan produk yang 

dimiliki agar dapat membujuk calon pembeli. Oleh sebab itu perusahaan 

diharapkan dapat memilih bentuk promosi yangtepat dan terpadu agar 

menghasilkan efek dominan sehingga dapat meningkatkan volume 

penjualan. 

Perusahaan melakukan promosi dengan tujuan memberikan 

informasi, mempengaruhi, membujuk serta mendorong konsumen agar mau 

melakukan pembelian terhadap barang atau jasa yang dipasarkan. Dengan 

adanya promosi, perusahaan berharap dapat meningkatkan volume penjualan 

sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
5
Strategi promosi yang dilakukan 

PT. Garam yaitu dengan memanfaatkan media masa seperti majalah, radio, 

tv lokal, mengadakan pameran, support event. 

                                                      
4
M. Fuad, et.all, Pengantar Bisnis, (Jakarta: PT Gramedia Pustakan Utama, 2006), hlm 130. 

5
 Swastha dan Irawan, Manajemen Pemasaran Modern, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm 

353. 
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Selain promosi, tenaga kerja juga merupakan faktor penting dalam 

perusahaan untuk meningkatkan jumlah penghasilannya, tenaga kerja yang 

berkualitas akan membuat perusahaan akan lebih produktif  sehingga  hasil  

yang diperoleh perusahaan akan lebih meningkat. 

Tenaga kerja meliputi mereka yang bekerja untuk diri sendiri maupun 

anggota keluarga yang tidak menerima bayaran berupa upah atau mereka 

yang sesungguhnya bersedia dan mampu untuk bekerja, dalam arti mereka  

menganggur dengan terpaksa karena tidak ada kesempatan kerja.
6
Jadi tenaga 

kerja adala semua orang yang bersedia dan sanggupbekerja. 

Selain memperhatikan biaya promosi dan biaya tenaga kerja, 

perusahaan harus memperhatikan kualitas produksinya agar tetap terjual jika 

biaya-biaya yang digunakan oleh perusahaan bisa dikelola dengan baik dan 

dengan cara yang ekonomis, maka hasil produksi akan dapat ditingkatkan, 

biaya produksi dapat menurun dan hal tersebut dapat mempengaruhi 

meningkatnya pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan. Biaya 

produksi meliputi seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan 

untuk menghasilkan barang dan jasa.
7
 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis berkeinginan untuk 

melakukan penelitian terkait bagaimana pengaruh biaya promosi, biaya 

tenaga kerja dan biaya produksi terhadap volume penjualan garam yang 

                                                      
6
Sonny Sumarsono, Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia & Ketenagakerjaan, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), hlm. 4. 
7
 Joko Untoro, Buku Pintar Pelajaran, (Jakarta: Wahyu Media, 2010), hlm 51. 
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dilakukan PT. Garam. Sehingga penulis ingin mengangkat judul penelitian 

“Pengaruh Biaya Promosi, Biaya Tenaga Kerja dan Biaya Produksi 

Terhadap Volume Penjualan Garam Di PT. Garam (Persero)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka 

permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan biaya promosi terhadap 

volume penjualan garam? 

2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan biaya tenaga kerja terhadap 

volume penjualan garam? 

3. Apakah terdapa tpengaruh yang signifikan biaya produksi terhadap 

volume penjualan garam? 

4. Apakah terdapat pengaruh biaya promosi, biaya tenaga kerja dan biaya 

produksi secara simultan terhadap volume penjualan garam? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penulis 

bermaksud untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian sehingga dapat dicapai tujuan dari penelitian 

sebagai berikut: 

1. Untuk menguji signifikansi pengaruh biaya promosi terhadap volume 

penjualan garam. 
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2. Untuk menguji signifikansi pengaruh biaya tenaga kerja terhadap 

volume penjualan garam. 

3. Untuk menguji signifikansi pengaruh biaya produksi terhadap volume 

penjualan garam. 

4. Untuk mengetahui pengaruh biaya promosi, biaya tenaga kerja dan 

biaya produksi secara simultan terhadap volume penjualan garam. 

D. Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

berguna bagi berbagai pihak, seperti: 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan khususnya mengenai biaya promosi, biaya tenaga kerja, dan 

biaya produksi dan biaya produksi terhadap volumepenjualan. 

b. Dapat mengubah pola fikir kita untuk lebih kritis dan analitis dalam 

menghadapi masalah yang terjadi di duniapemasaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Menambah bahan informasi atau ide yang mungkin dapat  digunakan  

bagi pihak manajemen pemasaran perusahaan untuk melaksanakan 

strategi-strategi yang tepat untuk mengelola biaya promosi, biaya 

tenaga kerja, dan biaya produksiselanjutnya. 

b. Sebagai referensi sekaligus pengembangan penelitian yang 
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akandatang. 

E. Penegasan Istilah 

1. Definisi Konseptual 

Secara konseptual yang dimaksud dengan “Pengaruh Biaya Promosi, 

Biaya Tenaga Kerja, dan Biaya Produksi Terhadap Volume Penjualan” 

adalah sebagaiberikut: 

a. Biaya Promosi Penjualan, promosi penjualan (sales promotion)  

Merupakan intensif jangka pendek untuk meningkatkan 

pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa, dengan pembelian 

terjadi sekarang juga, misalnya pemberian kupon, obral, kontes, 

pameran dan lain-lain.
8
Jadi biaya promosi penjualan adalah biaya 

yang dikeluarkan untuk kegiatantersebut. 

b. Biaya Tenaga kerja 

Menurut Samryn dalam Rotinsulu et al adalah biaya yang terdiri 

dari biaya-biaya tenaga kerja pabrik yang dapat ditelusuri 

hubungannya dengan mudah dalam produk-produk tertentu. Biaya ini 

dibayarkan kepada para pegawai atau buruh yang secara 

langsungmelaksanakan proses produksi biaya ini terjadi karena 

adanya penggunaan tenaga kerja dalam proses produksi.
9
 

                                                      
8
 Husein Umar, Business An Introduction, (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2003), hlm 136. 

9
Rotinsulu, et.all,“Analisis Pengendalian Biaya Produksi (Studi Kasus Pada PT. Tropica 

Cocoprima)”, Jurnal Riset Akuntansi Dan Going Concern Feb Unsrat, Vol. 8, No. 3, September 
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c. Biaya Produksi  

Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan 

mentah menjadi produk, yang meliputi biaya pemakaian bahan 

langsung, upah buruh langsung dan biaya umumpabrik.
10

 

d. Volume Penjualan 
 

Merupakan pencapaian yang dinyatakan secara kuantitatif dari 

segi fisik atau volume atau unit suatu produk,volume penjualan 

merupakan suatu yang menandakan naik turunnya penjualan.
11 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu 

variable dengan cara memberikan arti, atau mengspesifikasikan kegiatan 

ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur 

kontrak atau variable tersebut.12 Secara operasional penelitian ini 

dimaksudkan untuk menguji pengaruh biaya promosi, biaya tenaga kerja, 

dan biaya produksi terhadap volume garam diPT. Garam. 

F. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini dibahas mengenai identifikasi cakupan yang 

mungkin muncul dalam penelitian, supaya pembahasannya lebih terarah dan 

                                                                                                                                                       
2013, hal. 77-86. 

10
 T. Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro, (Yogyakarta: Kanisisus, 2003), hlm 125. 

11
 Iwang Bayu Ardiansyah et.all, “Upaya Peningkatan Volume Penjualan Sepeda Motor 

Yamaha Melalui Periklanan”, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.15 No.1Oktober 2014, hlm 3. 
12

 Iswi Hariani, Restrukturisasi dan Penghimpunan Kredit Macet, (Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo, 2010), hlm234. 
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sesuai dengan tujuan yang dicapai yaitu untuk mengetahui sejauh mana 

pengaruh biaya promosi, biaya tenaga kerja, dan biaya produksi terhadap 

volume penjualan garam di PT. Garam. 

Karena adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga, dan teori-teori, maka 

dalam skripsi ini penulis akan memberikan batasan-batasan penelitian yang 

hanya akan membahas mengenai biaya promosi, biaya tenaga kerja, dan 

biaya produksi dan volume penjualan. Adapun tempat penulis mengambil 

data penelitian adalah pada PT. Garam di Surabaya yang dengan 

menggunakan data  masa kerja pada tahun 2014-2018. 

G. Sistematika Pembahasan 

Penulisan skripsi ini secara teknis dibagi menjadi tiga bagian utama 

yaitu pertama bagian awal skripsi, yang memuat beberapa halaman yang 

terletak sebelum halaman yang memiliki bab. Kedua bagian utama (inti), 

yang memuat beberapa bab dengan format (susunan/sistematika) penulisan 

disesuaikan pada karakteristik pendekatan penelitian kuantitatif. Dan ketiga 

bagian akhir skripsi, meliputi daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar 

riwayat hidup. 

Penelitian ini terdiri dari enam bab yang mana satu bab dengan bab 

lain terdapat keterkaitan dan ketergantungan secara sistematis, sehingga 

pembahasannya berurutan dari bab pertama hingga bab ke enam. Karena 

penelitian ini adalah penelitian kuantitatif maka analisis yang digunakan 
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adalah berpola deduktif-verifikatif. Penelitian kuantitatif dilaksanakanoleh 

peneliti berangkat dari paradigma teoritik menuju data, dan berakhir pada 

penerimaan atau penolakan terhadap teori yangdigunakan. 

Lebih lanjut agar mudahnya, maka dipandang perlu untuk pemaparan 

sistematika penulisan laporan dan pembahasan skripsi sesuai dengan 

penjabaran sebagai berikut: 

I. Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang(a) latar belakang permasalahan dari penelitian ini, 

(b) identifikasi dan pembatasan maslah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan 

penelitian, (e) kegunaan penelitian,(f) penegasan istilah, dan (g) 

sistematika pembahasan. 

II.  Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi tentang materi yang akan di bahas terkait(a) Strategi 

pemasaran (b) bauran promosi (promotional mix) (c) biaya promosi, (d) 

biaya tenaga kerja, (e) biaya produksi, (f) volume penjualan, (g) kajian 

penelitian terdahulu, (h) kerangka konseptual, dan (i) hipotesis 

penelitian. 

III. Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi tentang(a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, 

sampling, dan sampel penelitian, (c) sumber data dan variabel 

penelitian, (d) teknik pengumpulan data, dan (e) analisis data. 
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IV. Hasil Peneltiian 

Bab ini berisi tentang (a) gambaran umum perusahaan yang menjadi 

objek penelitian, (b) deskripsi data yang digunakan, dan (c) pengujian 

hipotesis data yang diproleh penulis. 

V. Pembahasan 

Bab ini berisi tentang analisis data terkait (a) pengaruh biaya promosi 

terhadap volume penjualan, (b) pengaruh biaya tenaga kerja terhadap 

volume penjualan, (c) pengaruh biaya produksi terhadap volume 

penjualan,(d) pengaruh biaya promosi, biaya penjualan dan biaya 

produksi secara simultan terhadap volume penjualan. 

VI. Penutup 

Bab ini berisi (a) kesimpulan dari penelitian ini, dan (b) saran-saran 

yang dapat diberikan oleh penulis.  


