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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Iklim perekonomian yang semakin komplek dan merupakan situasi 

yang sulit bagi pelaku Bisnis untuk memantapkan diri di dalam persaingan, 

Globalisasi ekonomi menciptakan kondisi yang sangat kompetitif, dimana 

perusahaan harus memenangkan persaingan, hal ini tidak mudah karena 

menuntut dunia usaha atau pelaku bisnis agar lebih efektif dalam melaksanakan 

aktivitasnya serta tanggap terhadap kondisi tersebut. 

Secara umum perusahaan mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk 

mendapatkan laba yang setinggi-tingginya dan menjaga kontinuitas produknya. 

Untuk mencapai hal tersebut perusahaan perlu menerapkan berbagai 

kebijaksanaan agar perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, 

dengan menerapkan kebijakan yang tepat, diharapkan perusahaan mampu 

menekan biaya operasionalnya sehingga akan mencapai keuntungan yang lebih 
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maximum, dengan tingkatan laba yang tinggi dan terus meningkat dalam 

jangka panjang menjadikan perusahaan mampu tumbuh berkembang di Era 

globalisasi dan perdagangan bebas. 

Persaingan yang terjadi di dalam dunia bisnis menyebabkan kegiatan 

pemasaran mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kelancaran arus 

barang atau jasa dari produsen ke konsumen, sehingga menyebabkan biaya 

pemasaran meningkat. Jika perusahaan mengalami kenaikan pada volume 

penjualan maka keuntungan menjadi lebih besar dan efektivitas perusahaan 

juga mempunyai kemungkinan untuk ditingkatkan. Dengan naiknya volume 

penjualan tersebut, maka baik biaya tetap per-unit maupuan biaya variabel 

dapat ditekan serendah mungkin, tetapi apabila dengan kegiatan tersebut 

tambahan laba tidak sebanding dengan terjadinya tambahan biaya yang 

dikeluarkan maka kegiatan tersebut dapat dikatakan kurang efektif. 

Untuk menanggapi masalah tersebut perusahaan haruslah bisa lebih 

bijaksana dalam memecahkan masalah yang menyangkut biaya-biaya 

pemasaran agar biaya tersebut digunakan secara tepat dan baik, sehingga 

perusahaan juga mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap biaya 

pemasaran agar usaha pemasaran yang dijalankan dapat menunjang efektivitas 

kegiatan pemasaran. Biaya pemasaran yang meningkat dan diimbangi dengan 

kenaikan volume penjualan yang tinggi belum tentu perusahaan tersebut 

menderita rugi dan sebaliknya apabila biaya pemasaran yang rendah belum 

tentu menguntungkan perusahaan karena adanya pengurangan anggaran biaya 

mengakibatkan terjadinya pengurangan usaha pemasaran yang seharusnya 
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diperlukan bagi perusahaan sehingga pada akhirnya perusahaan akan 

kehilangan kesempatan mencapai tingkat volume penjualan sesungguhnya 

sehingga dalam hal ini perusahaan dihadapkan pada dua kondisi, yaitu 

mencapai tingkat volume penjualan yang memuaskan dan di lain pihak harus 

mampu meminimalkan biaya pemasarannya. 

Dalam menjalankan pengendalian dan pengawasan biaya pemasaran 

dilakukan dengan menggunakan analisis biaya pemasaran. Tujuan analisis 

biaya pemasaran menurut R.A.Supriyono (1992, hal:202) adalah:   

Tujuan analisis biaya pemasaran adalah menyediakan informasi yang 

diperlukan bagi eksekutif pemasaran untuk menentukan besarnya biaya, 

pengawasan dan analisis biaya pemasaran dan perencanaan serta pengarahan 

usaha pemasaran. 

Dengan penjelasan tersebut diatas maka perusahaan diharapkan tidak 

menjadi korban aktivitas pemasaran yang keliru yang tidak menuju sasaran, 

sehingga berdampak pada tingkat keuntungan, karena tidak dapat 

mengendalikan dan pengawasan pada biaya-biaya pemasaran.  

PT. Batik Keris merupakan perusahaan komersiil yang bergerak 

dibidang tekstil, usaha pemasaran merupakan ujung tombak bagi perusahaan 

untuk memasarkan produk yang dihasilkan perusahaan, dengan kondisi 

ekonomi dan gejolak sosial, politik menimbulkan persaingan yang ketat 

terutama dari perusahaan lain yang sejenis yang mengakibatkan peluang serta 

ruang pasar bagi perusahaan semakin sempit. 
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Jika kegiatan pemasaran ini dijalankan dengan efektif, akan sangat 

berpengaruh terhadap peningkatan laba usaha perusahaan, tentunya hal tersebut 

tercapai melalui keberhasilan bidang pemasaran dalam meningkatkan jumlah 

permintaan dari para konsumen atau pelanggan perusahaan, akan tetapi yang 

menjadi  kendala adalah, tersedianya dana yang terbatas, karena tidak sedikit 

biaya yang dibutuhkan perusahaan untuk kelancaran aktivitas pemasaran. 

Dengan keterbatasan dana tersebut, perusahaan dalam memutuskan besarnya 

biaya untuk usaha pemasaran berdasarkan pertimbangan, bahwa setiap rupiah 

dari tambahan biaya untuk kegiatan pemasaran diharapkan dapat meningkatkan 

volume penjualan yang lebih besar, yang pada akhirnya tercapailah laba yang 

maksimal, dengan demikian pelaksanaan kegiatan pemasaran dapat dikatakan 

efektif. 

Efektif dalam hal ini yaitu sampai seberapa jauh perusahaan telah 

dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, khususnya 

tujuan-tujuan yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran. Perencanaan dan 

pengendalian biaya pemasaran dilakukan dengan membandingkan anggaran 

biaya dengan biaya yang sesungguhnya terjadi.hasil dari pembandingan 

tersebut menimbulkan selisih biaya, yaitu selisih biaya menguntungdan selisih 

biaya tidak menguntungkan. Selisih menguntungkan memberi pengertian 

bahwa kegiatan pemasaran perusahaan telah berjalan efektif karena tidak tejadi 

penyimpangan dalam penggunaan biaya untuk kegiatan tersebut, Selisih yang 

tidak menguntungkan berasal dari besarnya biaya sesungguhnya yang melebihi 

dari biaya yang telah dianggarkan sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan 
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dari pengertian diatas bahwa, pemasaran tidak dapat berjalan sesuai dengan 

yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga terjadi penyimpangan dalam 

penggunaan biaya pemasaran.  

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

 Dengan melihat latar belakang masalah diatas maka dapat 

dirumuskan dalam suatu permasalahan sebagai berikut. 

1. Apakah kegiatan pemasaran telah berjalan dengan efektif, dilihat dari 

perkembagan biaya pemasaran dan volume penjualan. 

2. Bagaimanakah tingkat frofitabilitas dan tingkat efisiensi biaya pemasaran 

dari masing-masing produk yang dihasilkan perusahaan. 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui efektivitas kegiatan pemasaran perusahaan dilihat dari 

perkembangan biaya pemasaran dan volume penjualan yang dicapai 

perusahaan. 

2. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas dan tingkat efisiensi biaya setiap 

produk yang dihasilkan perusahaan sehingga usaha pemasaran dapat 

diarahkan pada produk yang menghasilkanlaba yang besar dan dalam 

penggunaan biaya pemasaran. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN  
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1. Bagi perusahaan  

Hasil penelitian diharapkan dapat mmberikan sumbangan pikiran dan 

pertimbangan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan dan pengendalian biaya 

pemasaran sertsa pengarahan usaha pemasaran perusahaan . 

2.  Bagi kalangan Akademis 

Penelitian inidapat dijadikan sarana untuk menambah wawasan berpikir 

dan akan mendorong timbulnya penelitian-penelitian serupa dimasa yang 

akan datang. 

3. Bagi Penulis  

Memahami dan mendalami tentang pelaksanaan perencanaan dan 

pengendalian atas biaya-biaya pemasaran dan mengerti sejauh mana 

penerapan teori-teorinya pada perusahaan. 

 

E. KERANGKA PEMIKIRAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

Biaya pemasaran : 
· Penjualan 
· Per-iklanan 
· Penggudangan 
· Pengepakan dan pengiriman 
· Penagihan dan pemberian kredit 
· Administrasi pemasaran  

Pengawasan dan Analisa  Biaya Pemasaran 
· Analisis perbandingan Biaya dengan volume penjualan 
· Analisis perbandingan biaya pemasaran 
· Analisis profitabilitas 
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Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

Keterangan :                                 

Perencanaan dan pengendalian biaya pemasaran merupakan tugas 

departemen pemasaran, biaya pemasaran dikelompokan dalam setiap fungsi 

pemasaran yang meliputi penjualan, periklanan, penggudangan, pengepakan 

dan pengiriman, penagihan dan pengiriman kredit dan administrasi 

pemasaran,kemudian dianalisis atau dievaluasi untuk   mengetahui   bahwa 

kegiatan   berjalan   dengan   efektif. 

 Aktivitas pemasaran dikatakan efektif jika dalam kenaikan biaya 

disertaidengan atau mengakibatkan kenaikan volume penjualan. Untuk 

mengetahui kenaikan yang proposional digunakan analisis perbandingan 

biaya pemasaran dan volume penjualan, yaitu membandingkan persentase 

kenaikan biaya pemasaran dengan persentase kenaikan volume penjualan 

yang dicapai. 

 Di dalam menganalisis biaya pemasaran didasarkan pada setiap 

fungsi pemasaran, hasil yang diperoleh yaitu informasi-informasi yang 

dibutuhkan manajemen yang berkaitan dengan pengeluaran biaya pemasaran, 

selanjutnya dilakukan analisis yaitu membandingkan biaya yang dibebankan 

berdasarkan standar dengan biaya sesungguhnya untuk setiap fungsi, dengan 

Efektifitas biaya pemasaran 
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analisis selisih akan diketahui adanya  penyimpangan yang terjadi untuk 

setiap fungsi yang meliputi: ( Supriyono,1992;hal:115) 

1. Selisih menguntungkan yaitu, selisih antara biaya yang dibebankan    

berdasarkan standar, lebih besar dari biaya sesungguhnya. 

2. Selisih tidak menguntungkan yaitu,apabila antara biaya yang dibebankan 

berdasarkan standar lebih kecil dari biaya yang sesungguhnya. 

Hasil dari analisis biaya pemasaran ,baik untuk setiap fungsi 

pemasaran maupun secara keseluruhan yang menunjukan selisih yang 

menguntungkan, dapat dikatakan bahwa kegiatan atau usaha pemasaran 

efektif. 

 Analisis berdasarkan produk perusahaan disebut dengan analisis 

profitabilitas produk. Teknik analisis ini dilakukan dengan membandingkan 

antara laba bersih sebelum pajak dengan besarnya penjualan yang dapat 

dicapai produk sehingga dapat dikatakan produk tersebut efektif serta harus 

dipertahankan perusahaan. 

 Dengan ketiga asumsi efektivitas usaha pemasaran diatas, kenaikan 

biaya diikuti dengan kenaikan volume penjualan, adanya selisih yang 

menguntungkan dalam analisis biaya pemasaran diperoleh laba tinggi per unit 

uang yang dikeluarkan untuk biaya pemasaran , dari asumsi diatas maka 

dapat dikatakan bahwa kegiatan pemasaran perusahaan efektif. 

 

F. HIPOTESA 
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Sehubungan dengan permasalahan yang telah dirumuskan dan dalam 

kerangka pikiran penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

a. Kegiatan pemasaran pada PT. Batik Keris Sukoharjo diduga telah berjalan 

efektif, dilihat dari besarnya biaya pemasaran dan besarnya volume 

penjualan. 

b. Produk yang dihasilkan pada PT. Batik Keris Sukoharjo diduga 

mempunyai tingkat profitabilitas dan tingkat efisiensi biaya pemasaran 

yang tinggi. 

 

G. METODE PENELITIAN 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan penelitian study kasus, karena masalah yang 

diteliti adalah masalah yang terjadi pada perusahaan, dalam hal ini 

perencanaan dan pengendalian biaya pemasaran dalam mendukung 

kegiatan pemasaran perusahaan. 

2. Objec Penelitian  

Yang menjadi objec penelitian adalah PT.Batik Keris Sukoharjo 

3. Sumber Data  

a. Data primer 

Informasi atau data yang diperoleh secara langsung pada PT. Batik 

Keris Sukoharjo. 

b. Data Sekunder 
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Data yang diperoleh dari hasil catatan-catatan dan laporan-laporan 

tentang jalanya operasional perusahaan dan sumber perpustakaan atau 

sumber lain yang tidak secara langsung memberi masukan kepada 

penulis. 

Data yang mendukung analisis meliputi : 

1) Tabel laporan laba/rugi diperbandingkan untuk tahun 2000-2002 

2) Tabel neraca diperbandingkan tahun 2000-2002 

3) Data distribusi biaya pemasaran langsung dan tidak langsung untuk 

setiap fungsi pemasaran perusahaan tahun 2000-2002 

4) Data biaya pemasaran setiap produk yang dihasilkan perusahaan 

tahun 2000-2002 

5) Data-data yang lain yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti 

4. Tehnik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data digunakan metode sebagai berikut : 

a. Metode Observasi : Observasi dilakukan melalui analisa catatan 

(record analysis) terhadapa dokumen, laporan arsip dan catatan 

historis perusahaan. 

b. Metode Wawancara : Yaitu dengan mengadakan komunikasi secara 

langsung dengan pihak-pihak perusahaan yang berhubungan dengan 

masalah-masalah yang bersangkutan. 

5. Definisi Operasional Variabel 
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Definisi Operasional yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut :  

a. Biaya Pemasaran 

Biaya pemasaran meliputi semua biaya yang terjadi sejak mulai saat 

produk selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang sampai produk 

tersebut diubah kembali dalam bentuk uang tunai, biaya pemasaran 

meliputi : 

1) Biaya Penjualan 

Termasuk gaji wiraniaga, penjualan, komisi penjualan atau bonus 

untuk wiraniaga,perjalanan dinas, gaji kantor penjualan, telepon. 

2) Biaya Periklanan 

Keseluruhan biaya yang berupa gaji bagian promosi dan iklan, 

supplier, untuk promosi dan iklan, sample, iklan dalam berbagai 

macam media. 

3) Biaya penggudangan 

Gaji bagian gudang, supplier gudang, reparasi dan pemeliharaan 

gudang, penyusutan. 

4) Pengepakan dan pengiriman 

Meliputi gaji bagian pengepakan dan pengiriman, supplier untuk 

pengepakan dan pengiriman, biaya angkut penjualan yang dijual, 

biaya penyusutan kendaraan, reparasi pemeliharaan alat 

pengepakan dan pengiriman. 

5) Biaya penagihan dan pemberian kredit 
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Meliputi gaji bagian penagihan dan pemberian kredit, supplier, 

kantor, biaya bantuan hukum penagihan, penghapusan piutang. 

6) Biaya administrasi pemasaran 

Meliputi gaji bagian administrasi pemasaran, supplier kantor, 

penyusutan peralatan, pemeliharaan dan reparasi peralatan. 

b. Efektivitas kegiatan pemasaran 

Efektivitas disini yaitu sampai seberapa jauh perusahaan telah dapat 

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelunya, khususnya 

tujuan-tujuan yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran.  

 

6. Metode Analisis Data 

a. Analisis Perbandingan antara Biaya Pemasaran dengan Volume 

Penjualan 

Dalam analisis ini membandingkan antara persentase kenaikan volume 

penjualan dengan prosentase kenaikan biaya pemasaran. 

b. Analisis Biaya Pemasaran  

Analisis biaya pemasaran ditujukan untuk mengetahui adanya selisih 

biaya pemasaran.karena mengidentifikasikan selisih yang timbul 

mencegah adanya penyimpangan-penyimpangan pada tindakan 

manajemen perusahaan, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai 

berikut : 

1) Menyusun anggaran biaya pemasaran. (Supriyono,1992,H;197) 
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a. Menyusun  anggaran biaya pemasaran atas dasar jenis-jenis 

biaya pemasaran 

b. Mendistribusikan setiap jenis biaya pemasaran kedalam setiap 

fungsi pemasaran 

c. Menentukan satuan pengukur jasa yang dihasilkan tiap fungsi 

pemasaran 

d. Menyusun tabel perhitungan tarif biaya pemasaran dan 

anggaran fleksibel setiap fungsi, dimana berisi tentang: 

(1) Total biaya tetap tiap fungsi 

(2) Total biaya variable tiap fungsi 

(3)  Kapasitas normal tiap fungsi 

(4) Tarif tiap fungsi 

(5) Tarif variable tiap fungsi 

(6)  Total tarif tiap fungsi 

(7)  Anggaran fleksibel tiap fungsi 

2) Menyusun Biaya Pemasaran Sesungguhnya 

Langkah penyusunan sebagai berikut : 

a. Menyusun jenis-jenis biaya pemasaran 

b. Mengidentifikasikan masing-masing jenis biaya pada fungsi 

sehingga diperoleh tabel distribusi biaya pemasaran 

sesungguhnya. 

3) Pembebanan biaya pemasaran, dihitung dengan cara:  
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a. Menentukan kapasitas sesungguhnya, sedang dasar kapasitas 

yang digunakan seperti pada kapasitas yang digunakan seperti 

yang dianggarkan. 

b. Mengalikan kapasitas sesungguhnya dengan total tarif pada 

setiap fungsi pemasaran 

4) Analisis biaya pemasaran 

Penyajian selisih biaya pemasaran dalam bentuk tabel yang berisi 

tentang: 

a. Biaya sesungguhnya 

b. Total biaya tetap (dilihat dari anggaran fleksibel tiap fungsi) 

c. Biaya variable dianggarkan, diperoleh dengan mengalikan 

kapasitas sesungguhnya dengan tarif variable. 

d. Anggaran fleksibel pada kapasitas sensungguhnya, merupakan 

penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variable yang 

dianggarkan 

e. Biaya standar = kapasitas sesungguhnya X tarif total  

f. Selisih anggaran = biaya sesungguhnya – anggaran fleksibel 

pada kapasitas sesungguhnya 

g. Selisih kapasitas = (kapasitas normal – kapasitas sesungguhnya) 

X tarif tetap 

h. Total selisih = selisih anggaran + selisih kapasitas 
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Dari perhitungan analisis selisih biaya pemasaran diatas,maka 

akan diketahui adanya selisih biaya, yaitu selisih yang 

menguntungkan atau selisih yang tidak menguntungkan. 

c. Analisis Profitabilitas 

   Tehnik analisis dilakukan dengan membandingkan antara 

besarnya laba bersih sebelum pajak dengan besarnya penjualan yang 

dapat dicapai. 

           Dari analisis biaya pemasran dan profitabilitas yang dijalankan 

dalam penelitian ini kita dapat mengadakan penilaian efektifitas 

kegiatan pemasaran perusahan, dimana dapat dikatakan efektif jika 

hasil analisis selisih biaya pemasaran baik untuk setiap fungsi 

pemasaran   atau secara keseluruhan menunjukkan selisih yang 

menguntungkan, serta produk perusahaan memberikan keuntungan 

yang besar bagi perusahaan. Sedang usaha pemasaran dikatakan tidak 

efektif jika terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak 

menguntungkan untuk masing-masing fungsi pemasaran dalam 

penggunaan biaya pemasaran dan produk tidak mampu memberikan 

keuntungan bagi perusahaan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam 

suatu perusahaan, karena produk yang dihasilkan harus mampu dijual. Untuk 

mendapatkan laba yang sesui dengan tujuan perusahaan yang telah 

ditetapkan, permasalahan yang sering timbul dalam perusahaan adalah 

bagaimana memasarkan produk yang dihasilkan tersebut. Dengan gejolak 
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sosial, politik dan ekonomi mengakibatkan pula persaingan  antar perusahaan 

yang satu dengan  yang lain di dalam memasarkan produk semakin tajam dan 

kompetitif. Oleh sebab itu perusahaan harus menggunakan konsep pemasaran 

yang baik yaitu bagaiman melayani langganan atau pembeli yang dapat 

memuaskan mereka tetapi perusahaan dapat pula memperoleh laba yang 

diharapkan. 

Ada pengertian pemasaran diantaranya adalah menurut William 

J.Stanton (1996.Hal:6-7)  

  Pemasaran adalah system keseluruhan di kegiatan usaha yang ditujukan untuk 

merencanakan, menetukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan 

barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada pembali yang ada 

maupun pembeli potensial.   

     Jadi kita meninjau pemasaran sebagai suatu sitem dikegiatan-kegiatan 

yang saling berhubungan yang mencakup usaha pemasaran yang dimulai 

dengan menemukan kebutuhan konsumen yang perlu dipuaskan. Menentukan 

produk dan harga yang sesuai, cara promosi dan mendistribusikan barang dan 

jasa kepada kelompok pembeli. 

                Sedangkan menurut Philips Kottler (1995.H:8) pemasaran merupakan :  

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan 

kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan 

menciptakan, menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama yang 

lain. 
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 Dari beberapa defisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

merupakan proses perencanaan produk. Penentuan harga, promosi dan 

distribusi dari baran yang dihasilkan agar tercapai suatu kepuasan individu 

dan tujuan organisasi. 

 

B. Bauran Pemasaran 

 Dalam memasarkan produknya tentunya perusahaan mempunyai 

pasar yang akan dituju, untuk mencapai hal tersebut perusahaan dapat 

menggunakan suatu metode yang merupakan gabungan dari variable-variabel 

pemasaran atau  bauran ( marketing mix), menurut Basu Swasta (1996,H.42) 

pengertian bauran pemasaran adalah :   

         Marketing Mix kombinasi dari 4 variabel atau krgiatan adalah yang 

merupakan inti dari system pemasaran perusahaan, yakni: produk, struktur 

harga, kegiatan promosi dan distribusi. 

Penjabaran  lain dari empat variabel dalam marketing mix ( bauran 

pemasaran ) adalah sebagai berikut: 

1. Produk 

Pengelolaan produk mulai dari perencanaan sampai dengan pengembangan 

produk yang akan dipasarkan, memiliki suatu pedoman untuk mengubah 

atau menambah produk baru atau mengambil tindakan lain yang dapat 

mempengaruhi kebijaksanaan dalam penentuan produk. 

2. Harga  
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Dalam penetapan kebijaksanaan harga, pihak manajemen harus 

menentukan harga dasar  dari produk yang akan dijual, kemudian 

menentukan kebijaksanaan menyangkut potongan harga, pembayaran 

ongkos kirim dan hal-hal lain yang berhubungan dengan harga. 

3. Promosi 

Promosi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memberitahukan dan 

mempengaruhi pasar tentang keberadaan produk tersebut. 

4. Distribusi 

Tugas dari distribusi diantaranya memilih perantara yang akan digunakan 

dalam saluran disrtibusi, serta mengembangkan sistem distribusi yang 

secara fisik menangani dan mengangkut produk melalui saluran tersebut. 

Lima konsep landasan bagi kegiatan pemasaran perusahaan, 

berdasarkan filosofi yang matang untuk kegiatan pemasaran yang efektif, 

efisien serta dapat dipertanggung jawabkan, kelima konsep tersebut adalah: 

1. Konsep Produksi 

Konsep ini mengemukakan bahwa pelanggan akan menyukai produk-

produk yang tersedia secara luas dan dengan harga yang bersaing, 

managemen produksi menyerahkan segenap upaya untuk mencapaiu 

efisiensi produksi dan liputan distribusi yang luas. 

2. Konsep Produk 

Konsep ini mengemukakan bahwa, pelanggan akan  menyukai produk 

yang berkualitas, penampilan menarik, dengan ciri-ciri yang terbaik, 
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manajemen membuat produk yang baik dan terus meningkatkan mutu 

produknya. 

3. Konsep Penjualan 

Konsep ini mengemukakan bahwa konsumen diusahakan secara terus 

menerus membeli produk sehingga perusahaan dalam melakukan usaha 

penjualan dan promosi lebih terampil dan agresif lagi. 

4. Konsep Pemasaran 

Bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan terdiri dari 

penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan 

kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien daripada 

sainganya. 

5. Konsep Pemasaran Sosial atau Bermasyarakat 

Bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan dan keinginan 

pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih 

efektif dan efisien daripada sainganya. dengan cara mempertahankan atau 

menigkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. 

Bauran pemasaran merupakan  inti dari variable pemasaran/kegiatan 

pemasaran dalam fungsi pemasran yang lebih detil untuk memudahkan dalam 

melakukan evaluasi biaya yang ditimbulkan dari tiap fungsi, fungsi 

pemasaran atau kegiatan pemasaran yang detil tersebut meliputi penjualan 

(kegiatan untuk memenuhi pemesanan yang diterima dari pelanggan), 

periklanan (kegiatan perancangan dan pelaksanaan dalam mendapatkan 

pesanan melalui promosi dan iklan), penggudangan (kegiatan menyimpan 
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produk jadi yang siap untuk dijual), pengepakan dan pengiriman (merupakan 

kegiatan pengepakan produk dan pengiriman produk kepada konsumen), 

penagihan dan pemberian kredit (kegiatan penagihan piutang dari pelanggan 

dan pemantauan kemampuan keuangan pelanggan) dan administrasi 

pemasaran (keseluruhan kegiatan pembuatan faktur dan penyelenggaraan 

cataan administrasi penjualan).  

 

C. Biaya Pemasaran 

1. Pengertian Biaya Pemasaran   

Biaya pemasaran dapat diartikan dalam arti sempit dan luas, 

menurut Mulyadi (1992,H.529),dalam arti sempit, biaya pemasaran 

seringkali dibatasi artinya, sebagai biaya penjualan yaitu biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk menjual dan membawa produk ke pasar.dalam arti luas, 

biaya pemasaran meliputi semua biaya yang terjadi sejak saat produk 

selesai di produksi dan disimpan dalam gudang sampai produk tersebut 

diubah kembali ke dalam bentuk uang tunai. 

Biaya Pemasaran menurut R.A.Supriyono (1992,h.195) yaitu   
 

Biaya pemasaran adalah meliputi semua dalam rangka melaksanakan 

kegiatan pemasaran atau kegiatan untuk menjual barang dan jasa 

perusahaan kepada para pembeli sampai dengan mengumpulkan piutang 

menjadi kas. 
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Pengertian biaya pemasaran yang dikemukakan oleh Edward J. 

Blocher,Kung H. Chen dan Thomas W. Lin, yang diterjemahkan oleh 

Susty Ambarriani (2000,H.183) biaya pemasaran  adalah : 

Biaya pemasaran dan distribusi tergolong kedalam biaya hilir yaitu 

keseluruhan biaya aktivitas pemasaran: pengemasan, pengangkutan, 

contoh promosi dan advertensi. 

  Dari berbagai pengertian diatas dapat diketahui bahwa biaya 

pemasaran dalam arti sempit hanya meliputi biaya-biaya yang sejak saat 

produk jadi dikirim kepada pembeli, dan dalam arti luas biaya 

pemasaran dimulai jauh sebelum produk selesai diproduksi, setelah produk 

selesai diproduksi, kegiatan pemasaran dilaksanakan melalui serangkaian 

tindakan berikut ini; penjualan, penyimpanan produk dalam gudang, 

pembungkusan dan pengiriman, penagihan dan pencatatan transaksi 

penjualan. Dan dalam arti luas juga  biaya pemasaran meliputi didalamnya 

termasuk biaya periklanan, biaya penggudangan, biaya pengepakan dan 

pengiriman, biaya penagihan dan pemberian kredit dan   biaya administrasi  

pemasaran. 

Penulis menggunakan pengertian biaya pemasaran dalam arti luas 

yaitu biaya pemasarn meliputi semua biaya yang terjadi sejak saat produk 

diproduksi selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang sampai produk 

tersebut tersebut diubah kembali dalam bentuk uang tunai. 

 

2. Arti Penting Biaya Pemasaran  
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Pengaruh persaingan yang sangat tajam, dewasa ini mengakibatkan 

usaha pemasaran untuk memasarkan produknya menjadi lebih besar, 

sehingga akan sangat berpengaruh pada peningkatan jumlah biaya 

pemasaran yang dikeluarkan oleh perusahaan. Peningkatan biaya 

pemasaran diikuti juga dengan meningkatnya volume penjualan, tetapi 

pada kenyataan menunjukkan bahwa batas tertentu biaya pemasaran yang 

lebih besar, dapat mengakibatkan peningkatan volume penjualan, 

peningkatan volume penjualan ini memungkinkan terjadinya efisiensi 

dalam produksi yang berpengaruh terhadap laba bersih perusahaan. 

Biaya pemasaran yang semakin besar harus diadakan pengendalian 

dengan baik karena walaupun produksi telah berjalan dengan efisien, tetapi 

apabila kegiatan pemasaran tidak dijalankan dengan efisien dan efektif 

dapat mengakibatkan pemborosan yang mengakibatkan angka laba bersih 

tidak sesuai atau berkurang dari seharusnya.  

 

 

 

3.    Penggolongan  Biaya Pemasaran 

Menurut R.A Supriyono (1992,H:197), biaya pemasaran dapat 

digolongkan : 

a. Ditinjau dari hubunganya dengan kegiatan pemasaran, biaya 

premasaran digolongkan menjadi:  

1).  Biaya Pemasaran langsung 
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     Biaya pemasaran yang terjadi atau manfaatnya dapat       di 

identifikasikan kepada objek atau biaya tertentu secara jelas, misal 

pada fungsi pemasaran atau pusat laba tertentu dalam usaha 

pemasaran. 

2).  Biaya Pemasaran Tidak Langsung 

Biaya pemasaran yang terjadi atau manfaatnya tidak dapat 

diidentifikasikan kepada objek atau pusat biaya tertentu secara jelas 

misalnya kepada fungsi pemasaran atau pusat laba tertentu dalam 

usaha pemasaran. 

Biaya diatas digunakan untuk mendistribusikan setiap jenis biaya 

pemasaran. 

b. Di tinjau dari hubunganya dengan variabilitas biaya terhadap volume atau 

kegiatan biaya pemasaran digolongkan menjadi: 

1).  Biaya pemasaran tetap 

Biaya pemasaran yang jumlah totalnya tidak diubah dengan adanya 

kegiatan atau volume pemasaran sampai pada tinkat kapasitas tertentu, 

elemen biaya pemasaran tetap( biaya gaji manajer, staf, biaya 

penyusutan ) 

2).  Biaya PemasaranVariabel 

Biaya pemasaran yang jumlah totalnya berubah secara proposional 

dengan perubahan kegiatan atau volume pemasaran semakin besar 

volume atau kegiatan pemasaran semakin besar jumlahnya biaya-

biaya pemasaran variabel demikian sebaliknya. 
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Biaya diatas bermanfaat untuk tujuan pengendalian biaya pemasaran. 

 Supriyono (1992,H.192) menurut fungsinya biaya pemasaran 

dibagi menjadi dua golongan   yaitu: 

a. Biaya untuk mendapatkan pesanan (Order getting cost) 

Semua biaya yang dikeluarkan dalam usaha untuk memperoleh 

pesanan yang meliputi: 

1). Biaya penjualan meliputi : gaji penjual (salesmen), komosi 

penjual, bonus penjual, perjalanan dinas penjual, gaji kantor 

penjualan, supplies kantor penjualan, biaya telepon penjualan. 

2).  Biaya periklanan meliputi : gaji bagian promosi dan advertensi, 

supplies untuk promosi dan advertensi, sample advertensi 

dalam berbagai media. 

b. Biaya untuk memenuhi pesanan ( order filling cost) 

Biaya yang dikeluarkan untuk mengusahakan agar produk sampai 

ketangan pembeli dan biaya-biaya untuk mengumpulkan piutang 

dari pembeli antara lain: 

1). Biaya penggudangan meliputi : gaji bagian gudang, suplies 

gudang, reparasi dan pemeliharaan gudang, penyusutan gudang 

dan peralatanya, asuransi gudang, penerangan gudang. 

2). Biaya pengepakan dan pengiriman meliputi : gaji bagian 

pengepakan dan pengiriman, suplies untuk pengepakan dan 

pembungkusan, biaya angkut yang dijual, biaya penyusutan 
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kendaraan,reparasi dan pemeliharaan alat pengepakan dan 

pengiriman, supplies pengiriman. 

3).  Biaya penagihan dan pembelian kredit meliputi : gaji bagian 

pemberian kredit dan pengumpulan pihutang, suplies kantor, 

biaya bantuan hukum penagihan, kerugian pihutang tidak 

tertagih,penyusutan peralatan, pemeliharaan peralatan.  

4). Biaya administrasi pemasaran meliputi  : gaji bagian 

administrasi penjualan, suplies kantor, penyusutan peralatan, 

repasasi dan pemeliharaan peralatan 

c. Ditinjau dari klasifikasi fungsional biaya pemasarn dapat 

dikelompokkan menjadi 

1) Biaya Penjualan 

Termasuk gaji wiraniaga, penjualan, komisi penjualan atau 

bonus untuk wiraniaga, perjalanan dinas, gaji kantor penjualan, 

telepon. 

2)    Biaya Periklanan 

Keseluruhan biaya yang berupa gaji bagian promosi dan iklan, 

supplier, untuk promosi dan iklan, sample, iklan dalam 

berbagai macam media. 

3) Biaya penggudangan 

Gaji bagian gudang, supplier gudang, reparasi dan 

pemeliharaan gudang, penyusutan. 

4) Pengepakan dan pengiriman 
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Meliputi gaji bagian pengepakan dan pengiriman, supplier 

untuk pengepakan dan pengiriman, biaya angkut penjualan 

yang dijual, biaya penyusutan kendaraan, reparasi 

pemeliharaan alat pengepakan dan pengiriman. 

5) Biaya penagihan dan pemberian kredit 

Meliputi gaji bagian penagihan dan pemberian kredit, supplier, 

kantor, biaya bantuan hukum penagihan, penghapusan piutang. 

6) Biaya administrasi pemasaran 

Meliputi gaji bagian administrasi pemasaran, supplier kantor, 

penyusutan peralatan, pemeliharaan dan reparasi peralatan. 

 

D. Pengendalian Biaya Pemasaran 

    Analisa biaya pemasaran disamping bermanfaat untuk mengarahkan 

usaha pemasaran juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan 

biaya pemasaran, kaitanya antara pengarahan dan  pengendalian biaya 

pemasaran sangat erat, maka akan dijelaskan mengenai masalah-masalah 

pengendalian biaya pemasaran.  

1. Pegertian pengendalian biaya pemasaran 

         Menurut William J. Stanton. (1996.h.664) pengertian pengendalian 

biaya pemasaran  adalah sebagai berikut:    

Pengertian biaya pemasaran merupakan suatu pengukuran suatu aktivitas 

pemasaran terhadap tujuan standart atau anggaran yang telah ditetapkan 
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lebih dahulu guna menentukan tindakan yang tepat dalam mengoreksi 

penyimpangan yang tidak menguntungkan (Unfavourable). 

Alat yang digunakan dalam pengendalian biaya pemasaran adalah 

anggaran dan biaya standar, anggaran-anggaran untuk kegiatan pemasaran 

dapat untuk biaya mendapatkan pesanan maupun biaya-biaya untuk 

memenuhi pesanan. Sedangkan biaya standar pada kegiatan pemasaran, 

pemakaian terbatas yaitu hanya pada biaya memenuhi pesa8nan saja, 

karena biaya standar hanya dapat diterapkan pada biaya yang terjadi terus 

menerus. 

2. Tujuan Pengendalian  Biaya Pemasaran  

Menurut John C. Blockert dan Keith W.Weltmer (2000.H.375), 

tujuan pengendalian b iaya pemasaran adalah: 

a. mengklasifikasikan biaya pemasaran menurut jalur distribusi, 

departemen, daerah penjualan, pesanan, jaslur produk dan langganan 

dan membuata laporan perbandingan untuk manajemen setiap periode. 

b. Membuat dan menggunakan standar untuk fungsi pemasaran dengan 

tujuan pengendalian biaya dan pendelegasian tanggungjawab. 

Menetapkan ukuran efisiensi dan menyiapkan biaya yang ditentukan 

dimuka sebagai alat Bantu untuk membuat anggaran dan menetapkan 

kebijaksanaan. 

c. Menganalisis biaya pemasaran sebagai pedoman bagi manajemen 

dalam membuat keputusan sekarang dan merencanakan kebijakan 

dimasa yang akan datang. 
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3. Pendekatan Dasar dalam Pengendalian Biaya Pemasaran 

          Oleh karena sulitnya dilakukan pengendalian biaya pemasaran 

dikarenakan karakteristik kegiatan itu sendiri, serta keterbatasan sarana 

pendukung untuk maksud pengawasan biaya pemasaran ,maka pendekatan 

pengendalian biaya pemasaran ditekankan pada perencanaan dan 

pengerahan operasi-operasi pemasaran dalam mendapatkan hasil-hasil 

yang lebih efektif, yaitu lebih besar pendekatan persatuan pengeluaran 

untuk biaya pemasaran. 

Sedangkan menurut Mulyadi (1992,h.547): Efisiensi kegiatan 

pemasaran diukur dengan kenaikan volume penjualan yang diperoleh 

perusahaan. 

Maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa semakain 

besar pendapatan yang dicapai dengan tingkat biaya pemasaran tertentu 

berarti semakin kecil biaya persatuan penjualan. Pendekatan laian yang 

membandingkan biaya yang sesungguhnya dengan standar atau anggaran 

biaya dam memberikan tekanan terus menerus pada biaya yang 

sesungguhnya, sampai biaya itu sendiri sesuai dengan biaya standar atau 

anggaran. 

4. Analisis Biaya Pemasaran 

1. Pentingnya analisis biaya pemasaran 

Analisis biaya pemasaran merupakan alat untuk membantu 

manajemen untuk melaksanakan kegiatan pemasaran secara efektif 

dan efisien., biaya pemasaran dianalisis untuk tiga tujuan utama yaitu: 
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a. Penentuan harga pokok. 

b. Pengendalian biaya. 

c. Perencanaan dan pengarahan usaha pemasaran. 

Dari tiga tujuan tersebut diatas yang terpenting adalah perencanaan 

dan pengarahan usaha pemasaran, karena dapat memberikan informasi 

yang dibutuhkan manajer untuk melakukan pengendalian biaya, 

perencanaan serta pengarahan usaha pemasaran yang paling 

menguntungkan. 

2. Cara analisis biaya pemasaran 

Menurut mulyadi (1992,H.532), analisis biaya pemasaran dapat 

digolongkan menjadi dua analisis, yaitu: 

a. Analisis biaya pemasaran menurut jenis biaya 

Dalam analisis ini biaya pemasaran dipecah sesuai dengan jenis-

jenis biaya seperti biaya gaji, iklan, biaya perjalanan, biaya 

depresiasi perlengkapan dan biaya pemeliharaan truk. 

b. Analisis biaya pemasaran menurut fungsi pemasaran  

Analisis biaya pemasaran menurut fungsi pemasaran berguna untuk 

mengendalikan biaya, tetapi tidak membantu dalam mengarahkan 

kegiatan pemasaran, analisis ini dipakai untuk mengukur 

pelaksanaan tanggung jawab tiap-tiap individu dalan setiap fungsi, 

terutama dalam penerapanya pada perusahaan besar. 

Langkah-langlah analisis Biaya Pemasaran menurut Fungsi Pemasaran 
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1) Menentukan fungsi pemasaran dengan jelas sehingga dapat 

ditentukan secara teoat siapa yang bertanggung jawab untuk 

melaksanakan fungsi tersebut. 

2) Menggolongkan tiap-tiap jenis biaya sesuai dengan fungsi-fungsinya 

3) Menentukan satuan ukuran jasa yang dihasilkan oleh tiap-tiap fungsi 

4) Menentukan biaya pemasaran persatuan kegiatan dengan cara 

membagi total biaya pemasaran yang dikeluarkan untuk fungsi 

tertentu dengan jumlah satuan jasa yang dihasilkan oleh fungsi yang 

bersangkutan. 

c.   Analisa Biaya Pemasaran menurut cara penerapan usaha pemasaran 

Kegiatan pemasaran tidak akan efektif jika tidak ada pengarahan yang 

baik maka diadakan analisis biaya pemasaran yang dapat menyajikan 

imformasi kepada manajemen mengenai kemampuan usaha pemasaran 

tertentu dalam menghasilkan laba. Pemilihan cara analisis tergantung 

pada masalah yang dihadapi perusahaan dan informasi yang diinginkan 

manajemen. Langkah-langkah dalam analisis biaya pemasaran menurut 

usaha pemasaran adalah sebagai berikut : 

1) Menggolongkan biaya pemasaran menurut fungsinya 

Biaya pemasaran digolongkan berdasarkan fungsi pemasaran yang 

meliputi fungsi penjualan, fungsi periklanan, fungsi penggudangan, 

fungsi pengepakan dan pengiriman, fungsi penagihan dan pemberiab 

kredit dan fungsi administrasi pemasaran. 

2) Menentukan jenis analisis yang akan dijalankan. 
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3) Memisahkan biaya pemasaran menjadi biaya langsung, semi 

langsung dan biaya tidak langsung dalam hubunganya dengan jenis 

analisis yang dijalankan. 

4)  Menentukan dasar alokasi untuk mengalokasi biaya pemasaran 

kepada segmen.( akuntansi Biaya, Supriyono, 1992,h;210) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Tabel II.I 

                   Dasar Alokasi Biaya Pemasaran 

 

 

 

 

 

 

         Fungsi                                           Dasar Alokasi 

1.  Penjualan                           -    Jumlah rupiah hasil penjualan 
- Jumlah kunjungan wiraniaga 

-              -   Waktu kerja wiraniaga 
 
2. Periklanan                          -   Kuantitas produk terjual 

-  Jumlah rupiah penjualan 
- Luas kolom iklan dalam media 
-  Lamanya waktu iklan dimedia 
 

3.  Penggudangan                   -   Luas lantai gudang 
-   Perbandingan jumlahproduksi terjual 
-  Volume produk disimpan 
 

4.  Pengepak &  
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2. Analisa menurut Penjual 

Analisis profitabilitas usaha pemasaran dapat dilakukan untuk setiap penjual 

atau kelompok penjual yaitu dengan menghubungkan kemampuan penjualan 

dibandingkan biaya yang langsung berhubungan dengan setiap penjual atau 

sekelompok penjual yaitu dengan jalan menghubungkan kemampuan 

penjualan dibandingkan biaya yang langsung berhubungan dengan kegiatan 

setiap penjual. RA. Supriyono (1992. H;235) mengemukakan bahwa tujuan 

analisis berdasarkan penjual sebagai berikut: 

a. Penentuan Profitabilitas 

Analisis berdasarkan penjual akan dapat menunjukan informasi kepada 

manajemen tentang kemampuan menghasilakan laba setiap penjual. 
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Penjual yang dapat menjual dalam jumlah besar belum tentu dapat 

menghasilkan laba yang besar pula, oleh karena ituhasil penjualan setiap 

penjual harus dipertemukan dengan biaya langsungnya misalnya harga 

pokok penjualan gaji dan komisi penjualan, biaya perjalanan penjualan, 

biaya pengelolaan dan sebagainya sehingga dari pertemuan itu dapat 

diketahui kemampuan setiap penjual atau kelompok penjual dalam 

menghasilkan laba. 

b. Pengendalian Biaya  

Penjual yang datang meneui pelanggan mempunyai dua tujuan yaitu 

menjual produk/promosi produk, jadi seorang penjual bukan hanya 

melayani pelangganya tetapi sekaligus menimbulkan pesanan, penjual juga 

mengantar barang pada pembeli atau melayani pelanggan, dengan 

demikian sulit menentukan standar waktu maupun biaya untuk setiap 

pelayanan penjual yang dilakukan. Pengendalian biaya penjualan lebih 

ditekankan pada efektivitas penjual dalam menghasilkan laba.  

4. Analisa menurut Produk 

Untuk perusahaan yang menjual beberapa jenis produkdapat menganalis 

profitabilitas berdasarkan jenis produk. Dari analisis ini diperoleh informasi 

yang bermanfaat untuk : 

a. Mengetahui jenis produk mana yang yang dikehendaki konsumen dan 

besarnya laba tiap jenis produk. 

b. Mengarahkan usaha pemasaran pada tiap jenis produk dapat ditekan 

serendah mungkin. 
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c. Membantu manajemen dalam menyajikan informasi yang bermanfaat 

untuk menentukan harga jual. 

Mulyadi ( 1992, H; 536 ) untuk kepentingan analisis biaya pemasaran 

menurut jenis produksi perlu diadakan penggolongan jenis produksi dengan 

cara sebagai berikut : 

a. Penggolongan produksi menurut sifat produksi 

b. Penggolongan produksi menurut cara pengepakanya 

c. Penggolongan produksi menurut cara dagang 

d. Penggolongan produksi menurut cara penggunaan produk oleh 

pelanggan. 
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