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ABSTRACT 

TRY FANY ANWAR, 2022. Analysis of Revenue and Costs in Supporting 

Increasing Profits at the Branch Office of Perum Bulog Sidenreng Rappang. 

Thesis of the Faculty of Economics and Business, University of Bosowa, 

supervised by Mr, Drs. Palipada Palisuri, M.Si. and Mrs. Dr. Seri Suriani, SE., 

M.Si. This study aims to analyze and determine the management of revenues and 

costs in supporting increased profits at the Branch Office of Perum Bulog 

Sidenreng Rappang for the 2018-2021 period. 

Data collection methods used in this study were documentation and 

interviews. The data used in this study are primary data and secondary data. 

Based on the data that has been analyzed, the results of revenue growth 

from 2018 to 2021 have increased but are not optimal. This can be seen from the 

decline in growth in 2021 by 24% due to a decrease in income from the food and 

consignment business from the previous year. 

Likewise with the results of cost growth which fluctuated by increasing 

general & administrative costs so that the costs incurred were not efficient. 

Management of these revenues and costs in increasing profits is good but needs to 

be improved so that in the future the costs incurred are more emphasized and so 

as not to affect future profits. 

Keywords: Revenue, Cost, Profit Increase. 
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ABSTRAK 

TRY FANY ANWAR, 2022. Analisis Pendapatan dan Biaya dalam 

Menunjang Peningkatan Laba Pada Kantor Cabang Perum Bulog Sidenreng 

Rappang. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bosowa, dibimbing 

oleh Bapak Drs. Palipada Palisuri, M.Si. dan Ibu Dr. Seri Suriani, SE., M.Si. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengelolaan 

pendapatan dan biaya dalam menunjang peningkatan laba pada Kantor Cabang 

Perum Bulog Sidenreng Rappang Periode 2018-2021. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer dan data sekunder.  

Berdasarkan data yang sudah dianalisis hasil pertumbuhan pendapatan dari 

tahun 2018 hingga 2021 mengalami peningkatan tetapi belum optimal. Hal ini 

dilihat dari penurunan pertumbuhan di tahun 2021 sebesar 24% disebabkan 

penurunan pendapatan usaha pangan dan konsinyasi dari tahun sebelumnya. 

Begitu juga dengan hasil pertumbuhan biaya yang mengalami fluktuasi 

disebabkan oleh biaya umum & admnistrasi yang meningkat sehingga biaya yang 

dikeluarkan belum efisien. Pengelolaan pendapatan dan biaya ini dalam 

meningkatkan laba sudah baik tetapi perlu dioptimalkan sehingga kedepannya 

biaya-biaya yang dikeluarkan lebih ditekan dan menurun agar tidak 

mempengaruhi laba di masa yang akan datang. 

Kata Kunci :Pendapatan, Biaya, Peningkatan Laba. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan dunia usaha di Indonesia yang semakin kompetitif 

menuntut setiap perusahaan untuk dapat mengolah dan melaksanakan manajemen 

perusahaan menjadi lebih profesional. Manajemen keuangan sangatlah 

berpengaruh terhadap kelangsungan kegiatan dan eksistensi suatu perusahaan 

serta berpengaruh pula pada individu yang ada dalam perusahaan tersebut. Oleh 

karena itu seorang manajer keuangan dituntut untuk dapat menjalankan 

manajemen keuangan dengan baik. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat 

melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan baik, efektif dan efisien. Sehingga 

perusahaan dapat berkembang dan mempertahankan aktivitas serta keberadaan 

perusahaan.  

Selain manajemen yang baik, perusahaan juga memerlukan analisis 

terhadap laporan keuangan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

mengatasi masalah-masalah keuangan perusahaan serta mengambil keputusan 

yang cepat dan tepat. Analisis laporan keuangan juga berarti menguraikan akun-

akun laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat 

hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara yang 

satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non kuantitatif 

dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat 

penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat (Harahap, 2018). 
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Analisis laporan keuangan dapat dianalisis melalui laporan laba/rugi 

berupa pendapatan dan beban suatu perusahaan, dan dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam mengukur sejauh mana entitas sebuah perusahaan 

dapat dipertahankan. 

Tujuan utama operasional perusahaan adalah mencapai laba bersih yang 

maksimal. Kemampuan menghasilkan laba bersih yang maksimal pada suatu 

perusahaan sangat penting karena pada dasarnya pihak-pihak yang 

berkepentingan, misalnya investor dan stakeholder lainnya mengukur 

keberhasilan perusahaan berdasarkan kemampuan manajemen menghasilkan laba.  

Perusahaan perlu memperhatikan pendapatan yang diterima dan 

pengeluaran yang dihasilkan selama kegiatan operasi berlangsung, agar 

perusahaan dapat menghasilkan laba yang diinginkan demi keberlangsungan 

usahanya. Pendapatan dan beban tidak dapat dipisahkan, dimana pendapatan 

adalah hasil yang dapat diperoleh dari kegiatan operasi yang dilakukan 

perusahaan, karena pendapatan akan menentukan meningkat atau tidaknya suatu 

perusahaan. Maka perusahaan semaksimal mungkin meningkatkan pendapatannya 

untuk memperoleh laba, jika pendapatan terlalu besar dari beban maka perusahaan 

akan memperoleh laba dan sebaliknya jika pendapatan lebih kecil dari biaya yang 

dikeluarkan maka perusahaan akan mengalami kerugian.  

Menurut Weygandt, dkk (2010:93) Jika pendapatan melebihi pengeluaran 

(beban) akan mendapatkan laba, sebaliknya jika pengeluaran melebihi 

pengeluaran (beban) akan mendapatkan kerugian. Selain pendapatan, beban juga 
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berpengaruh terhadap kenaikan nilai laba perusahaan. Beban adalah biaya yang 

dikeluarkan atau digunakan untuk memperoeh pendapatan yang diharapkan oleh 

perusahaan. Dalam hal ini perusahaan harus mengefisiensikan bebannya agar laba 

terus meningkat dan tidak mengalami kerugian ataupun penurunan pada laba 

perusahaan. 

Perusahaan dapat memperoleh laba yang diinginkan, demi 

keberlangsungan usahanya manajemen perlu memperhatikan biaya. Biaya 

merupakan bagian terpenting dan harus ada dalam menjalankan kegiatan 

perusahaan ataupun memulai suatu usaha. Suatu perusahaan untuk mendapatkan 

laba atau keuntungan harus dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar 

dengan jumlah biaya yang di korbankannya. Oleh sebab itu, manajemen perlu 

memahami konsep unit-unit perusahaan agar biaya dapat di kendalikan dan 

ditekan seminimal mungkin dengan melakukan efisiensi biaya operasional yang 

dikeluarkan agar tingkat laba lebih besar (Winarso, 2014). 

Biaya operasional adalah semua biaya yang berhubungan langsung dengan 

kegiatan usaha suatu perusahaan. Menurut Firdaus dan Wasilah (2012: 22) Biaya 

adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang 

atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang. 

Mengingat sangat pentingnya laporan keuangan, maka hendaknya 

pimpinan maupun pihak manajemen Kantor Cabang Perum Bulog Sidenreng 

Rappang dapat menjalankan kebijakan dan pengawasan dengan baik. Untuk 

tercapainya suatu pengawasan yang baik diperlukan alat kontrol yang efektif 
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untuk mengelola jalannya operasi perusahaan sesuai dengan yang telah 

direncanakannya. Pengelolaan yang baik dapat membantu dalam penaksiran 

tingkat laba yang akan didapat satuan unit bisnis, sehingga laba yang diperoleh 

bisa optimal.  

Objek penelitian ini adalah Kantor Cabang Perum Bulog Sidenreng 

Rappang yang merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

bergerak pada bidang logistik pangan meliputi usaha logistik/pergudangan, survei 

dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, 

perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Selain itu Perum Bulog juga 

melakukan kegiatan menjaga Harga Dasar Pembelian untuk gabah, stabilisasi 

harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk bantuan sosial (Bansos) 

dan pengelolaan stok pangan. 

Dalam penjelasan di atas penulis menyajikan data biaya usaha, pendapatan 

dan laba bersih pada Kantor Cabang Perum Bulog. 

Tabel 1.1 

Biaya Usaha, Pendapatan, dan Laba Bersih  

Kantor Cabang Perum Bulog Sidenreng Rappang 

Tahun 2018-2021 

Tahun Biaya Usaha % Pendapatan % Laba-Rugi Bersih % 

2018 14.424.147.576,05 3% 20.241.211.442,81 31% 5,817,063,866.76 37% 

2019 15.051.718.595,56 4% 31.578.471.105,69 56% 16,161,825,541.49 64% 

2020 14.252.839.703,82 -5% 91.604.509.343,23 190% 77,351,669,639.41 79% 

2021 14.697.363.585,93 3% 114.445.272.961,15 24% 99,747,909,375.22 22% 
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(Sumber: Laporan Laba Rugi Kantor Cabang Perum Bulog) 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 ke 2019 

biaya usaha mengalami peningkatan sebesar 4%. Pada tahun 2019 ke 2020 biaya 

usaha mengalami penurunan sebesar -5%, pada tahun 2020 ke 2021 mengalami 

peningkatan sebesar 3%. Peningkatan biaya operasional akan berdampak pada 

laba perusahaan, bila perusahaan dapat menekan biaya usaha, maka perusahaan 

mampu meningkatkan laba bersih. sebaliknya, apabila terjadi pemborosan biaya 

akan berdampak pada penurunan laba. jika kondisi ini tidak secepatnya diatasi 

maka bisa berdampak negatif terhadap perolehan laba perusahaan. Menurut juki 

(2008:9) “tingginya biaya operasi akan membuat peningkatan laba turun, begitu 

juga nilai biaya rendah peningkatan laba akan naik” 

Pada tabel diatas dapat dilihat pendapatan pada tahun 2018 ke 2019 

mengalami peningkatan sebesar 56%. Pada tahun 2019 ke 2020 mengalami 

peningkatan sebesar 190%, pada tahun 2020 ke 2021 pendapatan hanya 

meningkat sebesar 24%. Apabila pendapatan besar maka laba perusahaan akan 

besar, namun apabila pendapatan kecil maka laba yang diperoleh akan kecil. 

Peningkatan nilai pendapatan pada suatu perusahaan akan berdampak baik bagi 

peningkatan laba, maka peningkatan nilai pendapatan ini perlu dioptimalkan 

seperti tahun sebelumnya yang mendapatkan nilai persentase pendapatan diatas 

100%. 

Pada tabel diatas dapat dilihat laba-rugi bersih tahun 2018 ke 2019 

mengalami peningkatan sebesar 64%. Pada tahun 2019 ke 2020 mengalami 

peningkatan signifikan sebesar 79%, pada tahun 2020 ke 2021 mengalami 
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peningkatan hanya 22%. Peningkatan laba bersih yang begitu besar akan 

membawa dampak baik bagi perusahaan. Peningkatan laba ini diharapkan agar 

lebih opimal dari tahun sebelumnya. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Pendapatan Dan Biaya Dalam 

Menunjang Peningkatan Laba Pada Kantor Cabang Perum Bulog Sidenreng 

Rappang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Apakah pengelolaan pendapatan dan 

biaya dapat meningkatkan laba pada Kantor Cabang Perum Bulog Sidenreng 

Rappang?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengelolaan 

pendapatan dan biaya dalam menunjang peningkatan laba pada Kantor Cabang 

Perum Bulog Sidenreng Rappang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan melakukan penelitian, penulis berharap agar penelitian ini 

memberi manfaat: 

1) Bagi perusahaan 
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Dengan adanya penelitian ini diharapkan perusahaan semakin terpacu 

dalam mengembangkan bisnisnya dan juga dapat memberikan 

kontribusi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan 

kebijakan perusahaan. 

2) Bagi penulis 

Untuk mengetahui dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh 

selama perkuliahan dan sebagai ajang mencari pengalaman belajar 

dalam penelitian. 

3) Bagi Universitas Bosowa 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peningkatan laba 

perusahaan. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kerangka Teori 

2.1.1 Konsep Pendapatan  

a. Pengertian Pendapatan 

Pendapatan merupakan peningkatan jumlah aktiva atau penurunan 

kewajiban suatu beban, yang timbul dari penyerahan barang dan jasa atau 

aktivitas usaha lainnya di dalam suatu periode lainnya. Karena itu konsep 

pendapatan selalu menjadi pusat perhitungan dan tidak kalah pentingnya 

dengan pos lainnya di dalam laporan keuangan 

Menurut Baridwan (2009) “pendapatan adalah kenaikan aktiva suatu 

badan usaha atau pelunasan utang selama satu periode yang berasal dari 

penyerahan barang atau jasa yang merupakan kegiatan utama suatu 

perusahaan”.  

Sedangkan menurut Samryn (2011) “pendapatan merupakan aliran 

masuk aktiva atau pengurangan utang yang di peroleh dari hasil 

penyerahan barang atau jasa kepada para pelanggan”. Pendapatan adalah 

penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa 

dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, imbalan, 

bunga,dividen,royaliti, dan sewa (Riyono,2012).  
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Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan pendapatan 

adalah penghasilan dan kenaikan aktiva suatu badan usaha yang berasal 

dari 
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aliran masuk aktiva atau pengurangan utang yang diperoleh dari hasil 

penyerahan barang atau jasa kepada para pelanggan dan pendapatan harus 

lebih besar dari biaya untuk mencapai laba. 

b. Jenis-jenis Pendapatan 

Menurut Kasmir (2012:46) Dalam praktiknya komponen pendapatan 

yang dilaporkan dalam laporan laba rugi terdiri dari dua jenis, yaitu:  

1) Pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok 

(usaha utama) perusahaan. 

2)  Pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari luar usaha pokok 

(usaha sampingan) perusahaan. 

Menurut Kusnadi dalam buku “akuntansi Keuangan Menengah 

(Intermediate) (2015) Pendapatan diklasifiksikan menjadi komponen 

sebagai berikut:  

1) Pendapatan Operasi  

Pendapatan operasi adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan 

dari kegiatan utama atau menjadi tujuan utama perusahaan. 

Pendapatan operasi didapatkan dari dua sumber yakni: penjualan 

kotor dan penjualan bersih.  

2) Pendapatan Non Operasi  

Pendapatan Non operasi adalah pendapatan yang diperoleh selain 

dari kegiatan utama perusahaan. Pendapatan ini sering disebut 

pendapatan lain-lain dan untung (other revenues and gains). 
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Contohnya antara lain pendatan bunga, pendapatan deviden, untung 

penjualan, aktiva tetap dan pedapatan sewa. 

Secara garis besar pendpaatan digolongkan menjadi tiga golongan 

(Suparmoko dalam Artaman, 2015:11) yaitu: 

1) Gaji dan Upah. Imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut 

melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam 

waktu satu hari, satu minggu maupun satu bulan. 

2) Pendapatan dari usaha sendiri, yaitu nilai total yang diperoleh 

dari hasil produksi yang telah dikurangi dengan beban-beban 

yang dibayar dan usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau 

keluarga dan tenaga kerja berasal dari anggota keluarga sendiri, 

nilai sewa kapital milik sendiri dan semua biaya ini biasanya 

tidak diperhitungkan. 

3) Pendapatan dari usaha lain. Pendapatan yang diperoleh tanpa 

mencurahkan tenaga kerja dan ini biasanya merupakan 

pendapatan sampingan antara lain yaitu pendapatan dari hasil 

menyewakan aset yang dimiliki seperti rumah, ternak dan 

barang lain, bunga dari uang, sumbangan dari pihak lain dan 

pendapatan dari pensiun. 

Sehingga dapat di simpulkan pendaapatan berasal dari pendapatan 

operasional yang diperoleh perusahaan dari kegiatan utama atau 

menjadi tujuan utama perusahaan. Serta pendapatan non operasional 
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adalah pendapatan yang diperoleh selain dari kegiatan utama 

perusahaan 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan 

Menurut Mulyadi (2010:127) Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi volume pendapatan dalam perusahaan adalah sebagai 

berikut: 

1) Kondisi dan kemampuan penjualan 

2) Kondisi pasar 

3) Modal  

4) Kondisi operasional perusahaan 

Sedangkan menurut Boediono (2012) Pendapatan seseorang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi: 

1) Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada, 

hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.  

2) Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini 

ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor 

produksi.  

3) Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan. 

Pendapatan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut: 

i. Produk 
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Salah satu tugas utama dari manajemen penjualan adalah desain 

produk yaitu mereka merupakan pemberi saran perbaikan yang 

diperlukan desain produk dengan akibat dari keluhan para 

pelanggan. 

ii. Harga  

Jumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk mendapatkan 

suatu produk dengan akibat dari keluhan para pelanggan. 

iii. Distribusi 

Prantara barang dari produsen ke konsumen, semakin luas 

pendistribusiannya maka akan mempengaruhi penjualan promosi. 

iv. Promosi  

Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan 

tujuan utama menginformasikan, mempengaruhi dan mengingatkan 

konsumen agar memilih program yang diberikan perusahaan 

d. Sumber Pendapatan 

Pendapatan diketahui bahwa sumber pendapatan itu dapat melalui 

beberapa aspek dimana dapat dijabarkan menjadi tiga sumber pendapatan 

yaitu: 

1) Pendapatan operasional, yaitu pendapatan yang berasal dari 

aktivitas utama perusahaan. 
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2) Pendapatan non operasional, pendapatan yang tidak terkait dengan 

aktivitas perusahaan, yaitu pendapatan yang didapat dari faktor 

eksternal. 

3) Pendapatan luar biasa (extra ordinary), yaitu pendapatan yang tak 

terduga dimana pendapatan ini tidak sering terjadi dan biasanya 

diharapkan tidak terulang lagi dimasa yang akan datang. 

(Baridwan, 2014:28-35) 

Sedangkan menurut Diana dan Setiawati (2017:361-379), pendapatan 

dapat berasal dari: 

 Penjualan dengan diskon 

 Penjualan dengan pelunasan ditangguhkan 

 Penjualan barang 

 Penjualan jasa 

 Bunga, royalty, dividen 

e. Pengakuan Pendapatan 

Permasalahan utama dari pendapatan yaitu pada saat menentukan 

proses pengakuan pendapatan. Menurut Harahap (2011, hal:113) 

bahwa”Kapan revenue dianggap sebagai pendapatan. Secara teoritis 

pertanyaan ini dapat dijawab sebagai berikut: suatu penghasilan yang akan 

diakui sebagai pendapatan pada periode kapan kegiatan utama yang perlu 

untuk menciptakan dan menjual barang dan jasa itu telah selesai”.  



14 
 

 
 

Sementara menurut Syafrida (2015, hal 87) menyatakan bahwa 

“umumnya pendapatan akan diakui setelah terjadinya penjualan, 

masalahnya adalah adanya ketidakpastian kapan pendapatan tersebut akan 

direalisasikan”. Pengakuan pendapatan dapat ditentukan berdasarkan pada 

waktu yang terjadi atas hal-hal berikut ini: 

1) Aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan telah 

selesai.  

2) Resiko kepemilikan dalam penjualan telah berpindah ke pembeli.  

3) Pendapatan dan beban terkait dapat diukur atau diestimasi dengan 

nilai wajar.  

4) Pengakuan Pendapatan menghasilkan Kenaikan kas, piutang atau 

efek dan pada kondisi tertentu mengakibatkan peningkatan 

persediaan atau aktiva lain atau penurunan kewajiban,  

5) Transaksi pendapatan adalah wajar dengan pihak independen.  

6) Transaksi pendapatan tidak melibatkan pembatalan misalnya retur 

penjualan Metode Pengakuan pendapatan Akrual yang tidak layak 

akan mengkibatkan pengakuan pendapatan diakui pada periode 

yang salah. 

Pengakuan pendapatan umumnya diakui apabila: 

1) Telah direalisasi (realized) atau dapat direalisasikan (realizable) 

2) Sudah dihasilkan melalui penyelesaian yang substansial atas 

aktivitas yang terlibat dalam proses menghasilkan tersebut. 



15 
 

 
 

3) Pendapatan diakui apabila perusahaan yang menghasilkan 

pendapatan telah menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan 

(penyelesaian secara substansial) kepada pelanggan dan ketika 

pelanggan telah melakukan pembayaran atau setidaknya 

memberikan janji pembayaran yang pasti (dapat direalisasikan) 

kepada perusahaan. 

2.1.2 Konsep Biaya 

a. Pengertian Biaya 

Untuk mengelola suatu perusahaan, diperlukan informasi biaya yang 

sistematik dan komparatif. Informasi ini membantu manajemen untuk 

dapat menetapkan sasaran laba perusahaan dimasa yang akan datang, 

menetapkan target departemen menuju pencapaian sasaran akhir, 

mengevaluasi keefektifan rencana dan sebagainya. 

Menurut Baldric Siregar, dkk (2013) “Kos (cost) adalah pengorbanan 

sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan 

member manfaat sekarang atau masa yang akan datang. kos diukur dalam 

satuan mata uang.” Pengorbanan yang terjadi dalam rangka memperoleh 

suatu barang atau jasa yang bemanfaat, dikatakan setara dengan kas karena 

sumber daya non kas juga dapat ditukar dengan barang atau jasa. 

Sementara itu Menurut Kautsar dan Mochammad Farid (2016) 

mendefinisikan biaya adalah: “Biaya (kos) adalah kas atau nilai equivalen 

kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang 
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diharapkan memberi manfaat saat ini atau dimasa mendatang bagi 

organisasi.” 

Biaya pada suatu perusahaan sangat mempengaruhi laba, dimana jika 

pengelolaan biaya dapat ditekan dengan efisien maka keuntungan akan 

meningkat. Menurutt Nafarin (2000:76) ”Biaya Operasional adalah biaya 

usaha pokok perusahaan selain harga pokok penjualan. biaya usaha terdiri 

dari biaya penjualan, biaya admnistrasi dan umum”. Semakin 

meningkatnya biaya-biaya yang timbul akibat dari kegiatan perusahaan 

akan berdampak bagi pendapatan maupun laba yang akan dihasilkan. 

Menurut Mulyadi (2015) “Pengertian biaya dalam arti luas biaya adalah 

pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah 

terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu”. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan biaya adalah suatu 

pengorbanan ekonomi yang dikeluarkan untuk membantu kegiatan 

operasional suatu perusahaan/organisasi untuk mencapai tujuannya. 

b. Jenis-jenis Biaya 

Biaya diklarifikasikan dengan berbagai cara, umumnya 

pengklasifikasian atas dasar tujuan yang hendak dicapai dengan 

pengklasifikasian tersebut. Menurut Mulyadi (2010:13) biaya dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Objek pengeluaran Dalam penggolongan objek pengeluaran ini 

merupakan dasar penggolongan biaya, misalnya nama objek 
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pengeluaran “depresiasi mesin”, maka semua objek pengeluaran yang 

berhubungan dengan depresiasi mesin disebut “biaya depresiasi 

mesin”.  

2) Fungsi pokok dalam perusahaan  

a. Biaya produksi, merupakan biaya yang terjadi untuk mengolah 

bahan baku menjadi produk jadi yang siap jual.  

b. Biaya pemasaran, merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk 

melaksanakan kegiatan pemasaran produk.  

c. Biaya administrasi, merupakan biaya untuk mengkoordinasi 

kegiatan produksi dan pemasaran produk.  

3) Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai  

a. Biaya langsung adalah biaya yang terjadi dimana penyebab satu-

satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai.  

b. Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadinya tidak hanya 

disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai.  

4) Perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan  

a. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah. 

Sebanding dengan perubahan volume kegiatan.  

b. Biaya semi variabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan.  

c. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran 

volume kegiatan tertentu.  

5) Jangka waktu manfaatnya  
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a. Pengeluaran modal (capital expenditure) adalah biaya yang 

mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada saat 

terjadi dibebankan sebagai harga pokok aktiva dan dibebankan 

dalam tahun pelaksanaannya.  

b. Pengeluaran pendapatan (revenue expense) adalah biaya yang 

hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi untuk 

terjadinya pengeluaran tersebut. Pada saat terjadinya pengeluaran 

pendapatan ini dibebankan sebagai biaya yang diperoleh dari 

pengeluaran biaya. 

Sering kali beban usaha dikelompokkan lagi menjadi dua jenis menurut 

Soemarso (2009:226) yaitu: 

1) Beban Penjualan 

Semua beban yang terjadi dalam hubungannya dengan kegiatan 

menjual dan memasarkan barang seperti kegiatan promosi, penjualan 

dan pengangkutan barang-barang yang dijual.  

2) Beban Administrasi dan Umum  

Beban yang bersifat umum dalam perusahaan, misalnya gaji dan upah, 

listrik, air, dan telepon, pemeliharaan dan lain-lain. 

Beban usaha dalam perusahan merupakan biaya yang dikeluarkan 

dalam kegiatan operasional dan non operasional perusahaa. Menurut 

Elizar,dkk (2010:114) Beban mencakup: 
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1) Beban Usaha (Operasional) yaitu beban yang dikeluarkan untuk 

mendapatkan hasil dari usaha pokoknya. 

2) Beban di Luar Usaha (Non-Operasional) yaitu beban yang dikeluarkan 

tidak ada hubungannya dengan usaha pokoknya 

 

 

c. Pengakuan Biaya 

Pada dasarnya cost memiliki dua kedudukan penting, yaitu: (a)sebagai 

aktiva (potensi jasa) dan (b) sebagai beban pendapatan (biaya). Proses 

pembebanan cost pada dasarnya merupakan proses pemisahan cost. Oleh 

karena itu agar informasi yang dihasilkan akurat, bagian cost yangtelah 

diakui sebagai biaya pada periode berjalan dan bagian cost yang akan 

dilaporkan sebagai aktiva (diakui sebagai biaya periode mendatang) harus 

dapat ditentukan dengan jelas. Ada dua masalah yang muncul sehubungan 

dengan pemisahan cost tersebut yaitu: 

1) Kriteria yang digunakan untuk menentukan cost tertentu yang harus 

dibebankan pada pendapatan periode berjalan. 

2) Kriteria yang digunakan untuk menentukan bahwa cost tertentu 

ditangguhkan pembebanannya. 

Semua cost dapat ditangguhkan pembebanannya sebagai biaya, apabila 

cost tersebut memenuhi kriteria sebagai aktiva yaitu : 
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1) Memenuhi definisi aktiva (memiliki manfaat ekonomi masa 

mendatang, dikendalikan perusahaan berasal dari transaksi masa lalu). 

2) Ada kemungkinan yang cukup bahwa manfaat ekonomi masa 

mendatang yang melekat pada aktiva dapat dinikmati oleh entitas yang 

menguasai. 

3) Besarnya manfaat dapat diukur dengan cukup andal. 

Dari uraian di atas, secara umum dapat dirumuskan bahwa berdasarkan 

konsep penandingan (matching), pengakuan biaya pada dasarnya sejalan 

dengan pengakuan pendapatan. Apabila pengakuan pendapatan ditunda, 

maka pembebanan biaya juga ditunda. Untuk mengatasi berbagai 

perbedaan pendapat tentang pengakuan biaya, biasanya badan berwenang 

mengeluarkan aturan tertentu untuk mengakui biaya. IAI (1994), misalnya, 

dalam Konsep Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan 

menyatakan: “Beban diakui dalam laporan rugi laba kalau penurunan 

manfaat ekonomi masa datang yang berkaitan dengan penurunan aktiva 

atau kenaikan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal” 

(paragrap 94). 

2.1.3 Konsep Laba 

a. Pengertian Laba 

Salah satu tujuan pokok dari setiap perusahaan adalah laba. Laba yang 

diraup oleh perusahaan merupakan tolok ukur yang dipakai manajer dan 

pemodal untuk mengevaluasi prospek perusahaan dimasa yang akan 
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datang, jika perusahaan mampu meningkatkan laba dari tahun ke tahun 

maka perusahaan tersebut dapat dikatakan sebagai manajemen yang 

sukses. 

Menurut Syafrida (2015:79) Laba merupakan hasil aktivitas operasi 

yang mengukur perubahan kekayaan pemegang saham selama satu periode 

dan mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan 

(estimasi laba masa depan).  

Sedangkan menurut Samryn (2011) “laba adalah hasil pengurangan 

biaya atas pendapatan perusahaan, dan pendapatan harus lebih besar dari 

biaya. Sebaliknya selisih tersebut akan menghasilkan rugi jika biayanya 

lebih besar dari total pendapatan”. 

Sementara itu menurut Harahap (2013) “laba adalah naiknya nilai 

ekuitas dari transaksi yang sifatnya insidentil dan bukan kegiatan utama 

entitas dan dari seluruh transaksi kejadian lainnya yang mempengaruhi 

entitas selama satu periode tertentu kecuali yang berasal dari hasil atau 

investasi dari pemlik”. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan laba adalah komponen yang 

didapat dari hasil pengurangan pendapatan dan beban-beban dalam 

periode tertentu. Pendapatan harus lebih besar dari biaya, jika sebaliknya 

selisih tersebut akan menghasilkan rugi jika biayanya lebih besar dari total 

pendapatan. 

b. Jenis-jenis Laba 
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Menurut Kasmir (2012, hal 303), Menyatakan laba kotor dapat 

diartikan sebagai berikut: “Laba kotor artinya laba yang diperoleh sebelum 

dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya laba 

keseluruhan yang pertama kali perusahaan peroleh”.  

1) Menurut Kasmir (2012, hal 303) menyatkan laba operasional dapat 

diartikan sebagai berikut: “Laba operasional merupakan hasil dari 

aktivita-aktivitas yang termasuk rencana perusahaan kecuali ada 

perubahan-perubahan besar dalam perekonomian dapat diharapkan akn 

tercapainya setiap tahun”.  

2) Menurut Kasmir (2012, hal: 303) menyatakan laba operasional 

merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas yang termasuk rencana 

perusahaan kecuali ada perubahan-perubahan besar dalam 

perekonomian, dapat diharapkan akan tercapai setiap tahun.  

Laba yang diperoleh perusahaan berbeda-beda sesuai urutan dan 

jenisnya. Untuk memudahkan manajemen dalam menentukan laba apakah 

yang dihasilkan oleh perusahaan. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan 

akan terlebih dahulu:  

1) Laba kotor atas penjualan  

Merupakan selisih dari penjualan bersih dan harga pokok penjualan, 

laba ini dinamakan laba kotor hasil penjualan bersih belum dikurangi 

beban operasi lainnya untuk periode tertentu.  

2) Laba bersih operasi perusahaan  
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Yaitu laba kotor yang dikurangi yaitu dengan sejumlah, biaya 

administrasi dan umum.  

3) Laba bersih sebelum potongan Pajak  

Merupakan pendapatan perusahaan secara keseluruhan sebelum 

potongan pajak perseroan, yaitu perolehan apabila laba operasi 

dikurangi atau ditambah dengan selisih pendapatan dan biaya-biaya 

lainnya.  

4) Laba kotor setelah potongan pajak  

Yaitu laba bersih setelah ditambah atau dikurangi dengan pendapat 

dengan pajak perseroan 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Laba 

Menurut Mulyadi (2002, hal 513) faktor-faktor yang mempengaruhi 

laba adalah sebagai berikut:  

1) Biaya  

Biaya yang timbul dari perolehan atau mengolah suatu produk atau 

jasa akan mempengaruhi harga jual produk yang bersangkutan.  

2) Harga jual  

Harga jual produk atau jasa akan mempengaruhi besarnya volume 

penjualan produk atau jasa yang bersangkutan.  

Menurut Basu Swasta dalam Ummi (2014) menyatakan dua faktor 

yang mempengaruhi laba adalah pendapatan dan beban.Perusahaan 

memproleh laba jika pendapatan yang diproleh lebih besar dari biaya.  
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Sejalan dengan Don R (2009:47) yang menyatakan bahwa “Sebagai 

upaya untuk menghasilkan dan meningkatkan laba, dapat diupayakan 

dengan berupaya untuk menghasilkan pendapatan melebihi biaya.  

Faktor utama yang mempengaruhi besar kecinya laba adalah 

pendapatan. Setiap perusahaan tidak hanya berpatokan pada kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi, tetapi juga harus 

difokuskan pengendalian terhadap beban. Pengendalian terhadap beban 

akan meminimalisir biaya-biaya yang tidak perlu. Untuk itu perusahaan 

diwajibkan untuk melakukan pengefisiensian terhadap beban 

operasionalnya. Perusahaan dianggap mencapai tujuannya apabila 

pendapatannya tinggi, perusahaan juga mengifisiensikan beban yang 

dikeluarkan sehingga laba diperoleh akan lebih optimal juga. 

2.1.4 Laporan Keuangan 

Pada suatu perusahan laporan keuangan mempunyai peran penting yang 

mampu memberikan informasi kepada perusahaan tentang kondisi dan kinerja 

keuangan perusahaan semakin meningkat atau memburuk. Laporan keuangan 

merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, 

dimana selanjutnya akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang 

suatu kinerja perusahaan (Irham Fahmi, 2018:22). Laporan keuangan merupakan 

produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi 

bisnis (Hery, 2018:3). 
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Lebih lanjut dijelaskan bahwa laporan keuangan merupakan alat yang 

sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan 

dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan 

begitu laporan keuangan dapat membantu bagi para pengguna untuk membuat 

keputusan ekonomi yang bersifat finansial (Munawir S, 2012:56). 

Menurut Kasmir (2016:7), pengertian laporan keuangan adalah Laporan 

yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu 

periode tertentu. Laporan keuangan merupakan kumpulan data yang di organisasi 

menurut logika dan prosedur-prosedur akuntansi yang konsisten.  

Laporan keuangan memiliki karakteristik kualitatif yang membuat laporan 

keuangan berguna bagi pemakai. PSAK 1 (2015) yaitu:  

(1) Dapat Dipahami 

Kualitas yang tertampung di dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Maksud 

ini, pengguna diasumsikan memililki pengetahuan yang memadai 

tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk 

mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. 

(2) Relevansi (relevance) 

Agar bermanfaat informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 

pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki 

kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai 

dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa 
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kini, atau masa mendatang, menegaskan atau mengoreksi hasil 

evaluasi mereka di masa lalu. 

(3) Dapat diandalkan (reabililty) 

Informasi harus andal, informasi memiliki kualitas andal jika bebas 

dari pengertian dan penyesatan, kesalahan material dan dapat 

diandalkan pemakai sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang 

sehrusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan. 

(4) Dapat dibandingkan 

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan 

antar periode untuk mengidentifikasi kecendrungan posisi dan kinerja 

keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan 

keuanganantar perusahaan untuk mengnevaluasi posisi keuangan, 

kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Laporan keuangan pada umumnya meliputi Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan 

Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

Laporan keuangan tersebut merupakan suatu bentuk laporan yang 

menggambarkan kondisi keuangan perusahaan, perkembangan perusahaan dan 

hasil usaha suatu perusahaan pada jangka waktu tertentu. Laporan keuangan 

dalam penelitian ini yaitu suatu proses yang menghasilkan output yang berguna 

bagi perusahaan sebagai informasi untuk mengetahui perkembangan kondisi 

kinerja keuangan perusahaan serta membantu dalam menentukan kebijakan-

kebijakan yang akan diterapkan oleh perusahaan. 
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2.1.5 Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan terdiri dari dua bagian kata, yaitu “analisis” dan 

laporan keuangan”. Analisis adalah penguraian suatu persoalan atau permasalahan 

serta menjelaskanmengenai hubungan antara bagian-bagian yang ada di dalamnya 

untuk selanjutnya diperoleh suatu pengertian secara keseluruhan. Sedangkan 

laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan 

kinerja keuangan suatu entitas. 

Harahap (2011:190) mengungkapkan analisis laporan keuangan berarti 

menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil 

dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna 

antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non-

kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang 

sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.  

Tujuan analisis laporan keuangan mempunyai maksud untuk menegaskan 

apa yang diinginkan atau diperoleh dari analisis yang dilakukan. Dengan adanya 

tujuan, analisis selanjutnya akan dapat terarah, memiliki batasan dan hasil yang 

ingin dicapai. 

Menurut Hery, S.E., M.Si (2018:113) dalam buku Analisis Kinerja 

Manajemen analisis laporan keuangan adalah suatu proses untuk membedah 

laporan keuangan kedalam unsur-unsurnya dan menelaah masing-masing dari 

unsur tersebut dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang 

baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri. 
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Menurut Dr. Kasmir dalam buku Analisis Laporan keuangan (2012:68) 

menjelaskan ada beberapa tujuan dan manfaat bagi berbagai pihak dengan adanya 

analisis laporan keuangan secara umum antara lain: 

a. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode 

tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah 

dicapai untuk beberapa periode; 

b. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi 

kekurangan perusahaan; 

c. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki; 

d. Untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan 

kedepan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini; 

e. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu 

penyelenggaraan atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau 

gagal; 

f. Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis 

tentang hasil yang mereka capai 

2.2 Kerangka Pikiran 

 

 

 

 

Kantor Cabang Perum 

Bulog Sidenreng Rappang 

Rumusan Masalah: 

Apakah pengelolaan pendapatan dan biaya dapat 

meningkatkan laba pada Kantor Cabang Perum Bulog 

Sidenreng Rappang? 

Laporan Laba/Rugi 
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2.3 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan bahwa “Diduga 

bahwa pengelolaan pendapatan dan biaya yang baik dapat meningkatkan laba 

pada Kantor Cabang Perum Bulog Sidenreng Rappang sudah tepat”. 
Gambar 2.2 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Cabang Perum Bulog Sidenreng 

Rappang yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Majjelling, 

Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan dan 

waktu yang dibutuhkan dalam merampungkan penelitian ini adalah kurang lebih 2 

bulan yang diawali dari bulan Juli 2022 sampai Bulan Agustus 2022. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data  

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:  

1. Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari Kantor Cabang Perum 

Bulog Sidenreng Rappang berupa data yang dapat dihitung atau angka 

yang diperoleh dari dokumen atau laporan-laporan seperti laporan 

keuangan khususnya laporan laba-rugi. 

2. Data kualitatif, merupakan bentuk analisis yang berdasarkan dari data 

yang dinyatakan dalam bentuk uraian seperti profil dan struktur 

organisasi dan jenis produk Kantor Cabang Perum Bulog Sidenreng 

Rappang 

3.2.2 Sumber Data 

1. Data Primer
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Menurut Sugiyono (2016: 225) Data primer merupakan sumber data 

yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data 

primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek 

penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di 

lapangan. Data Primer adalah data yang bisa didapatkan secara 

langsung dari sumbernya atau tempat dimana kita melakukan 

penelitian, yang meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi 

terhadap pihak-pihak  yang berkaitan dengan penelitian. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder menurut Sugiyono (2016: 225) data sekunder 

merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen 

Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari pihak ketiga 

berupa informasi tulisan dan bahan dokumentasi yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti seperti laporan keuangan perusahaan 

khususnya laporan laba-rugi serta buku-buku referensi lainnya. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan penulis 

sebagai berikut: 

1. Dokumentasi adalah suatu usaha yang dilakukan dalam penelitian 

untuk pengumpulan data dengan menggunakan dokumen perusahaan. 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan 

keuangan khususnya laporan laba-rugi. 
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2. Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

untuk memperoleh informasi dari terwawancara Arikunto,2003. Dalam 

hal ini metode wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan 

kepada narasumber atau informan terkait topik penelitian secara 

langsung. 

3.4 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan yaitu deskriptif 

kuantitatif. Menurut Arikunto (2013: 3) bahwa: “Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-

lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan 

penelitian”. Dalam penelitian deskriptif fenomena ada yang berupa bentuk, 

aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara 

fenomena yang satu dengan yang lainnya. Menurut Arikunto (2019: 27) penelitian 

kuantitatif adalah metode penelitian yang sesuai dengan namanya, banyak dituntut 

menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data 

tersebut, serta penampilan hasilnya.  

Deskriptif kuantitatif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk 

mendeskripsikan dan mengambarkan data yang telah terkumpul berupa angka. 

Analisis yang didasarkan pada perhitungan untuk mengetahui pengelolaan 

pendapatan dan biaya terhadap peningkatan laba. Menurut Soekartawi (2002), 

pendapatan bersih yaitu penerimaan/pendapatan dikurangi dengan semua beban 

biaya yang dikeluarkan, yang dapat diformulasikan kedalam matematis sebagai 

berikut: 
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1. Analisis Laba 

                                     

Keterangan :  

π   = Laba/Rugi 

TR  = Total Pendapatan 

TC  = Total Biaya 

2. Analisis Pertumbuhan 

Pada penelitian ini, laporan biaya dan pendapatan dalam peningkatan 

laba dapat diketahui dengan teknik analisa perbandingan laporan 

keuangan dengan melihat persentase pertumbuhan pada pos-pos 

dalam setiap laporan tersebut. 

 

            
                               

                
       

 

3.5 Definisi Operasional 

1. Pendapatan adalah penghasilan, penerimaan dan kenaikan aktiva suatu 

badan usaha yang berasal dari aliran masuk aktiva atau pengurangan 

utang yang diperoleh dari hasil penyerahan barang atau jasa kepada 

para pelanggan dan pendapatan harus lebih besar dari biaya untuk 

mencapai laba. 
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2. Biaya adalah suatu pengorbanan ekonomi yang dikeluarkan untuk 

membantu kegiatan operasional suatu perusahaan/organisasi untuk 

mencapai tujuannya. 

3. Laba adalah komponen yang didapat dari hasil pengurangan 

pendapatan dan beban-beban dalam periode tertentu. Pendapatan harus 

lebih besar dari biaya untuk memperoleh laba, jika sebaliknya selisih 

tersebut akan menghasilkan rugi jika biayanya lebih besar dari total 

pendapat
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Kantor Cabang Perum Bulog Sidenreng Rappang 

4.1.1 Sejarah Singkat Kantor Cabang Perum Bulog Sidenreng Rappang 

Perusahaan Umum BULOG (Perum BULOG) adalah 

Badan Usaha Milik Negara yang berdiri pada tanggal 21 Januari 

2003. Pendiriannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 

2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 

Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) 

BULOG. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2003 yang 

merupakan Anggaran Dasar Perum BULOG tersebut kemudian 

diubah kembali menjadi PP Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perum 

BULOG. 

Pendirian Perum BULOG tidak lepas dari keberadaan 

lembaga sebelumnya yaitu Badan Urusan Logistik (BULOG). 

Sebab, Perum BULOG merupakan hasil peralihan kelembagaan 

atau perubahan status hukum Lembaga Pemerintah Non 

Departemen (LPND) menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

dalam bentuk Perusahaan Umum (Perum). Perubahan status badan 

hukum BULOG juga mempengaruhi alur koordinasi vertikal yang 
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semula berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Presiden 
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RI menjadi di bawah koordinasi Kementerian BUMN dan 

Lembaga Kementerian teknis lainnya. 

BULOG pertama kali dibentuk berdasarkan Keputusan 

Presidium Kabinet Nomor 114/U/KEP/5/1967 tanggal 10 Mei 

1967 dengan nama Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) 

BULOG dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan 

pangan dan stabilisasi harga dalam rangka menegakkan eksistensi 

Pemerintahan baru. Serta beberapa perubahan pada tugas BULOG 

selama beberapa tahun sesuai dengan Keputusan Presiden, hingga 

memberi waktu masa transisi sampai dengan tahun 2003.  

Pada 20 Januari 2003, LPND BULOG berubah statusnya 

menjadi Perusahaan Umum (Perum) BULOG (selanjutnya disebut 

“Perum BULOG”) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 

2003. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun 

2016 tentang Perusahaan Umum (PERUM) BULOG yang 

disahkan pada tanggal 17 Mei 2016, pemerintah melanjutkan 

penugasan kepada PERUM BULOG untuk melaksanakan tugas 

dan tanggung jawab dalam rangka ketahanan pangan nasional. 

Kemudian untuk mendukung penugasan Perum BULOG 

berdasarkan PP nomor 16 tahun 2016, Pemerintah menerbitkan 

Peraturan Presiden (Perpres) nomor 48 tahun 2016 pada tanggal 31 

Mei 2016 tentang Penugasan Kepada Perum BULOG Dalam 

Rangka Ketahanan Pangan Nasional. Dalam Perpres itu 
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ditegaskan, dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional 

pemerintah menugaskan kepada Perum BULOG untuk menjaga 

ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat 

konsumen dan produsen. 

4.1.2 Visi dan Misi Kantor Cabang Perum Bulog Sidenreng Rappang 

a. Visi  

Menjadi Perusahaan pangan yang unggul dan terpercaya dalam 

mendukung terwujudnya kedaulatan pangan. 

b. Misi 

1. Menjalankan usaha logistik pangan pokok dengan 

mengutamakan layanan kepada masyarakat 

2. Melaksanakan praktik manajemen unggul dengan dukungan 

sumber daya manusia yang profesional, teknologi yang 

terdepan dan sistem yang terintegarasi 

3. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta 

senantiasa melakukan perbaikan yang berkelanjutan 

4. Menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas 

komoditas pangan pokok. 
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4.1.3 Struktur Organisasi Kantor Cabang Perum Bulog Sidenreng 

Rappang 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Kantor Cabang Perum Bulog Sidenreng Rappang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Kantor Cabang Perum Bulog 2022) 

4.2 Deskripsi Data 

Pendapatan dan Biaya dalam menungjang peningkatan laba pada Kantor 

Cabang Perum Bulog Sidenreng Rappang 

a. Pendapatan  

Berdasarkan penelitian pada Kantor Cabang Perum Bulog 

Sidenreng Rappang diperoleh data organisasi yang telah memiliki 
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E-COMMERCE 

ASISTEN MANAGER 
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DISTRIBUTOR 
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pendapatan dalam peningkatan laba Kantor Cabang Perum Bulog 

Sidenreng Rappang. Jumlah Pendapatan Kantor Cabang Perum Bulog 

Sidenreng Rappang pada tahun 2018 sebesar Rp. 20.241.211.442,81, 

jumlah Pendapatan tahun 2019 sebesar Rp. 31.578.471.105,69, jumlah 

Pendapatan tahun 2020 sebesar Rp. 91.604.509.343,23 dan jumlah 

Pendapatan tahun 2021 sebesar Rp. 114.445.272.961,15. 

Pendapatan merupakan penghasilan, penerimaan dan kenaikan 

aktiva suatu badan usaha yang berasal dari aliran masuk aktiva atau 

pengurangan utang yang diperoleh dari hasil penyerahan barang atau 

jasa kepada para pelanggan. 

Berikut ini adalah rincian Pendapatan Kantor Cabang Perum Bulog 

Sidenreng Rappang tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 

Pendapatan Kantor Cabang Perum Bulog 

Sidenreng Rappang 

Tahun 2018-2021 

 

Tahun Pendapatan 

Operasional 

Pendapatan Non 

Operasional 

Total 

Pendapatan 

2018 19.656.968.096,23 584.243.346,58 20.241.211.442,81 

2019 31.480.744.545.85 97.726.559,84 31.578.471.105,69 

2020 91.568.348.998,94 36.160.344,29 91.604.509.343,23 

2021 113.951.849.789,90 493.423.171,25 114.445.272.961,15 

(Sumber: Laporan Laba Rugi Kantor Cabang Perum Bulog) 
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b. Biaya  

Berdasarkan penelitian Biaya pada Kantor Cabang Perum Bulog 

Sidenreng Rappang. Jumlah Biaya Kantor Cabang Perum Bulog 

Sidenreng Rappang pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 

14.424.147.576,05, jumlah Pendapatan tahun 2019 sebesar Rp. 

15.051.718.595,56, jumlah Pendapatan tahun 2020 sebesar Rp. 

14.252.839.703,82 dan jumlah Pendapatan tahun 2021 sebesar Rp. 

14.697.363.585,93.  

Biaya yang dikeluarkan Kantor Cabang Perum Bulog Sidenreng 

Rappang pada tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut:  

Tabel 4.2 

Biaya Kantor Cabang Perum Bulog 

Sidenreng Rappang 

Tahun 2018-2021 

 

Tahun Biaya Operasional Biaya Non 

Operasional 

Total Biaya 

2018 14.410.498.736,97 13.648.839,08 14.424.147.576,05 

2019 15.042.236.540,81 9.482.054,75 15.051.718.595,56 

2020 14.247.023.264,84 5.816.438,98 14.252.839.703,82 

2021 14.477.081.254,77 220.282.331,16 14.697.363.585,93 

(Sumber: Laporan Laba Rugi Kantor Cabang Perum Bulog) 
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4.3 Analisis Data 

a. Pendapatan 

Pendapatan adalah penghasilan, penerimaan dari suatu perusahaan 

yang didapatkan dari hasil penyerahan barang atau jasa kepada para 

pelanggan. Pendapatan berperan penting dalam meningkatkan laba 

perusahaan. Dalam memaksimalkan pendapatan, pendapatan harus 

lebih besar dari biaya untuk mencapai laba. Berikut adalah rumus 

pertumbuhan pendapatan. 

            
                               

                
       

 

2018 =  
                                   

                 
       

  =  31% 

2019 =  
                                   

                 
       

  =  56% 

2020 =  
                                   

                 
       

  =  190% 

2021 =  
                                    

                 
       

  =  24% 
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Tabel 4.3 

Analisis Pertumbuhan Pendapatan 

Kantor Cabang Perum Bulog Sidenreng Rappang 

 

Tahun Pendapatan Persentase 

2018 20.241.211.442,81 31% 

2019 31.578.471.105,69 56% 

2020 91.604.509.343,23 190% 

2021 114.445.272.961,15 24% 

(Sumber: Laporan Laba Rugi Kantor Cabang Perum Bulog) 

Gambar 4.2 

Grafik Pertumbuhan Pendapatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.3 dan gambar 4.2 dapat dilihat bahwa 

pendapatan mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2018 

2018 2019 2020 2021

Pertumbuhan Pendapatan 31% 56% 190% 24%

31% 

56% 

190% 

24% 

0%
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40%
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100%

120%

140%
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180%

200%

Pertumbuhan Pendapatan 

(Sumber: Data diolah penulis 2022)  
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hingga 2021. Pada tahun 2018 pertumbuhan pendapatan meningkat 

sebesar 31%, pada tahun 2019 meningkat sebesar 56%, pada tahun 

2020 sangat meningkat sebesar 190% dan pada tahun 2021 

pendapatan hanya mengalami peningkatan sebesar 24%. Penurunan 

pertumbuhan pada tahun 2021 disebabkan oleh pendapatan 

operasional yaitu pendapatan usaha pangan & konsinyasi belum 

optimal sehingga mengalami penurunan dibanding tahun 2020. 

Dari hasil data diatas dapat diketahui bahwa Pendapatan Kantor 

Cabang Perum Bulog Sidenreng Rappang mengalami peningkatan 

dari tahun 2018 hingga 2021. Komponen Pendapatan yang didapatkan 

dari penelitian ini adalah pendapatan operasional serta pendapatan non 

operasional. Berikut ini komponen pendapatan yang diperoleh Kantor 

Cabang Perum Bulog Sidenreng Rappang dari tahun 2018 hingga 

2021. 

Gambar 4.3 

Diagram Pendapatan Usaha 

 

 

 

 

 

 2018 2019 2020 2021

Pendapatan Operasional 19,656,968,096.23 31,480,744,545.85 91,568,348,998.94 113,951,849,789.90

Pendapatan Non Operasional 584,243,346.58 97,726,559.84 36,160,344.29 493,423,171.25
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(Sumber: Data diolah penulis 2022)  
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(Sumber: Data diolah penulis 2022) 

Gambar 4.3 menunjukkan komponen pendapatan yang diperoleh 

Kantor Cabang Perum Bulog Sidenreng Rappang yang terdiri dari 

pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Pada 

pendapatan operasional menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 

hingga 2021. Pendapatan operasional ini meliputi usaha pokok 

perusahaan yaitu usaha beras & barang pelengkap serta usaha pangan 

& konsinyasi. Pada pendapatan non operasional mengalami fluktuasi 

dari tahun 2018 hingga 2020 mengalami penurunan. kemudian tahun 

2021 mengalami peningkatan. Pendapatan non operasional berasal 

dari pendapatan keuangan (jasa giro dan bunga deposito), pendapatan 

lain-lain (pendapatan sewa asset, selisih kurs, dan lainnya). Dari 

rincian diatas dapat dilihat bahwa pendapatan operasional dan 

pendapatan non operasional memiliki kinerja yang baik. 

Dengan meningkatnya pendapatan usaha pada kantor cabang 

perum bulog sidenreng akan meningkatkan laba. Hal ini didukung 

sesuai dengan teori Siregar (2007) yang mengatakan “semakin tinggi 

pendapatan usaha yang didapat maka akan semakin besar laba 

keuntungan perusahaan’’. 

b. Biaya 

Biaya adalah suatu pengorbanan ekonomi yang dikeluarkan untuk 

membantu kegiatan operasional suatu perusahaan untuk mencapai 
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tujuannya. Biaya ini akan memastikan laba yang akan didapatkan 

nantinya akan stabil. Tetapi jika perusahaan mampu mengendalikan 

biaya-biaya yang dikeluarkan selama kegiatan operasional 

berlangsung maka laba akan stabil. Tetapi jika manajemen perusahaan 

tidak dapat mengendalikan biaya-biaya yang dikeluarkan selama 

kegiatan operasional berlangsung maka laba yang dihasilkan tidak 

akan stabil meskipun pendapatan mengalami peningkatan. Berikut ini 

adalah rumus untuk menghitung biaya. 

            
                               

                
       

2018 =  
                                   

                 
       

  =  3% 

2019 =  
                                   

                 
       

  =  4% 

2020 =  
                                   

                 
       

  =  -5% 

2021 =  
                                   

                 
       

  =  3% 
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Tabel 4.4 

Analisis Pertumbuhan Biaya 

Kantor Cabang Perum Bulog Sidenreng Rappang 

Tahun Biaya Persentase 

2018 14.424.147.576,05 3% 

2019 15.051.718.595,56 4% 

2020 14.252.839.703,82 -5% 

2021 14.697.363.585,93 3% 

(Sumber: Laporan Laba Rugi Kantor Cabang Perum Bulog) 

Gambar 4.4 

Grafik Pertumbuhan Biaya 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Data diolah penulis 2022) 

Berdasarkan tabel 4.4 dan gambar 4.4 dapat dilihat bahwa biaya 

mengalami fluktuasi dari tahun 2018 hingga 2021. Pada tahun 2018 

pertumbuhan biaya meningkat sebesar 3%, pada tahun 2019 

2018 2019 2020 2021

Pertumbuhan Biaya 3% 4% -5% 3%

3% 

4% 

-5% 

3% 

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

Pertumbuhan Biaya 

(Sumber: Data diolah penulis 2022)  
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meningkat sebesar 4%, pada tahun 2020 menurun sebesar -5% dan 

pada tahun 2021 meningkat sebesar 3%. Berbeda dengan pendapatan, 

biaya yang kecil akan memberikan dampak positif bagi laba 

perusahaan. Dapat disimpulkan biaya usaha mengalami peningkatan 

setiap tahunnya walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan 

sebesar -5%, biaya yang meningkat menunjukkan perusahan belum 

mampu mengefisiensikan biaya usaha meskipun pendapatan pada 

setiap tahunnya meningkat. 

Dari hasil data diatas dapat diketahui bahwa Biaya Usaha Kantor 

Cabang Perum Bulog Sidenreng Rappang mengalami fluktuasi dari 

tahun 2018 hingga 2021. Komponen Biaya yang didapatkan dari 

penelitian ini adalah biaya operasional serta biaya non operasional. 

Berikut ini komponen biaya yang diperoleh Kantor Cabang Perum 

Bulog Sidenreng Rappang dari tahun 2018 hingga 2021. 

Gambar 4.5 

Diagram Biaya Usaha 

 

 

 

 

 

 
2018 2019 2020 2021

Biaya Operasional 14,410,498,736.97 15,042,236,540.81 14,247,023,264.84 14,477,081,254.77

Biaya Non Operasional 13,648,839.08 9,482,054.75 5,816,438.98 220,282,331.16
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Gambar 4.5 menunjukkan komponen biaya yang diperoleh Kantor 

Cabang Perum Bulog Sidenreng Rappang yang terdiri dari biaya 

operasional dan biaya non operasional. Pada biaya operasional 

menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2019, 

mengalami penurunan tahun 2020 dan meningkat kembali pada tahun 

2021. Biaya operasional ini meliputi biaya penjualan, serta biaya 

umum & administrasi. Peningkatan biaya pada tahun 2018, 2019, dan 

2021 disebabkan oleh biaya umum & administrasi yaitu biaya 

pegawai, biaya umum, biaya penyusutan dan biaya eksploitasi umum. 

Pada biaya non operasional mengalami penurunan dari tahun 2018 

hingga 2021. Biaya non operasional berasal dari beban keuangan 

(bunga bank, biaya bank, provisi, dan lainnya), beban lain-lain 

(industry, jasa, rugi selisih kurs, dan lainnya). Dari rincian diatas dapat 

dilihat bahwa biaya operasional masih perlu diefisiensikan seperti 

biaya non operasional agar perolehan laba lebih optimal. 

Dengan adanya peningkatan biaya usaha di tahun 2018, 2019 dan 

2021 manajemen juga harus mampu mengendalikan beban-beban 

tersebut agar tetap efesien sehingga tidak berdampak pada laba yang 

akan dihasilkan. 

c. Laba 

Laba adalah komponen yang didapat dari hasil pengurangan 

pendapatan dan beban-beban dalam periode tertentu. Pendapatan 

(Sumber: Data diolah penulis 2022)  
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harus lebih besar dari biaya untuk memperoleh laba, jika sebaliknya 

selisih tersebut akan menghasilkan rugi jika biayanya lebih besar dari 

total pendapatan. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung laba. 

                                     

2018 =                                        

  =  5.817.063.866,76 

2019 =                                       

  =  16.161.825.541,49 

2020 =                                       

  =  77.351.669.639,41 

2021 =                                        

  =  99.747.909.375,22 

Tabel 4.5 

Hasil Perhitungan Analisis Laba 

Kantor Cabang Perum Bulog Sidenreng Rappang 

Tahun Pendapatan Biaya Laba Bersih 

2018 20.241.211.442,81 14.424.147.576,05 5.817.063.866,76 

2019 31.578.471.105,69 15.051.718.595,56 16.161.825.541,49 

2020 91.604.509.343,23 14.252.839.703,82 77.351.669.639,41 

2021 114.445.272.961,15 14.697.363.585,93 99.747.909.375,22 

(Sumber: Laporan Laba Rugi Kantor Cabang Perum Bulog) 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa laba bersih mengalami 

peningkatan dari tahun 2018 hingga 2021. Pada tahun 2018 
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pertumbuhan biaya meningkat sebesar Rp. 5.817.063.866,76, pada 

tahun 2019 meningkat sebesar Rp. 16.161.825.541,49 pada tahun 

2020 meningkat sebesar Rp. 77.351.669.639,41dan pada tahun 2021 

meningkat sebesar Rp. 99.747.909.375,22. Dapat disimpulkan laba 

bersih mengalami peningkatan setiap tahunnya disebabkan oleh 

pendapatan usaha yang meningkat setiap tahun, sehingga laba pun ikut 

meningkat, walaupun biaya usaha masih mengalami fluktuasi tetapi 

tidak terlalu mempengaruhi laba. 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Laba pada Kantor 

Cabang Perum Bulog Sidenreng Rappang meningkat disetiap 

tahunnya. Peningkatan ini berdampak positif bagi perusahaan tersebut. 

Untuk melihat pertumbuhan laba pada Kantor Cabang Perum Bulog 

Sidenreng Rappang dapat digunakan rumus pertumbuhan laba sebagai 

berikut: 

            
                               

                
       

2018 =  
                                 

                
       

  =  37% 

2019 =  
                                  

                 
       

  =  64% 

2020 =  
                                   

                 
        

  =  79% 
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2018 2019 2020 2021

Pertumbuhan Laba 37% 64% 79% 22%
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Pertumbuhan Laba 

(Sumber: Data diolah penulis 2022)  

2021 =  
                                   

                 
       

  =  22% 

Tabel 4.6 

Analisis Pertumbuhan Laba 

Kantor Cabang Perum Bulog Sidenreng Rappang 

Tahun Laba Persentase 

2018 5.817.063.866,76 37% 

2019 16.161.825.541,49 64% 

2020 77.351.669.639,41 79% 

2021 99.747.909.375,22 22% 

(Sumber: Laporan Laba Rugi Kantor Cabang Perum Bulog) 

Gambar 4.6 

Grafik Pertumbuhan Laba 

Berdasarkan tabel 4.6 dan gambar 4.6 dapat dilihat bahwa 

pertumbuhan laba bersih mengalami peningkatan dari tahun 2018 
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hingga 2020, kemudian mengalami penurunan tahun 2021. Pada tahun 

2018 pertumbuhan laba meningkat sebesar 37%, pada tahun 2019 

meningkat sebesar 64%, pada tahun 2020 meningkat sebesar 79% dan 

pada tahun 2021 meningkat sebesar 22%. Peningkatan pendapatan dan 

laba bersih tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan laba yang 

mengalami penurunan di tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh biaya 

operasional dan biaya non operasional yang meningkat di tahun 2021. 

Sehingga laba di tahun 2021 hanya mengalami pertumbuhan 22% dari 

tahun 2020 dengan pertumbuhan 79%, dimana laba tersebut masih 

bisa ditingkatkan dengan mengurangi dan mengefisiensikan beban-

beban pada biaya usaha.  

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa peningkatan laba bersih 

dari tahun 2018 hingga 2021 disebabkan oleh adanya peningkatan 

pendapatan disetiap tahunnya, tetapi pertumbuhan laba bersih yang 

mengalami penurunan menunjukkan bahwa manajemen perusahaan 

Kantor Cabang Perum Bulog Sidenreng Rappang harus lebih 

memperhatikan atas beban-beban yang dikeluarkan selama kegiatan 

operasional yang dilakukan. Terutama beban yang menjadi penyebab 

menurunnya pertumbuhan laba, agar pertumbuhan laba lebih optimal. 

Pendapatan dan biaya serta laba bersih mempunyai peran yang 

sangat penting dalam laporan keuangan. Dimana laba yang dihasilkan 

perusahaan merupakan pengurangan dari pendapatan dan biaya. 
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Dengan demikian pendapatan dan biaya perusahaan sangat 

berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan nantinya
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai pendapatan dan biaya 

dalam menunjang peningkatan laba maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Pendapatan pada Kantor Cabang Perum Bulog Sidenreng Rappang 

dari tahun 2018 hingga 2021 mengalami peningkatan tetapi belum 

optimal. Hal ini dilihat dari penurunan pertumbuhan di tahun 2021 

sebesar 24% disebabkan oleh pendapatan usaha pangan & konsinyasi 

belum optimal sehingga pendapatan dan laba masih bisa ditingkatkan. 

b. Biaya pada Kantor Cabang Perum Bulog Sidenreng Rappang dari 

tahun 2018 hingga 2021 mengalami fluktuasi menyebabkan tidak 

efesiennya biaya yang dikeluarkan. Hal ini dapat dilihat dari 

pertumbuhan biaya yang meningkat dan menurun yang disebabkan 

oleh biaya umum & administrasi yaitu biaya pegawai, biaya umum, 

biaya penyusutan dan biaya eksploitasi umum 

c. Pengelolaan pendapatan dan biaya dalam meningkatkan laba pada 

Kantor Cabang Perum Bulog Sidenreng Rappang sudah baik, dan 

masih perlu dioptimalkan sehingga kedepannya biaya-biaya yang 

dikeluarkan lebih ditekan agar biaya menurun dan tidak 

mempengaruhi laba di masa yang akan datang. Hal ini dapat dilihat 

dari pertumbuhan laba yang 



54 

 

 

 

menurun di tahun 2021 sebesar 22% disebabkan oleh meningkatnya 

pertumbuhan biaya-biaya perusahaan. 

5.2 Saran 

a. Disarankan pada Kantor Cabang Perum Bulog Sidenreng Rappang 

agar tetap mempertahankan peningkatan pendapatan dan lebih 

mengoptimalkan pertumbuhan pendapatan agar terus meningkat.  

b. Disarankan pada Kantor Cabang Perum Bulog Sidenreng Rappang 

agar lebih memperhatikan dan menekan biaya-biaya yang dikeluarkan 

agar lebih efisien untuk mencapai laba yang optimal  

c. Disarankan pada Kantor Cabang Perum Bulog Sidenreng Rappang 

untuk pertumbuhan laba yang dihasilkan agar lebih meningkat dan 

optimal. 
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Lampiran 2 : Profil Kantor Cabang Perum Bulog Sidenreng Rappang 
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Lampiran 2 : Laporan Laba-Rugi Kantor Cabang Perum Bulog Sidenreng 

Rappang Tahun 2018 - 2021 
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