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Perusahaan  yang berorientasi  laba  akan  selalu  berusaha  untuk meningkatkan 
laba yang diperolehnya. Diantaranya   dengan   meningkatkan   volume penjualan, 
memperluas pangsa pasar, meningkatkan kinerja karyawan dan mengefisiensikan 
segala sumber daya yang dimiliki serta menekan biaya produksi yang 
dikeluarkan untuk menghasilkan produk yang dijual tersebut. Oleh sebab itu 
untuk dapat mencapai produksi yang efisien, maka diperlukan pengendalian biaya 
produksi yang akan dikeluarkan. Biaya produksi merupakan biaya untuk 
mengolah bahan menjadi barang jadi. Biaya produksi terdiri dari biaya bahan, 
biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik 
Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh biaya produksi 
terhadap laba penjualan pada PT. Fajar Abadi Jaya Perkasa. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh biaya produksi terhadap laba 
penjualan pada PT. Fajar Abadi Jaya Perkasa. Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer 
seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi, uraian tugas perusahaan serta data 
sekunder yaitu seperti data biaya produksi dan laba perusahaan. Populasi 
penelitian ini adalah data biaya produksi pada PT. Fajar Abadi Jaya Perkasa 
Medan periode 2016-2018. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
dokumentasi. 
Penelitian ini terdiri satu variabel bebas yaitu biaya produksi dan satu variabel 
terlihat yaitu laba kotor penjualan. Penelitian ini menggunakan analisis uji regresi 
bergerak, uji determinasi dan uji t dengan bantuan alat uji SPSS versi 25,0.  
Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa biaya produksi 
berpengaruh dan signifikan terhadap laba penjualan pada PT. Fajar Abadi Jaya 
Perkasa. Biaya produksi berpengaruh positif  signifikan terhadap laba sebesar 
94,5% serta dengan hasil pengujian statistik secara parsial sebagai berikut : biaya 
produksi mempunyai nilai thitung > nilai ttabel dengan sebesar 16,908>2,030 dan 
nilai signifikan 0,000 lebih kecil signifikan 0,05 maka hasil pengujian 
menunjukkan Ha diterima. 
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