
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pesatnya laju perekonomian dan pembangunan di segala bidang telah 

mendorong terjadinya berbagai macam perusahaan yang berlangsung terus-

menerus, baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilihat dari banyak 

perusahaan baru yang muncul dan kembalinya perusahaan lama yang 

direhabilitasi. Melihat kondisi seperti ini, dapat dipastikan akan terjadi 

persaingan yang sangat ketat antara perusahaan, terutama perusahaan sejenis 

yang ditandai dengan semakin beraneka ragam barang, baik kualitas maupun 

model pada perusahaan yang sama. Keadaan ini pula yang terjadi pada PT. Fajar 

Mulia Pradipta di Surakarta. 

Sukses tidaknya perusahaan mencapai tujuan usaha, selain pemasaran 

juga harus didukung oleh bidang produksi, keuangan personalia dan bidang 

lainnya serta didukung oleh kemampuan para pengelola untuk 

mengkoordinasikan bidang-bidang tersebut agar organisasi dapat berjalan 

dengan lancar sesuai dengan apa yang dikehendaki. 

Dalam kaitannya dengan hal di atas, perusahaan dituntut meningkatkan 

daya saing terhadap perusahaan lain guna mempertahankan kelangsungan hidup. 

Untuk mencapai volume penjualan yang cukup besar, maka perusahaan harus 

melakukan kegiatan marketing mix yang cukup beberapa variabel yang dikenal 



dengan 4p, yaitu: product, price, promotian, place. Keempat variabel tersebut 

saling berkaitan satu dengan yang lainnya (Basu Swasta, 2001:42). 

Pada beberapa keputusan pembelian terdapat banyak faktor dari yang 

mempengaruhinya. Dari keempet variabel marketing mix harga hanyalah satu 

diantara banyak faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian seperti: 

faktor keempat, kualitas produk, pelayanan, serta faktor-faktor lainnya. 

Penekanan strategi harga adalah cara paling tepat bagi perusahaan, untuk 

menarik konsumen agar membeli produknya dan dengan demikian diharapkan 

permintaan pasar akan meningkat yang secara otomatis pula meningkatkan 

volume penjualan dan keuntungan atau laba perusahaan . 

Dengan menggunakan laba tersebut, perusahaan dapat tumbuh dan 

berkembang, dapat menggunakan kemampuan yang lebih besar serta dapat 

memberikan tingkat kepuasan yang lebih besar kepada konsumen (Lincolin 

Arsyad, 1994 : 23). Laba merupakan pencerminan dari usaha-usaha perusahaan 

yang berhasil memberikan kepuasan kepada konsumen. Untuk memberikan 

kepuasan tersebut perusahaan dapat menjual barang yang paling baik dengan 

harga yang layak (Philip Kotler, 1996 : 28). 

Harga merupakan faktor penting yang mempengaruhi pangsa pasar dan 

profitabilitas, oleh karena itu perusahaan harus mengetahui faktor-faktor apasaja 

yang mempengaruhi harga jual produk. Apakah dari segi biaya, permintaan 

persaingan atau kombinasi dari ketiga faktor tersebut. Mengingat penetapan 

harga produk merupakan masalah yang dihadapi perusahaan karena harga 

langsung mempengaruhi permintaan dan laba yang akan diperoleh. 



Dari uraian tersebut di atas, maka kegiatan penentuan harga jual yang 

tepat sangat diperlukan dari perusahaan dan masalah yang sangat perlu untuk 

dibahas, sehingga si penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut 

dengan mengambil judul :”METODE PENENTUAN HARGA JUAL PADA  

PT. FAJAR MULIA PRADIPTA DI SURAKARTA”. 

B. Perumusan Masalah  

Perusahaan cor logam pada PT. Fajar Mulia Pradipta di Surakarta 

sekarang ini sedang menghadapi persaingan yang sangat ketat, karena adanya 

kemajuan  para pesaingnya didalam desain produk. Pesaing produk sejenis 

mendorong perusahaan untuk berhati-hati di dalam memutuskan kebijaksanaan 

penetapan harga produk, dengan memperhatikan kualitas dan masalah-masalah 

lain yang berhubungan dengan keberhasilan penjualan produk tersebut. Dalam 

hal ini, khusus membahas persoalan kebijaksanaan dan kaitannya dengan 

masalah penentuan harga jual saja dengan permasalahan : ”Bagaimanakah 

metode penentuan harga jual yang dilakukan PT. Fajar Mulia Pradipta dan 

faktor-faktor apakah yang menentukan besarnya harga”.  

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai melalui penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui metode apa yang digunakan PT. Fajar Mulia Pradipta  

dalam menentukan harga jual produknya.   



2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menentukan besarnya harga.  

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini nantinya dapat bermanfaat bagi perusahaan yaitu hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam menyusun 

kebijaksanaan dan mengambil keputusan penentuan harga jual produk 

perusahaan.

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Bab I  Pendahuluan 

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II  Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini dikemukakan teori-teori yang mendasari masalah 

yang diteliti yang terdiri dari pengertian pemasaran, marketing mix, 

pengertian harga, tujuan penetapan harga, prosedur penetapan harga, 

faktor yang mempengaruhi tingkat harga, metode penetapan harga, 

strategi penetapan harga, identifikasi pesaing perusahaan, 

mengestimasi pola reaksi bersaing dan pengertian laba. 

Bab III  Metodologi Penelitian 

Bab ini terdiri dari kerangka pemikiran dan sumber data, 

rencana analisa data. 



Bab IV  Gambaran umum perusahaan dan hasil penelitian 

Bab ini terdiri dari penjelasan tentang gambaran umum 

perusahaan, lokasi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, proses 

produksi, aspek personalia, aspek pemasaran, data dan analisa data dan 

analisa pesaing. 

Bab V  Penutup  

Bab ini merupakan akhir penelitian, penulis membuat 

kesimpulan dari hasil analisa kemudian memberikan saran atau 

masukan mengenai sesuatu hal yang dapat berguna demi kemajuan 

perusahaan untuk masa yang akan datang. 

Daftar Pustaka 

Lampiran  


