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ANALISIS PERBANDINGAN METODE FULL 

COSTINGDENGANVARIABLE COSTING SEBAGAI DASAR 

PENENTUAN HARGA JUAL PRODUK 

(STUDI KASUS: PERCETAKAN AYU KARAWANG) 

 

ABSTRAK 

 

Percetakan Ayumerupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang grafis dan 

printing yang telah memiliki pengalaman bertahun-tahun. Dalam menentukan 

harga jualnya Percetakan Ayu melihat dari nilai pasar kemudian dipilih yang 

paling terkecil dari nilai pasar tersebut. Percetakan Ayu menetapkan presentase 

laba sebesar 5% dari biaya produksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

perbandingan metode full costing dan variable costing sebagai dasar penentuan 

harga jual produk (Studi Kasus: Percetakan Ayu Karawang). Selain itu penulis 

mempunyai tujuan lain yaitu untuk memberikan masukan kepada manajemen dari 

pihak Percetakan Ayu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam penetapan 

harga jual. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 10 jenis produk buku 

seperti buku tulis, buku memo, buku pelajaran, buku nota, buku kwitansi, buku 

invoice, buku perjanjian kerja bersama (PKB), buku peraturan perusahaan, buku 

bacaan dan buku memo. Alasan penulis memilih 10 sampel jenis buku tersebut 

karena berdasarkan pesanan yang paling banyak dipesan oleh konsumen. 

Penelitian penentuan harga jual menggunakan metode full costing dan variable 

costing, dimana data tersebut diperoleh dengan cara studi literatur, studi kasus dan 

wawan cara, dimana wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak 

yang terkait.Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) ada perbedaan perhitungan 

harga jual perusahaan dengan perhitungan dengan menggunakan metode full 

costing dan variable costing. (2) berdasarkan perbandingan perhitungan harga jual 

antara metode full costing dengan metode variable costingmaka Percetakan Ayu 

dapat memilih metode variable costing untuk penentuan harga jual produk, karena 

metode variable costing memperhitungkan semua biaya – biaya yang digunakan 

baik dalam pembuatan, pemasaran maupun biaya untuk mengkoordinasi kegiatan 

dan biaya – biaya tersebut dikelompokkan berdasarkan perilaku biaya. 

 

Kata Kunci : Harga Jual, Full Costing, Variable Costing 

 

ABSTRACT 

Ayu Printing  is a company engaged in graphics and printing that has many years 

of experience. In determining the selling price, Ayu's printing looks at the market 

value and then the smallest of the market value is chosen. Ayu Printing sets a 

percentage of profit of  5% of production costs. This study aims to determine the 

comparison of the full costing and variable costing methods as the basis for 

determining the selling price of the product (Case Study: Ayu Karawang 

Printing). 
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Besides that the writer has another purpose, namely to provide input to the 

management of the Ayu Printing in making decisions, especially in determining 

the selling price. This study used a sample of 10 types of book products such as 

notebooks, memo books, textbooks, memorandum books, receipt books, invoice 

books, collective work agreements (PKB), company regulation books, reading 

books and memo books. The reason the writer chose 10 samples of this type of 

book was because it was based on the order most ordered by consumers. The 

study of selling price determination uses the full costing and variable costing 

method, where the data is obtained by means of literature study, case study and 

interview methods, where interviews are conducted directly with the parties 

concerned.The results showed that (1) there was a difference in the calculation of 

the company's selling price with the calculation using the full costing and variable 

costing methods. (2) based on the comparison of the selling price between the full 

costing and variable costing methods, the printing press can choose the variable 

costing methods to determine the selling price of the product, because the variable 

costing method takes into account all costs used both in making, marketing and 

costs to cordinate activities and costs in the group are based on cost behavior. 

 

Keywords: Selling Price, Full Costing, Variable Costing 

1. PENDAHULUAN 

Pesaingan dalam dunia usaha dalam waktu ke waktu semakin ketat. Dalam 

menghadapi persaingan, masing-masing perusahaan berusaha dapat menguasai 

pasar dengan berbagai cara dan strategi. Persaingan ini juga dialami oleh UKM 

Percetakan Ayu, Percetakan Ayu berdiri pada tahun 2006 yang beralamat di 

Adiarsa Barat, Karawang Jawa Barat. Percetakan Ayu adalah sebuah perusahaan 

percetakan yang bergerak dalam dunia grafis dan printing: offset maupun digital. 

Persaingan tersebut dikarenakan banyaknya UKM yang produksi produk serupa di 

daerah tersebut. Usaha Kewirausahaan Menengah (UKM) Percetakan Ayu 

memproduksi berbagai produk dengan sistem “make to order” dalam artian hanya 

memproduksi produk akhir setelah pelanggan menetapkan pesanan dan membuat 

atau memproduksi produk akhir untuk disimpan atau dijual kembali ke pasaran. 

Berdasarkan wawancara mengenai metode yang digunakan untuk penentuan harga 

jual, maka dapat diketahui bahwa Percetakan Ayu dalam penentuan harga jual 

produk melihat dari nilai pasar kemudian diambil dari yang lebih rendah untuk 

dijadikan harga jual tersebut.  
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Berdasarkan hasil wawancara mengenai pesanan konsumen yang paling banyak 

dipesan terdapat pada produk jenis buku seperti buku tulis, buku memo, buku 

pelajaran, buku nota, buku kwitansi, buku invoice, buku perjanjian kerja bersama 

(industri), buku peraturan perusahaan, buku bacaan dan buku menu. Dengan 

menggunakan Full Costing dan Variable Costing dapat membantu manajemen 

dalam menentukan harga jual yang tepat untuk mencapai target laba tertentu. 

 

2. METODE 

Metode pengumpulan yang dilakukan oleh penulis untuk penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Metode wawancara yaitu peneliti melakukan wawancara secara langsung 

kepada Percetakan Ayu untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan 

penelitian. 

b. Metode studi literatur dilakukan untuk menyelesaikan persoalan dengan 

menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Sumber-

sumber yang berhubungan dengan penelitian bisa berasal internet, laporan  

terdahulu dan jurnal nasional maupun internasional. 

Metode studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap suatu keadaan 

atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara 

yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis 

informasi, dan pelaporan hasil yang berhubungan dengan penelitian. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut ini merupakan perbandingan perhitungan harga jual metode full costing 

dengan variabele costing. adapun perhitungan dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Perhitungan harga jual berdasarkan metode full costing. 

Tahap pertama yang dilakukan untuk menghitung harga jual yaitu menghitung 

total biaya produksi untuk satu jenis produk buku, maka akan dihitung total biaya 

produksi untuk jenis 10 produk buku. Setelah menghitung total biaya produksi 

langkah kedua yaitu menghitung total biaya non produksi untuk tiap produk, 

 



 
 

4 
 

maka didapatkan biaya produksi dan biaya non produksi yang akan dipaparkan 

pada tabel 1.Sebagai berikut: 

Tabel 1. Total Biaya Produksi dan Total Biaya Non Produksi 

 
 

Setelah melakukan perhitungan di atas maka akan di hitung Perhitungan harga 

jual berdasarkan metode full costing dengan rumus: 

Harga Jual Fc = Biaya Produksi + Presentase Mark Up (1) 

Sebelum melakukan perhitungan harga jual metode full costing, perlu dihitung 

terlebih dahulu presentase mark up. 

Mark Up  
                                         

              
  (2) 

Setelah melakukan perhitungan presentase mark up didapatkan hasil presentase 

mark up sebesar 75%,maka dapat dihitung besarnya harga jual dari masing – 

masing produk buku. Berdasarkan melakukan berbagai tahap perhitungan diatas, 

maka didapatkan harga jual metode full costing untuk masing – masing jenis 

produk buku dapat dilihat pada tabel 2.Sebagai berikut: 

Tabel 2. Harga Jual Metode Full Costing Produk Buku 
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b. Perhitungan harga jual berdasarkan metode variable costing. 

1) Menghitung Total Biaya Variabel Satu Produk Jenis Buku 

Perhitungan harga jual produk berdasarkan metode variable costing, tahap 

pertama yang dilakukan untuk menghitung harga jual yaitu menghitung total 

biaya variabel untuk satu jenis produk buku. Berdasarkan hasil perhitungan 

total biaya variabel untuk satu produk jenis buku didapatkan total biaya 

variabel masing – masing produk jenis buku dapat dilihat pada tabel 3.Sebagai 

berikut: 

Tabel 3. Total Biaya Variabel Produk Satu Jenis Buku 

 
2) Menghitung Harga Jual Tiap Jenis Produk Buku 

Perhitungan harga jual berdasarkan metode variable costing dapat dihitung 

dengan rumus: 

Harga Jual Vc = Biaya Variabel + Presentase Mark Up   (3) 

Maka sebelum melakukan perhitungan harga jual produk buku berdasarkan 

metode variable costing, perlu dihitung terlebih dahulu presentase mark up. 

Mark up dapat dihitung dengan rumus: 

Presentase mark up =
                                  

              
(4) 

Setelah melakukan perhitungan presentase mark up didapatkan hasil 

presentase mark up sebesar 180%. Setelah melakukan tahap perhitungan 

biaya variabel dan presentase mark up untuk perhitungan harga jual dengan 

metode variable costing, maka didapatkan hasil harga jual untuk tiap produk 

buku yang akan dipaparkan pada tabel 4. 
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Tabel 4. Harga Jual Metode Variable Costing 

 

Berdasarkan hasil perhitungan harga jual menggunakan metode full costing 

dan variable costing terdapat adanya perbedaan dengan harga jual yang 

sudah ditetapkan oleh Percetakan Ayu. Berikut ini merupakan tabel harga 

jual Percetakan Ayu, full costing dan variable costing yang akan dilihat 

pada tabel 5 sebagai berikut. 

Tabel 5.Harga Jual Percetakan Ayu, Full Costing Dan Variable Costing 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan adanya perbedaan yang antara 

perhitungan harga jual berdasarkan metode full costing,variable costing dan 

harga jual yang di tetapkan oleh percetakan ayu. hal ini disebabkan karena 

Percetakan Ayu dalam penentuan harga jual melihat nilai pasar kemudian 

diambil yang paling rendah. Berdasarkan tabel diatas perusahaan sudah 

tepat dalam menentukan harga jual dengan presentase laba sebesar 5 % dari 

harga pokok produksi. Berdasarkan presentase laba yang diharapkan oleh 

Percetakan Ayu sebesar 5 % maka dalam perbandingan antara metode full 

costing dan variable costing Percetakan Ayu dapat memilih metode variable 
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costing untuk penentuan harga jual 10 jenis produk buku tersebut, karena 

metode variable costing memperhitungkan semua biaya – biaya yang 

digunakan baik dalam pembuatan, pemasaran maupun biaya untuk 

mengkoordinasi kegiatan produksi dan biaya – biaya tersebut 

dikelompokkan berdasarkan perilaku biaya. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis perhitungan data penelitian yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Perhitungan harga jual produk jenis buku berdasarkan metode full costing 

didapatkan hasil yaitu buku tulis Rp. 11.900/eksemplar, buku memo Rp. 

25.500/eksemplar, buku pelajaran Rp. 27.400/eksemplar, buku nota Rp. 

27.000/eksemplar, buku kwitansi Rp. 20.600/eksemplar, buku invoice Rp. 

27.100/eksemplar, buku perjanjian bersama Rp. 18.900/eksemplar, buku 

peraturan perusahaan Rp. 25.500/eksemplar, buku bacaan Rp. 

26.800/eksemplar dan buku menu Rp. 198.300/eksemplar. 

b. Perhitungan harga jual dengan menggunakan metode variable costing 

didapatkan hasil yaitu buku tulis Rp. 4.600/eksemplar, buku memo Rp. 

20.200/eksemplar, buku pelajaran Rp. 21.800/eksemplar, buku nota Rp. 

21.200/eksemplar, buku kwitansi Rp. 12.600/eksemplar, buku invoice Rp. 

21.200/eksemplar, buku perjanjian kerja bersama (industri) Rp. 

8.100/eksemplar, buku perturan perusahaan Rp. 8.900/eksemplar, buku bacaan 

Rp. 10.100/eksemplar dan buku menu Rp. 295.000/eksemplar. 
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