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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

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. Salah satu strategi yang 

dilakukan oleh perusahaan agar dapat bersaing dalam bisnis global ini dengan 

cara mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualiatas 

produk dan meningkatkan kemampuan untuk memberi respon terhadap 

berbagai kebutuhan konsumen. 

Persaingan ini juga dialami oleh UKMPercetakan Ayu, Percetakan Ayu 

berdiri pada tahun 2006yang 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. 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.   

Harga pokok masih merupakan faktor yang penting dalam pertimbangan 

untuk menetapkan harga jual yang nantinya diharapkan untuk memperoleh 

laba.Memperoleh laba bukanlah suatu hal yang mudah dicapai, bahkan dapat  
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menjadi lebih sulit pencapaiannya karena situasi perekonomian yang semakin 

berkembang dan persaingan yang semakin ketat didalam usaha.Penetapan 

harga merupakan salah satu keputusan yang sangat penting.Apabila terjadi 

kesalahan dalam perhitungan harga pokok produksi dapat mengakibatkan 

penentuan harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. 

Metode perhitungan biaya produk yang dapat membantu perusahaan dalam 

menentukan harga jual dan merencanakan laba salah satunya adalah 

metodeFull Costing dan Variable Costing.Metode ini memberikan 

kemungkinan bagi manajemen untuk meneliti apakah produk yang dihasilkan 

dapat menembus pasaran, berapa contribution margin yang dapat diperoleh 

berapa besarnya laba yang masih dapat dicapai setelah seluruh biaya-produk 

ini tertutup. Dengan menggunakan Full Costing dan Variable Costing dapat 

membantu manajemen dalam menentukan harga jual yang tepat untuk 

mencapai target laba tertentu. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka yang diangkat sebagai permasalahan pada 

penelitian ini adalah: “Bagaimana perbandingan metodefull 

costingdanvariable costing dalam penentuan harga jual.” 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini digunakan agar permasalahan tidak 

meluas, maka perlu dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Penelitian penentuan harga jual produk buku dilakukan hanya pada 

Percetakan Ayu. 

2. Produk yang akan diteliti merupakan produk yang ditentukan berdasarkan 

pesanan konsumen yang paling banyak dipesan 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.   

3. Data yang digunakan dalam penentuan harga jual produk adalah data 

volume produksi tahun 2017 untuk produk buku dalam satu tahun dan data 

biaya selain biaya produksi selama satu tahun. 
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4. Dalam penentuan harga jual produk data biaya yang digunakan hanya 

menitik beratkan pada fase produksi saja bukan menitikberatkan pada 

semua biaya yang ada pada fase aktivitas pembuatan produk dari mulai 

desain sampai penyerahan produk ke konsumen. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penetapan tujuan merupakan hal yang sangat penting karena dalam 

menentukan tujuan dapat dijadikan dasar untuk melakukan penelitian. 

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk membandingkanmetode full costingdenganmetodevariable 

costingsebagai alat pentuan harga jual produkpada Percetakan 

Ayutersebut.  

2. Untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan dalam 

menentukan harga jual produk. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang aktivitas yang dilakukan 

oleh Percetakan Ayu. 

2. Memberikan masukan dalam mengambil keputusan, terutama dalam 

penetapan harga jual produk. 

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Untuk diberikannya gambaran yang jelas, maka diperlukannya sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

1. Bab I. Pendahuluan 

Bagian ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan 

tugas akhir. 

2. Bab II. Landasan Teori 

Bab ini menjelaskan tentang pengertian biaya, metode penentuan harga 

jual produk, perbedaan dan persamaan variable costing, full costing dan 

activity based costing, perbedaan variable costing dan full costing, 

keunggulan dan kelemahan variable costingdan full costing, faktor-faktor 



4 
 

6 
 

yang memperngaruhi harga jual, metode pemisah biaya semi variabel, 

metode penetapan harga jual dan tinjauan pustaka. 

3. Bab III. Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, 

metode pengumpulan data, metode analisis data dan bagan arus kegiatan. 

4. Bab IV. Hasil Dan Pembahasan 

Hasilberisi tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian. Adapun 

hasil penelitian berisisejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan 

dan job description, jam kerja karyawan, bahan baku dan peralatan, jenis-

jenis produk, proses produksi dan pemasaran, sedangkan pembahasan 

penelitian berisi tentang data perusahaan, perhitungan depresiasi, 

memisahkan biaya-biaya ke dalam biaya variabel, biaya tetap dan biaya 

semi variabel, memisahkan biaya semi variabel, memisahkan biaya-biaya 

dalam produksi, pergitungan laba yang diharapkan, perhitungan harga jual 

berdasarkan metode full costing dan variabel costing serta hasil analisis 

dari perhitungan harga jual produk. 

5. Bab V. Penutup 

 Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran, yang diajukan berdasarkan fakta 

dan data penelitian. 

Daftar Pustaka 


