
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

2.4 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya 

mengenai penetapan harga produk kain polyester yang di produksi di PT.Hegar Mulya, 

dikaitkan dengan teori-teori, hasil wawancara dan observasi, maka penulis mencoba 

menyimpulkan, sbb: 

1. Tujuan yang hendak dicapai oleh PT.Hegar Mulya yaitu untuk memaksimumkan laba 

perusahaan  agar  perusahaan  tetap  dapat  bertahan  dan  tetap  berproduksi,  lalu 

tujuan yang  lainnya adalah untuk meningkatkan atau menambah jumlah penjualan. 

Adapun  faktor‐faktor yang mempengaruhi penetapan harga produk kain polyestar 

yang diproduksi oleh PT.Hegar Mulya yaitu tujuan pemasaran yang ingin dicapai oleh 

perusahaan, strategi bauran pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, biaya yang 

dikeluarkan  untuk menghasilkan  produk,  pertimbangan  organisasi,  analisis  harga‐

harga tawaran pesaing, dan kondisi perekonomian. Metode penetapan harga yang 

digunakan  oleh  perusahaan  adalah  metode  Going  Rate  Pricing  dan  Metode 

Penetapan  harga  berbasis  laba  dengan  memperhitungkan  biaya  produksi,  harga 

yang ditawarkan pesaing. 

 

2. Masalah  yang  dihadapi  PT.Hegar  Mulya  dalam  melakukan  penetapan  harga 

diantaranya  adalah  kelangkaan  bahan  baku,  yaitu  kesulitan  dalam mencari  bahan 

baku  atau  terjadi  kelangkaan  bahan  baku,  lalu  kondisi  perekonomian  yang  tidak 

stabil  menyebabkan  naik  turunnya  nilai  tukar  rupiah  dan  menyebabkan  harga 

berfluktuasi. 

 

3. Pemecahan masalah  yang  dihadapi  PT.Hegar Mulya  dalam memecahkan masalah 

berkaitan dengan  kelangkaan bahan baku  yaitu dengan  cara bekerjasama  dengan 

penyuplai bahan baku, dan melakukan pembelian ketika harga stabil dan kemudian 

melakukan  penyimpanan  di  perusahaan  agar  harga  yang  ditetapkan  oleh 

perusahaan  tidak  terganggu  karena  kenaikan  harga  bahan  baku.  Demikian  juga 

untuk  menghadapi  perekonomian  yang  tidak  stabil  perusahaan  berusaha  untuk 



meningkatkan  kualitas  hasil  produksi,  dan  menjaga  keharmonisan  dengan  buyer 

ekspor maupun lokal agar dapat mudah menegosiasikan harga. 

 

5.2       Saran  

 Penulis mencoba mengajukan beberapa saran untuk dijadikan bahan 

pertimbangan mengambil keputusan dalam melakukan penetapan harga dan diharapkan 

bermanfaat bagi PT.Hegar Mulya baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan 

datang. 

1. Perusahaan  tidak boleh mengabaikan  faktor persaingan, walaupun perusahaan 

yakin  akan  keunggulan  produk.  Perusahaan  perlu memantau  secara  kontinyu 

harga produk yang ditetapkan oleh pesaing dan melakukan penyesuaian harga 

juga diperlukan. Maka dari itu diharapkan harga produk perusahaan dapat lebih 

kompetitif, dengan cara menekan margin yang akan diambil. Tapi harga  jangan 

terlalu rendah, sebab dapat menimbulkan kesan bahwa produk yang dihasilkan 

berkualitas  rendah, mengingat  banyaknya  pesaing  yang menawarkan  produk 

sejenis. 

2. Dengan  mengetahui  biaya,  harga  dapat  ditetapkan.  Biaya  yang  dikeluarkan 

untuk menghasilkan produk, terutama untuk bahan baku merupakan biaya yang 

paling  sering mengalami  perubahan,  sehingga  faktor  biaya  perlu  diperhatikan 

oleh  perusahaan. Diantaranya  adalah  perusahaan menjalin  kontrak  kerjasama 

dengan  supplier  dimana  supplier  dapat membantu memberi  informasi  kapan 

harga  bahan  baku  akan  naik,  dan  dengan  cepat  perusahaan  melakukan 

penyetokan  /  pemesanan  terlebih  dahulu.  Sehingga  kegiatan  produksi  tetap 

berjalan tampa terganggu karena kelangkaan atau kenaikan bahan baku. Selain 

membina  hubungan  baik  dengan  supplier,  perusahaan  juga  harus  membina 

hubungan dengan buyers, agar ketika harga melonjak, negosiasi yang dilakukan 

dengan  buyers  tidak  terlalu  sulit,  karena  PT.Hegar  Mulya  selalu  memberi 

informasi  kepada  buyers mengenai  faktor‐faktor  yang menyebabkan  kenaikan 

harga.  

 

 
 

 


