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Bab II 

BAHAN RUJUKAN 

 

1.1 Akuntansi Biaya 

Akuntansi biaya merupakan salah satu pengkhususandalam akuntansi,sama halnya 

dengan akuntansi keuangan, akuntansi pemerintahan, akuntansi pajak,dan sebagainya. Ciri 

utama yang membedakan antara akuntansi biaya dengan akuntansi lainnyaadalah kajian 

datanya. Akuntansi biaya mengkaji data-data biaya untuk digolongkan, dicatat, dianalisis, 

dan dilaporkan dalam laporan biaya produksi. 

Akuntansi secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua tipe, yaitu akuntansi 

keuangan dan akuntansi manajemen.Akuntansi biaya bukan merupakan tipe akuntansi 

tersendiri yang terpisah dari 2 tipe akuntansi tersebut diatas,namun merupakan bagian dari 

keduanya. 

Akuntansi (accounting)menurut WalterTHarrison JR. (2011:3) mendenifisikan: 

“ Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, 

memproses data menjadi laporan, dan mengomunikasikan hasilnya kepada 

pengambilan keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi 

aktivitas bisnis, selain itu akuntansi juga merupakan bahasa bisnis.” 

2.1.1. Pengertian Akuntansi Biaya 

Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan 

danpenyajian biaya pembuatan dan penjualan produk dan jasa, dengan cara-cara tertentu, 

serta penafsiran terhadapnya. Sehingga menghasilkan informasi biaya yang bermanfaat 

bagi manajemen.Untuk lebih memahami pengertian dari akuntansi biaya, dibawah ini 

dikemukakan beberapa definisi akuntansi biaya menurut para ahli: 

a. Menurut Mulyadi (2009:7)mendefinisikan bahwa pengertian akuntansi biaya 

adalah: 

“ Akuntansi Biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan 

penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa, dengan cara-cara 

tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Objek kegiatan akuntansi biaya adalah 

biaya.” 

b. Menurut Charles T. Horngren (2010:35) mendefinisikan  akuntansi biaya 

adalah sebagai berikut: 
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“Akuntansi biaya merupakan proses pelacakan, pencatatan, pengalokasian, pelaporan 

dan analisis terhadap berbagai macam biaya yang berhubungan dengan aktivitas atau 

kegiatan suatu perusahaan atauorganisasi untuk menghasilkan barang dan jasa.” 

c. Menurut Susan Irawati (2009:1) mendefinisikan sebagai berikut: 

“Proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, dan pelaporan biaya–biaya untuk 

pembuatan produk dan jasa dengan cara tertentu, serta penafsiran terhadap biaya 

tersebut.” 

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang  

dimaksud dengan akuntansi biaya adalah: 

1. Suatu alat manajemen untuk menyusun rencana dan pengendalian atasbiaya dari 

aktivitas suatu perusahaan dan dapat membantu dalam membuat keputusan-keputusan. 

2. Suatuprosespencatatan-pencatatan biaya dalam sebuahperusahaansehingga sampai pada 

tahap pelaporan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. 

 

2.1.2Tujuan Akuntansi Biaya 

Tujuan akhir akuntansi biaya adalah menyediakan informasi tentang biaya untuk 

manajemen guna membantu mereka di dalam mengelola perusahaan atau departemennya. 

Menurut Kholmi & Yuningsih (2009:10)menjelaskan bahwa yang merupakan tujuan 

dari akuntansi biaya adalah menyediakan informasi biaya yang  diperlukan manajemen 

(pihak internal) dalam mengelola perusahaan untuk: 

1. Penentuan harga pokok produk atau jasa yang dihasilkan. 

2. Perencanaan dan pengendalian biaya. 

3. Pengambilan keputusan bagi manajemen. 

Sedangkan menurut William K. Carter (2009:30), menyatakan bahwa akuntansi biaya 

memiliki empat tujuan yaitu: 

1. Anggaran 

Anggaran memainkan peranan penting dalam mempengaruhi perilaku individu-

individu dan kelompok disetiap tingkatan proses akuntansi, misalnya memotivasi kerja para 

pelaksana didalam melaksanakantugas-tugas dalam pencapaian tujuan kerja, evaluasi kerja 

dan sebagainya. 

2. Pengendalian Biaya 

Tanggung jawab atas pengendalian biaya sebaiknya diberikan kepada individu-

individu tertentu yang juga bertanggung jawab untuk menganggarkan biaya yang membuat 

anggaran biaya produksi. 
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3. Penetapan Harga 

Kebijakan penetapan biaya oleh akuntansi idealnya memastikan pemulihan atas semua 

biaya dan mencapai laba dalam kondisi yang sulit sekalipun.Meskipun penawaran dan 

permintaan biayanyamerupakan faktor penentu dalam penetapan harga penetapan harga jual 

yang menguntungkan memerlukan pertimbangan atas biaya. Jadi bagian produksi harus 

menekan biaya semaksimal mungkin untuk memperoleh laba. Misalnya dengan mencari 

bahan baku dengan harga yang lebih murah akan tetapi tetap memiliki kualitas yang baik. 

4.  Menetapkan Laba 

Akuntansi biaya digunakan untuk menghitung biaya output yang dijual selama suatu 

periode, biaya ini dan biaya-biaya lain ditandingkan dengan pendapatan untuk menghitung 

laba. Jadi harga jual suatu produk harus lebih tinggi dari pada harga produksinya. Misalnya 

harga jual suatu barang dari harga pokok produksinya. 

 

 

 

 

2.2  Klasifikasi Biaya 

Pengklasifikasian biaya di lakukan dengan berbagai cara, sesuai dengan tujuan dan 

kebutuhan terhadap informasi biaya tersebut.Secara umum pengklasifikasian tersebut. 

Menurut Mulyadi (2009:13) biaya dapat digolongkan sebagai berikut: 

1. Objek pengeluarannya. 

2. Fungsi pokok dalam perusahaan. 

3. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. 

4. Perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. 

5. Jangka waktu manfaatnya. 

Adapun penjelasan dari golongan biaya adalah sebagai berikut: 

1. Penggolangan Biaya Menurut Objek Pengeluaran 

Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar 

penggolongan biaya. Misalkan nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua 

pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut “biaya bahan bakar.” 

2. Penggolongan Biaya Menurut Fungsi Pokok Dalam Perusahaan 

Biaya dapat di kelompokan menjadi tiga kelompok, yaitu: 

a. Biaya produksi adalahbiaya-biaya yang berhubungan langsung dengan 

produksi dari suatu produk danakan dipertemukandengan penghasilan (revenue) di 
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periode mana produk itu dijual. Contoh biaya depresiasi mesin dan equipment, biaya 

bahan baku, biaya bahan penolong, biaya gaji karyawan yang bekerja dalam bagian-

bagian, baik yang langsung danmaupun tidak langsung berhubungan dengan proses 

produksi. 

b. Biaya pemasaran adalah semua biaya yang sejak saat produk selesai 

diproduksi dan disimpan dalam gudang sampai dengan produk tersebut berubah 

kembali dalam bentuk uang tunai. Contoh biaya pemasaran adalah biaya iklan, biaya 

promosi, biaya angkutan dari gedung perusahaan ke gedung pembeli, gaji karyawan 

bagian- bagian yang melaksanakan kegiatan pemasaran, biaya contoh (Sample). 

c. Biaya administrasi dan umum adalah biaya-biaya untuk mengkoordinasi 

kegiatan produksi dan pemasaran produk. Contoh biaya ini adalah biaya gaji 

karyawan bagian keuangan, akuntansi, personalia dan bagian hubungan masyarakat, 

biaya pemeriksaan akuntan, dan biaya photocopy. 

3. Penggolongan Biaya Menurut Hubungan Biaya dengan sesuatu yang di biayai 

Sesuatu yang di biayai dapat berupa produk atau departemen dalam hubungannya 

dengan sesuatu yang di biayai, biaya dapat di kelompokkan menjadi dua golongan yaitu: 

a. Biaya Langsung(direct cost) 

Adalah membantu manajemen dalam melakukan control atas biaya yang terjadi pada 

masing-masing departemen atau bagian dalam perusahaan. 

b. Biaya Tidak Langsung(indirect cost) 

Adalah biaya yangterjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yangdibiayai. 

4. Penggolongan Biaya Menurut Perilakunya dalam Hubungannya dengan Perubahan 

Volume Aktivitas. 

Dalam hubungan dengan perubahan volume aktivitas, biaya dapat di golongkan menjadi: 

a. Biaya Variable  

Adalah jumlah biaya marjinal terhadapsemua unit yang diproduksi.Hal ini juga dapat 

dianggap biaya normal. Biaya tetap dan biaya variabel membentuk dua komponen dari total 

biaya. Contoh biaya variable adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. 

b. Biaya Semi Variabel  

Adalah biaya yang jumlah totalnya berubah tidak sebanding dengan perubahan 

volume kegiatan. 
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c. Biaya Tetap  

Adalah biaya yang umumnya selalu konstan,bahkan di masa sulit.Biaya tetap tidak 

terpengaruh oleh perubahan-perubahan dalam aktivitas operasi sampai pada kondisi tertentu, 

kondisi dimana sesuai dengan kapasitas yang tersedia. 

d. Biaya Semi Tetap  

Adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan 

jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. 

e. Penggolongan Biaya Atas Dasar Jangka Waktu Manfaatnya 

Atas dasar jangka waktu manfaatnya, biaya dapat di bagi menjadi dua, yaitu: 

a. Pengeluaran modal (Capital expenditures) adalah biaya untuk 

memperoleh, membangun dan merenovasi aktiva tetap seperti 

tanah,bangunan, danperalatan besar. Kontras dengan biaya operasional. 

b. Pengeluaran Pendapatan (revenue expenditures) adalah biayayang dikenakan atas 

rekeninglaba atau rugi (revenue expenditure) kembalipengembalian bungakepada 

debitur yang membayar sebelum tanggal jatuh tempo. 

 

2.3 Definisi, Karakteristik dan Klasifikasi Jasa 

2.3.1  Definisi Jasa 

Jasa atau layanan sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata jasa atau 

layanan itu sendiri mempunyai banyak arti, mulai dari pelayanan personal (personal service) 

sampai jasa sebagi suatu produk. Sejauh ini, sudah banyak pakar pemasaran yang telah 

berusaha mendefenisikan pengertian jasa. 

Pengertian jasa menurut Kotlerdan Keller (2009 :42) adalah:  

“Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak 

kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

kepemilikan sesuatu. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu 

produk fisik.” 

Sedangkan menurut Zeithaml dan Bitner dalam buku Ratih Hurriyati              

(2010:28) mengataan bahwa:  

“Jasa pada dasarnya adalah seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain 

produk dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, 

memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud (intangible) bagi pembeli 

pertamanya.” 

 

http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/biaya.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/rekening.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/rekening.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/rugi.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/bunga.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/debitur.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/tanggal_jatuh_tempo.aspx
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Berdasarkan definisikan diatas maka jasa pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai 

ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Tidak berwujud tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen. 

2. Proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak menggunakanbantuan. 

3. Suatu produksi fisik. 

4. Jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan. 

5. Terdapat interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. 

 

2.3.2 Karakteristik Jasa 

1.  Tidak berwujud (intangibility) 

Jasa mempunyai sifattidak berwujud karena tidak bisa dilihat, dirasa, didengar, 

diraba atau dicium sebelum ada transaksi pembelian ada beberapa cara dan strategi yang 

bisa diterapkan dalam penjualan jasa. Misalnya sebuah Bank , maka bank tersebut harus 

mampu menciptakan : 

a. Tempat (place) 

Yaitu berupa pelayanan interior maupun eksterior bank yang mampu 

memberikan kesan yang meyakinan atau menarik pelanggan, misalnya 

mengenai kebersihan, penataan tempatnya, dan lain-lain. 

b. Karyawan (people) 

Yaitu berupa keramahannya, kecepatannya, kerapiannya, dan lain-lain. 

c. Peralatan (equipment) 

Yaitu berupa kecanggihan peralatan yang dipergunakan (seperti: computer) dan lain-

lain. 

d. Harga (Price) 

Bunga yang jelas dan bersaing. 

e. Tidak dapat dipisahkan (inseparbility) 

Suatu bentuk jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, apakah sumber 

itumerupakan orang atau mesin, apakah sumber itu hadir atau tidak,produk fisik yang 

berwujud tetap ada. 
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f. Berubah-ubah(variabelity) 

Jasa sesungguhnya sangat mudah berubah-ubah karena jasa ini sangat 

bergantungpada siapa yang menyajikan, kapan dan dimana disajikan, dalam hal 

pengendalian kualitas perusahaan jasa dapat mengambil 3 langkah pokok yaitu : 

a. Seleksi dan melatih karyawan yang cemerlang. 

b.Selalu mengstandarisasi proses pelayanan dan organisasi melalui berbagai macam 

cara seperti menempatan ruangan dan personil pada tempat-tempat tertentu, adanya sarana 

telepon bagi konsumen yang ingin atau memerlukan telepon. 

c. Memonitor tingkat kepuasan konsumen melalui sistem saran dalam keluhan, survei 

pasar, sehingga dengan demikian pelayanan yang burukdapat dihindarkan. 

2.  Jasa dapat musnah (perishability)  

Berarti bahwa jasa tidak dapat disimpan untuk dijual atau digunakan beberapa saat 

kemudian. 

 

2.3.3 Klasifikasi Jasa 

Philip Kotler (2009:98) membagi macam-macam jasa berdasarkan beberapa sudut 

pandang yang berbeda, yaitu: 

1.  Berdasarkan basis peralatan atau basis manusia 

Jasa berbasis peralatan dapat dibedakan lagi menjadi jasa yang dilakukan mesin 

otomatis (cuci mobil otomatis) atau yang dimonitor oleh operator terlatih (perusahaan 

penerbangan dan komputer) atau tidak terlatih (bioskop dan taxi). Jasa berbasis manusia 

dibedakan lagi menjadi jasa yang dilakukan oleh pekerja terlatih (pekerja las dan bengkel) 

atau tidak terlatih (pemeliharaan kebun) atau professional (jasa akuntan publik dan 

konsultan manajemen). 

2. Kehadiran konsumen 

Kehadiran pelanggan dalam pelaksanaan jasa sangatlah penting karena jasa 

diproduksi dan dikonsumsi pada saat bersamaan. 

3. Motivasi 

Suatu jasa dapat dibedakan sesuai dengan motivasinya untuk memenuhi kebutuhan 

perorangan atau kebutuhan bisnis.Misalnya suatu hotel akanmemasang tarif harga yang 

berbeda antara perorangan dengan karyawan-karyawan sebuahperusahaan yang membayar 

uang muka. 

Penyedia jasa berbeda dalamsasarannya(laba ataunirlaba)dan kepemilikan. 
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Sudah jelas bahwa program pemasaran sebuah rumah sakit swasta milik seorang 

pengusaha akan berbeda dengan program rumah sakit swasta milik badan keagamaan. 

 

2.4 Harga 

2.4.1Definisi Harga 

Harga merupakan sejumlah uangyang harus dibayar oleh konsumen 

utukmendapatkan suatu produk yangdihasilkan perusahaan.Menurut konsumenharga yang 

baik adalah manfaat produk yang didapat lebih besardibandingkan dengan nilai yang atas 

produk tersebut. Terdapat beberapakeputusan yang menyangkut harga yaitu daftar harga, 

diskon atau rabat, jangka waktu pembayaran, dan syarat kredit. 

Menurut PhilipKotler  yang dialih bahasakan  oleh Bob Sabran(2009:67): 

“Harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, 

elemen lain menghasilkan biaya dan harga merupakan elemen termudah dalam 

program pemasaran untuk disesuaikan, fitur produk, saluran, dan bahkan 

komunikasi membutuhkan banyak waktu.” 

Sedangkan menurut Fandy Tjiptono (2009:151) mendefinisikan bahwa: 

“Harga merupakan satu-satunya unsur bauran yang memberikan pemasukan atau 

pendapatan bagi perusahaan.” 

Dari kedua definisi tersebut menjelaskan bahwa harga adalah unsur penting dalam 

sebuah perusahaan dimana dengan adanya harga maka perusahaan akan mendapatkan 

incomebagi keberlangsungan perusahaan selain itu, harga juga merupakan alat yang 

nantinya dijadikan proses pertukaran terhadap suatu barang atau jasa bagi konsumen. 

 

 

 

 

2.4.2  Metode Penetapan Harga 

Perusahaan memilih metode penetapan harga yang mencakup satu atau lebih dari tiga 

pertimbangan ini. Menurut Philip Kotler dan Keller yang  diahlikan bahasakan oleh Bob 

Sabran (2009:83), ada enam metode penetapan harga, berikut penjelasannya : 

1. Penetapan Harga Mark-up 

Metode penetapan harga paling mendasar adalah menambah mark-up standar ke 

biaya produk. Sampai saat ini penetapan harga mark-up masih popular karena penjual dapat 
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menentukan biaya jauh lebih mudah daripada memperkirakan permintaan, kemudian harga 

cenderung sama dan persaingan harga terminimalisasi ketika perusahaan dalam industri 

mengunakan metode ini, dan terakhir banyak orang merasa bahwa penetapan harga biaya 

plus lebih adil bagi pembeli dan penjual. 

2. Penetapan harga tingkat pembelian sasaran 

Perusahaan menentukan harga yang akan menghasilkan tingkat pengembalianatas 

investasi sasarannya. 

3. Penetapan harga nilai anggapan 

Nilai anggapan terdiri dari beberapa elemen seperti citra pembeli akan kinerja 

produk, kemampuan penghantaran dari saluran, kualitas jaminan, dukungan pelanggan, dan 

atribut yang kurang dominan seperti reputasi pemasok, ketepercayaan dan harga diri. 

4. Penetapan harga nilai 

Metode yang menciptakan harga murah kepada konsumen untuk menarikperhatian 

konsumen dengan tidak mengabaikan kualitas produk perusahaan. 

5. Penetapan hargagoing-rate 

Perusahaan mendasarkan sebagian besar harganya pada harga pesaing, 

mengenakan harga yang sama, lebih mahal atau lebih murah dibandingkanharga pesaing 

utama. 

 

6. Penetapan harga jenis lelang 

Penetapan harga jenis lelang dilakukan untuk membuang persediaan lebih atau 

barang bekas. 

 

2.4.3 Tujuan penetapan harga 

Menurut  Philip Kotler yang dialih bahasakan oleh Bob Sabran (2009:76), ada lima 

tujuan utama dalam menetapkan harga : 

1. Kemampuan bertahan 

Perusahaan mengejar kemampuan bertahan sebagai tujuan utama mereka jikamereka 

mengalami kelebihan kapasitas, persaingan ketat, atau keinginan konsumen yang berubah. 

Selama harga menutup biaya variabel dan biayatetap maka perusahaan tetap berada dalam 

bisnis. 

2. Laba saat ini maksimum 
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Banyak perusahaan berusaha menetapkan harga yang akan memaksimalkan laba saat 

ini. Perusahaan memperkirakan permintaan dan biaya yang berasosiasi dengan harga 

alternative dan memilih harga yang menghasilkan laba saat ini, arus kas, atau tingkat 

pengembalian atas investasi maksimum. 

3. Pangsa Pasar Maksimum 

Perusahaan percaya bahwa semakin tinggi volume penjualan, biaya unit akansemakin 

rendah dan laba jangka panjang semakin tinggi.Perusahaan menetapkan harga terendah 

mengasumsikan pasar sensitif terhadap harga. Strategi penetapan harga penetrasi pasar dapat 

diterapkan dalam kondisi : 

a. Pasar sangat sensitif terhadap harga dan harga yang rendah merangsangpertumbuhan 

pasar. 

b. Biaya produksi dan distribusi menurun seiring terakumulasinya pengalaman 

produksi. 

c. Harga rendah mendorong persaingan aktual dan potensial. 

4. Market Skiming Pricing 

Perusahaan mengungkapkan teknologi baru yang menetapkan harga tinggiuntuk 

memaksimalkan memerah pasar dimana pada mulanya harga ditetapkan tinggi dan secara 

perlahan turun seiring waktu. 

Skiming pricing digunakan dalam kondisi sebagai berikut : 

a.  Terdapat cukup banyak pembeli yang permintaan saat ini yang tinggi. 

b. Biaya satuan memproduksi volume kecil tidak begitu tinggi 

hinggamenghilangkan keuntungan dari mengenakan harga maksimum yang 

mampudiserap pasar. 

c.  Harga awal tinggi menarik lebih banyak pesaing kepasar. Harga tinggi 

mengkomunikasikan citra produk yang unggul. 

5. Kepemimpinan kualitas produk 

Banyak merek berusahamenjadi “kemewahan terjangkau”produk atau jasayang 

ditentukan karakternya oleh tingkat kualitas anggapan, selera dan statusyang tinggi dengan 

harga yang cukup tinggi agar tidak berada diluarjangkauankonsumen. 

2.4.4Strategi Penetapan Harga 

Metode penetapan harga menurut Kotler dan Amstrong (2010:30)  meliputi : 
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 Mark-Up Pricing adalah harga jual ditentukan berdasarkan presentasikeuntungan 

yang diharapkan ditambahkan dengan keseluruhan biaya produksi sebagai 

keuntungan atau laba. 

 Target Return Pricing adalah perusahaan menentukan tingkat harga yangakan 

menghasilkan pengembalian dengan target yang sudah ditentukan. 

 Perceived Value Pricing adalah harga ditentukan berdasarkan penilaian konsumen 

terhadap produk, bila konsumen menilai produk tinggi maka harga yang ditetapkan 

atau produk juga tinggi. 

 Going Rate Pricing adalah harga yang ada mengikuti harga pasar yang ada 

berdasarkan harga jual yang ditetapkan pesaing. 

 Sealed Bid Pricingadalah harga ditentukan berdasarkan dugaan perusahaan tentang 

berapa besarharga yang akan ditetapkan pesaing, bukan biaya dan permintaannya 

sendiri yang digunakan ketika perusahaan ingin memenangkan produk. 

Terdapat tujuh metode penerapan harga yang termasuk dalam metode penerapan harga 

berbasis permintaan, antara lain : 

1. Skimming pricingadalah Strategi iniditerapkan dengan jalan menetapkan 

harga tinggi bagi suatu produk baru selama tahap perkenalan, kemudian menurunkan 

harga pada saat persaingan mulai ketat. 

2. Penetration Pricing adalah perusahaan berusaha memperkenalkan suatu 

produk dengan harga rendah dengan harapan memperoleh volume penjualan yang 

besar dalam waktu yang relatif singkat. 

3. Prestige Pricingadalah harga dapat digunakan oleh pelanggan sebagai ukuran 

kualitas suatu barang atau jasa. Dengan demikian, bila harga diturunkan sampai 

tingkat tertentu, maka tingkat permintaan tersebut juga turun. 

4. Price Lining adalah digunakan apabila perusahaan menjual produk lebih dari 

satu jenis produk berbeda. 

5.  Odd-Even Pricing adalah penetapan harga ganjil digunakan untuk 

mempengaruhi pemikiran konsumen. 

6. Demand-Backward Pricing adalah perusahaan memperkirakan suatu tingkat 

harga yang bersedia dibayar konsumen untuk produk-produk yang relatif mahal.  

7. Bundle Pricing adalah strategi pemasaran yang menggunakan harga paket 

untuk dua atau lebih produk. 
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2.5 Harga Jual 

2.5.1Definisi Harga Jual 

Harga jual bisa diungkapkan dengan istilah, misalnya tarif, sewa, bunga, premium, 

komisi, upah, dan gaji. 

Menurut Mulyadi dalam (2009:65) mendefinisikan harga jual sebagai berikut: 

“Harga jual adalah harga jual produk atau jasa harus dapat menutup biaya penuh 

yang bersangkutan dengan produk atau jasa dan menghasilkan laba yang di 

kehendaki.” 

Harga jual merupakan hal penting dalam menentukan tingkat laba yang diinginkan oleh 

suatu perusahaan. 

Menurut Susan Irawati (2009:2) menyatakan bahwa perhitungan harga jual jasa 

adalah sebagai berikut: 

Harga Jual = Biaya produksi + Biaya Non Produksi + Laba 

Keterangan: 

Biaya Produksi = Harga Pokok Produksi 

Biaya non produksi + Laba = Given 

Given = termasuk biaya penyerahan jasa 

Sementara itu, mengacu pada Mulyadi (2009:65) cara menentukan harga jual adalah 

sebagai berikut: 

Taksiran Biaya Produksi untuk jangka waktu tertentu    XX 

Biaya non produksi        XX 

 + 

Produk yang di hasilkan untuk jangka waktu tertentu   XX 

Laba Perunit produk yang dihasilkan     XX   + 

Taksiran Harga jual       XX 

 

2.5.2 Contoh Perhitungan Harga Jual 

Penulis menyajikan contoh perhitungan harga jual jasa, untuk perhitungan harga jasa 

hotel/cottage mengambil refensinya dari Ririn Tri Ratnasari & Mastuti H.Aska (2011:72) 

sedangkan harga jual jasa bengkel dari Mulyadi (2009:37) untuk jasa travel penulis belum 

menemukan refensinya. 
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Berikut disajikan contoh kasus: Sebuah perusahaan jasa rekreasi di Yogyakarta 

mengelola bisnis cottage, bernama Putri Salju Cottage. Dalam menentukan harga jual 

kamar, Putri salju menggunakan perhitungan dan pertimbangan sebagai berikut: 

a. Menurut Jenis Cottage 

Putri Salju cottage memilik jenis tipe kamar: standar room, superior/premium room, 

dulux room, studio room, suite room, dan presiden room. Dari namanya kita mengerti 

tingkatfasilitas kamarnya semakin besar dan semakin lengkap fasilitasnya maka semakin 

mahal pula harga jualnya. 

b. Menurut waktu seasonal 

Menurut waktu seasonal maksudnya adalah tingkat harga di tentukan berdasarkan 

pada perbedaanwaktu.Waktu tersebut di bagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut: 

 Week days(Minggu sampai Jumat). 

 Weekend(Sabtu dan hari libur nasional). 

 Periode paket(Lebaran, Natal, Tahun Baru, Imlek, dan Liburan semester). 

 

c. Fasilitas Tambahan 

Yaitu kelengkapan tambahan di luar fasilitas kamar yang diberikan kepada tamu, 

Contoh: jika seseorang tamu memesan sebuah kamar, ia mendapatkan fasilitas yaitu: kamar 

standar, makan pagi, malam, antar jemput ke stasion atau bandara. Kemudian fasilitas 

tambahan yang pelanggan dapatkan adalah berupa: rekreasi ke Kraton, jalan-jalan ke 

Malioboro, Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan pantai-pantaidi kawasan Gunung 

Kidul, dan Gua Pindul. 

Sebelum mengetahui perhitungan harga jual paket perjalan, di bawah ini di ketahui 

daftar jual kamar(harga publish). 
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Tabel 2.1 Harga Jual Kamar (Rupiah) 

 

Jenis kamar 1998 1999 2000 2001 

Setelah 

perhitungan 

Standar 

Room 

350.000 400.000 425.000 500.000 

Superior/premium 

room 

400.000 450.000 500.000 600.000 

Dulxe 

Room 

450.000 500.000 500.000 600.000 

Junior suite/ 

studio room 

550.000 600.000 675.000 800.000 

Suite  

Room 

650.000 700.000 750.000 1.100.000 

Presidential/ 

penthouse room 

1.250.000 1.650.000 2.000.000 2.500.000 

 

 

 

 

Berdasarkan komponen harga tersebut, fasilitas yang diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Kamar standar room dan Superior/premium room 

a. Breakfast: @Rp. 39.500 x 2paks 

b. Rekreasi ke Kraton, Candi Borobudur, Candi Prambanan, jalan-jalan  

keMaliboro, dan pantai- pantai di kawasan Gunung Kidul untuk 2 orang. 

c. Dinner: @Rp.39.500x 2paks. 

2.  Kamar Family (Junior suite/ studio room dan Suite room) 

a. Breakfast: @Rp. 39.500 x 4 paks. 
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b. Rekreasi ke Kraton, Candi Borobudur, Candi Prambanan, jalan-jalan ke 

Maliboro, dan pantai-pantai di kawasan Gunung Kidul untuk 4 orang dan gua pindul 2orang. 

c. Dinner: @Rp.39.500 x 4 paks. 

3.  Kamar presidential/ penthouse room 

a. Breakfast: @Rp.39.500 x 6paks. 

b. Rekreasi ke Kraton, Candi Borobudur, Candi Prambanan, jalan-jalan ke 

Maliboro, dan pantai-pantai di kawasan Gunung Kidul untuk 6 orang dan gua pidul untuk 3 

orang. 

c. Dinner: @Rp.39.500 x 6 paks 

Harga paket diambil dari harga publish pada saat weekend ditambah persentase 

tertentu untuk keuntungan dan fasilitas ditambah persentase tertentu untuk mendapat 

keuntungan dan fasilitas ditambah. 

Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut: 

1. Standar Room       Rp.500.000 

Persentase tambahan 20% x 500.000    Rp. 100.000 

Fasilitas tambahan: 

Dinner @Rp.79.000 x 2paks     Rp. 158.000 

Total Harga Jual Paket     Rp. 758.000 

 

2. Superior/premium room      Rp.600.000  

3. Persentase tambahan 20% x 600.000        

         Rp.120.000 

Fasilitas tambahan: 

Dinner @Rp.79.000 x 2paks     Rp. 158.000 

 Total Harga Jual Paket                                                           Rp. 878.000 

 

 

4. Duluxe Room        Rp. 600.000 

Persentase tambahan 20% x 600.000      Rp. 120.000 

Fasilitas tambahan: 

Dinner @Rp.79.000 x 4paks       Rp. 316.000 

Total Harga Jual Paket                               Rp. 1.036.000 
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5. Junior Suite/Studio Room                Rp. 800.000 

Persentase tambahan 20% x 800.000         Rp. 160.000 

Fasilitas tambahan: 

Dinner @Rp.79.000 x 4paks                       Rp. 316.000 

Total Harga Jual               Rp. 1.276.000 

 

6. Suite Room       Rp. 1.100.000 

Persentase tambahan 20% x 1.100.000       Rp. 220.000 

Fasilitas tambahan: 

Dinner @Rp.79.000 x 6paks                  Rp.474.000 

Total Harga Jual                                     Rp.1.794.000 

 

7. Presidential/Penthouse Room            Rp. 2.500.000 

Persentase tambahan 20% x 2.500.000     Rp. 500.000 

Fasilitas tambahan:   

Dinner @Rp.79.000 x 6paks                   Rp. 474.000 

Total Harga Jual                                                                     Rp. 3.474.000  

 

Padasaat jumlah pelanggan menurun, harga ditentukan berdasarkankebijakan perusahaan. 

Contoh kasus harga jual menurut Mulyadi (2009:35) adalah sebagai berikut: Sebuah 

perusahaan jasa bengkel dan suku cadang mobil di Bandung, bernama PT.Gloria yang 

bergerak dibidang usaha bengkel mobil. Manajer pemasaran PT.Gloria sedang 

mempertimbangkan penetuan harga jual jasa reparasi untuk tahun angaran yang akan dating. 

Perusahaan memiliki dua departemen : bengkel dan toko suku cadang.Perusahaan 

mempekerjakan 6 orang tenaga mekanik dan 4 orang ahli listrik dalam departemen bengkel, 

Menurut anggaran perusahaan direncanakan akan beroperasi pada kapasitas normal 

sebanyak 300 hari @7 jam kerja/hari. Aktiva yang digunakan di departemen bengkel 

sebesar@Rp.60.000.000. Aktiva yang ditanam dalam departemen toko suku cadang 

sebesar@Rp.28.000.000. Tarif kembalian investasi (ROI) yang diharapkan dalam tahun 

anggaran adalah sebesar 25%. 

Tafsiran jam kerja tenaga kerja langsung untuk tahun anggaran yang sebagai berikut : 

Upah tenaga kerja langsung : 

21.000 jam @ Rp. 1.500 perjam     Rp.31.500.000 

Biaya kesejahteraan tenga kerja langsung : 
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Tunjangan kesehatan  10 org x 12 bln x Rp. 50.000  Rp.   6.000.000 

Tunjangan kesejahteraaan 10 org x 12 bln x Rp. 25.000 Rp.  3.000.000 

         --------------------- + 

Jumlah biaya tenaga kerja langsung    Rp. 40.500.000 

Jam tenaga kerja langsung 10 org x 300 hari x 7 jam/ha  21.000 jam 

                     ---------------------- + 

Biaya tenaga kerja langsung perjam        Rp. 1.929 

Biaya tidak langsung bengkel dianggarakan sbb : 
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Gaji pengawas & tenaga kerja tidak langsung lain  Rp. 11.600.000 

Biaya depresiasi aktiva tetap     Rp.   2.200.000 

Biaya asuransi      Rp.      650.000 

Biaya listrik       Rp.      800.000 

Biaya air       Rp.      400.000 

Biaya depresiasi aktiva tetap     Rp.      350.000 

Biaya umum       Rp.      500.000 

        --------------------- + 

Jumlah biaya tidak langsung     Rp. 16.500.000 

 

 

Perhitungan Mark-up dept. Bengkel: 

Biaya tidak langsung dept. bengkel    Rp. 16.500.000 

Expectasi laba 25% x Rp. 60 juta    Rp. 15.000.000 

        ---------------------+ 

Jumlah        Rp. 31.500.000 

Biaya tenaga kerja langsung     Rp. 40.500.000 

        ----------------------: 

Persentase mark-up dari BTKL     78% 

 

 Perhitungan Mark-up Dept.Toko suku cadang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biaya tidak langsung toko suku cadang : 
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 Gaji tenaga kerja toko      Rp.  9.000.000 

 Biaya listrik        Rp.     700.000 

 Biaya kantor        Rp.     300.000 

          -------------------- + 

Jumlah BTK tidak langsung dept. TOKO    Rp. 10.000.000 

Ekspektasi Laba 25% x 28 juta      Rp.   7.000.000 

         ------------------- + 

Jumlah         Rp. 17.000.000 

Mis. Taksiran harga beli bahan & suku cadang    Rp. 23.800.000 

         -------------------- : 

Persentase mark-up dari harga bahan & suku cadang       40% 

 

 Tentuin  Harga  Jual Dept. Bengkel 

Dimisalkan: Untuk sevice mesin terdiri dari pekerjaan ganti oli dan tune-up mesin yang 

memerlukan 2 orang tenaga mekanik dan 1 orang tenaga ahli listrik, yang masing-masing 

bekerja sbb : 
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 Mekanik  1 jam orang 

 Ahli listrik  1,5 jam orang 

 

 

 

Sehingga perhitungan harga jual dept.bengkel : 

Biaya tenaga kerja langsung 2,5 jam x @1.929  Rp. 4.823 

Mark-up : 78% x Rp. 4.823     Rp. 3.762 

        ------------- + 

Harga jual jasa service mesin     Rp. 8.585 

 

 Menentukan Harga Jual Dept. Toko Bahan dan Suku Cadang 

Dimisal : Seorang pelanggan memerlukan jasa service mesin dan memelukan 1 

kaleng oli mesin yang harga fakturnya Rp. 10.000 dan saringan oki (oli filter) yang harga 

fakturnya Rp. 8.000 

Sehingga perhitungan harga jual dept. toko bahan : 

 

Harga jual jasa service mesin    Rp.   8.585 

Harga bahan dan suku cadang    Rp. 18.000 

Mark-up dari harga bahan & suku cadang   Rp.   7.200 

        --------------- + 

Harga jual bahan dan suku cadang   Rp. 25.200 

       ---------------- + 

Jumlah hasil penjualan jasa service + bahan  Rp. 33.785 
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2.5.3 Metode Penetapan Harga Jual 

Metode penetapan harga jual adalahcaramemperhitungkan unsur-unsur biaya yang 

tergabung dalam harga pokok ditambah dengan mark-up yang kemudian menghasilkan 

harga jual. 

        Metode penetapan harga menurut Philip Kotler (2009:83) adalah sebagai berikut: 

1. Penetapan harga mark-up (mark-up priing method) 

penetapan harga mark-up ini hampir sama dengan penetapan harga biaya plus. Pada 

umumnya perusahaan perdagangan lebih banyak menggunakan penetapan harga mark-upini. 

Perusahaan membeli barang-barang dengan beli dengan sejumlah mark-up, seperti rumus di 

bawah ini: 

Harga Beli + Mark-up= Harga Jual 

 

 Penetapan harga tingkat pengembalian sasaran (target return  pricing) 

Tingkat pengembalian sasaran (target return pricing), perusahaan menentukan harga yang 

akan menghasilkan tingkat pengembalian atas investasi sasarannya (ROI). Harga tingkat 

pengembalian sasaran diberikan oleh formula berikut: 

 

 

Harga Tingkat   Tingkat pengembalian             Modal yangPengembalian 

sasaran= Biaya unit + yang diinginkan X diinvestasi 

Penjualan unit 

2. Penetapan Harga Anggapan (perceived value) 

Sekarang semakin banyak jumlah perusahaan yang mendasarkan harga mereka pada 

nilai anggapan (perceived value) pelanggan. 

3. Penetapan Harga Going Rate (going rate pricing) 

Dalam penetapan harga going rate (going rate pricing) perusahaan mendasarkan 

sebagian besar harganya pada harga pesaing, mengenakan harga yang sama, lebih mahal 

atau lebih murah di bandingkan harga pesaing utama. 

 

 

 


