
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Untuk mendukung dan mempermudah dalam memahami maksud dan 

tujuan penelitian yang telah dikemukakan pada BAB I, diperlukan literatur 

tentang teori-teori yang berhubungan dengan dengan masalah yang diteliti. 

Adapun usulan dari berbagai literatur mengenai teori tersebut dapat dilihat seperti 

dibawah ini:  

 

2.1. Harga Pokok Produksi 

 Harga pokok produksi menurut Horngren (2006:42) adalah: 

 “Is the sum of the cost assigned to a product for a specific purpose”. 

 

2.1.1. Pengertian Harga Pokok Produksi 

 Menurut Mulyadi (2005:17) harga pokok produksi didefenisikan sebagai 

berikut: 

“Harga pokok yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku 
menjadi produk yang digunakan untuk menghitung harga pokok 
produk jadi dan harga pokok produk yang pada akhir periode 
akuntansi masih dalam proses”. 
 

 Jadi, harga pokok produksi merupakan kumpulan biaya produksi yang 

terdiri biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik 

yang dikorbankan untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi pada periode 

tertentu. Menurut Mulyadi (2005:18) ada dua metode untuk menghitung atau 

menentukan harga pokok produksi yaitu dengan pendekatan full costing dan 

variable costing. 

1. Full Costing 

 Merupakan metode harga pokok produksi yang memperhitungkan semua 

unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja , biaya overhead pabrik, baik yang berprilaku variabel 

maupun tetap. Harga pokok produksi dihitung dari unsur harga pokok produksi 

ditambah dengan biaya non produksi. 



2. Variable Costing 

 Variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang 

hanya memperhitungkan biaya produksi yang berprilaku variabel ke dalam harga 

pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja 

langsung, dan biaya overhead variabel. Harga pokok produksi yang dihitung 

dengan pendekatan variabel ditambah non produksi variabel dan biaya tetap.  

 

2.1.2. Bentuk Laporan Harga Pokok Produksi 

 Laporan harga pokok produksi menunjukkan biaya yang dimasukkan ke 

dalam proses produksi selama satu periode. Jumlah biaya yang dimasukkan ke 

dalam biaya produksi selama satu periode ditambah persediaan awal barang dalam 

proses akan menghasilkan biaya barang dalam proses selama satu periode 

dikurangi biaya persediaan akhir barang dalam proses akan diperoleh harga pokok 

produksi periode tersebut.  

Berikut ini bentuk standar laporan harga pokok produksi menurut Sunarto 

(2003:72): 

Tabel 2.1 
Perusahaan “X” 

Laporan Harga Pokok produksi 
Per 31 Desember xxx 

 
Persediaan awal bahan baku     xxx 
Pembeliaan bahan baku  xxx 
Ditambah: biaya angkut pembeliaan  xxx  + 
  xxx 
Dikurangi: retur dan potongan ( xxx  )  
                 Pembeliaan bersih               xxx      
Bahan baku yang digunakan     xxx 
Persediaan bahan baku akhir            (  xxx  )  
Bahan baku yang digunakan               xxx 
Biaya tenaga kerja     xxx 
Biaya overhead pabrik           xxx     
Total biaya produksi     xxx 
Barang dalam proses awal           xxx     
Total barang dalam proses     xxx 
Biaya dalam proses akhir           (   xxx  )  
Harga pokok produksi                          xxx 
 



2.2. Sistem Biaya 

Sistem biaya adalah organisasi dari formulir, catatan-catatan dan laporan 

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dan hanya merupakan informasi biaya bagi 

manajemen. Sistem biaya merupakan bagian dari aspek suatu sistem akuntansi 

yang digunakan di dalam perusahaan secara keseluruhan. Menurut sistem biaya, 

biaya ini dikelompokkan ke dalam dua sistem harga sesunggguhnya dan sistem 

harga pokok yang ditentukan di muka. 

 

2.2.1 Sistem Harga Pokok Sesungguhnya 

Sistem harga pokok sesungguhnya adalah sistem pembebanan harga pokok 

kepada produk atau yang sesungguhnya dinikmati. Pada sistem ini harga pokok 

produk, pesanan atau jasa, baru dapat dihitung pada akhir periode setelah biaya 

sesungguhnya diikumpulkan. 

 

2.2.2 Sistem Harga Pokok Ditentukan Di Muka           

Sehingga harga pokok produksi yang ditentukan di muka adalah sistem 

pembebanan harga pokok kepada produk atau jasa yang dihasilkan sebesar harga 

pokok yang ditentukan di muka sebelum sesuatu produk, pesanan atau jasa mulai 

dikerjakan.  

Biaya Standar 

Yakni biaya yang telah ditentukan terlebih dahulu (diperkirakan akan terjadi), 

dan apabila terjadi penyimpangan terhadapnya, maka biaya standarlah yang 

dianggap benar. 

Biaya Taksiran 

Yakni biaya yang ditaksir terlebih dahulu (diperkirakan akan terjadi), dan 

apabila terjadi penyimpangan terhadapnya, maka dianggap benar adalah biaya 

sesungguhnya. 

 

2.3 Akumulasi Biaya 

Perhitungan biaya berdasarkan proses dan perhitungan biaya berdasarkan 

pesanan adalah dua metode akumulasi biaya yang paling banyak digunakan, dan 



keduanya memiliki beberapa aspek yang sama. Dalam penyusunan skripsi ini, 

penulis hanya akan membahas metode harga pokok proses saja, agar sesuai 

dengan unit yang diteliti. 

 

2.3.1 Metode Harga Pokok Proses 

2.3.1.1 Pengertian Penetapan Metode Harga Pokok Proses 

Pengertian penetapan harga pokok proses menurut  Carter dan  Usry 

(2002-13) adalah sebagai berikut : 

“Accumulates costs by production process or by departement”. 

 Jadi penetapan harga pokok proses adalah mengakumulasikan biaya 

berdasarkan proses produksi atau berdasarkan departemen. 

Pengertian penetapan harga pokok proses menurut Mulyadi (2005:63) 

adalah sebagai berikut : 

“Merupakan pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh 

perusahaan yang mengolah produknya secara massa, biaya produksi 

dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu”. 

Pengertian penetapan harga pokok proses menurut Bastian dan Nurlela 

(2006:111) adalah sebagai berikut: 

“Suatu metode dimana bahan baku, tenaga kerja dan overhead 

pabrik dibebankan ke pusat biaya atau departemen”. 

 Pengertian penetapan harga pokok proses menurut  Mahfud  (2004:47)  

adalah sebagai berikut: 

”Bahan baku langsung yang digunakan dalam produksi, tenaga kerja 

langsung dan overhead yang digunakan (applied overhead) 

dibebankan ke akuntansi barang dalam proses”. 

 Berdasarkan uraian di atas, metode harga pokok proses adalah metode 

pengumpulan biaya produksi yang pengolahan produknya secara masa untuk 

jangka waktu tertentu. 

 

 

 



2.3.1.2 Karakteristik Harga Pokok Proses 

      Menurut Mursyidi (2008:79) karakteristik harga pokok proses adalah 

sebagai berikut: 

1. Biaya produksi dibagi menjadi bahan baku, bahan penolong (jika nilainya 
material), tenaga kerja, dan overhead. 

2. Harga pokok produksi dihitung baik total maupun persatuannya untuk 
setiap departemen produksi. 

3. Biaya produksi dikumpulkan untuk periode tertentu (harian,mingguan, 
atau bulanan). 

4. Untuk menghitung biaya persatuan pada periode tertentu dilakukan atas 
dasar untuk equivalen. 

5. Laporan harga pokok produksi (production report) dibuat untuk setiap 
departemen produksi dan departemen tertentu. 

6. Biaya overhead pabrik dibebankan berdasarkan biaya sesunggguhnya atas 
dasar tarif ditentukan dimuka.  

 

2.3.1.3 Pengaruh Produk Hilang 

Di dalam proses produksi tidak semua produk diolah dapat menjadi produk 

yang memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Dalam proses produksi dapat 

terjadi kekurangan atau hilangnya sebagian produk yang diproses. Produk yang 

hilang dalam proses ini tidak mempunyai wujud fisik. 

Ditinjau dari saat terjadinya, produk dapat hilang awal proses, sepanjang 

proses atau akhir proses. Untuk kepentingan perhitungan harga pokok, produk 

yang hilang sepanjang proses harus dapat ditentukan pada tingkat penyelesaian 

dimana saat hilangnya produk tersebut untuk menyederhanakan perhitungan harga 

pokok, produk yang hilang sepanjang proses dapat diperlakukan sebagai produk 

yang hilang pada awal atau pada akhir proses. 

Produk yang hilang pada awal proses dianggap belum ikut menyerap biaya 

produksi yang  dikeluarkan dalam departemen yang bersangkutan sehingga boleh 

ikut disertakan dalam perhitungan unit ekuivalensi produk. Dalam departemen 

produksi pertama produk yang hilang pada awal proses menyebabkan naiknya 

harga pokok produksi persatuan. Dalam departeman berikutnya produk yang 

hilang pada awal proses departemen sebelumnya dan naiknya harga pokok 

produksi persatuan yang ditambahkan dalam departemen berikutnya. 

 



Produk yang hilang pada akhir proses sudah ikut menyerap biaya produksi 

yang dikeluarkan departemen yang bersangkutan, sehingga harus diperhitungkan 

pada waktu menentukan unit ekuivalensi produk yang dihasilkan oleh departeman 

tersebut. Akibatnya ditimbulkan oleh hilangnya produk pada akhir proses akan 

meningkatnya harga pokok persatuan produk selesai yang ditransfer ke 

departemen berikutnya atau gudang. 

 

2.3.1.4 Pengaruh Persediaan Produk dalam Proses Awal 

Dalam suatu departemen produksi, produk yang belum selesai diproses 

pada akhir periode akan menjadi persediaan produk dalam proses awal para 

periode berikutnya. Produk dalam proses awal ini akan membawa harga pokok 

produk persatuan produksi yang akan dikeluarkan oleh departemen produksi 

tersebut pada periode berjalan. Dengan demikian jika dalam periode berjalan 

dihasilkan produk selesai yang ditransfer ke gudang atau ke departemen 

berikutnya maka harga pokok yang melekat pada persedian produk dalam proses 

awal akan menimbulkan masalah dalam penentuan harga pokok produk selesai. 

Hal itu terjadi karena ada dua macam harga pokok produksi yang berbeda yaitu 

harga pokok persediaan dalam proses awal dan harga pokok produksi yang sedang 

berjalan maka untuk menentukan harga pokok produk selesai dapat digunakan dua 

metode berikut: 

19. Metode harga pokok rata-rata tertimbang (Weigted Average Cost Method) 

Dalam metode ini, harga pokok persediaan produk dalam proses awal 

ditambahkan kepada biaya produksi yang sedang berjalan dan jumlahnya 

kemudian dibagi dengan unit ekuivalensi produk untuk mendapatkan harga 

pokok rata-rata tertimbang. Harga pokok rata-rata tertimbang ini  kemudian 

digunakan untuk menentukan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke 

departemen berikutnya atau ke gudang dengan cara mengalihkan jumlah 

kuantitasnya. Untuk menentukan harga pokok produk yang belum selesai 

diproses pada akhir periode, dilakukan cara mengalihkan harga pokok 

tertimbang tersebut dengan kuantitas persediaan produk dalam proses dengan 



memperhitungkan tingkat penyelesaian persediaan produk dalam proses 

tersebut. 

20. Metode Masuk pertama, keluar pertama (Fist In Fist Out cost method) 

Metode ini menganggap biaya produksi pada periode berjalan. pertama-tama 

digunakan untuk menyelesaikan produk yang pada awal periode masih dalam  

proses baru kemudian sisanya digunakan untuk mengolah produk yang masuk 

ke dalam proses pada periode berjalan. Oleh karena itu, dalam perhitungan 

unit ekuivalensi, tingkat penyelesaian persediaan produk dalam proses awal 

harus diperhitungkan. Biaya produksi persatuan digunakan untuk menentukan 

harga pokok produk selesai yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke 

gudang dan harga pokok produk dalam proses akhir. Harga pokok produk 

selesai terbagi dalam harga pokok produk dalam proses awal diselesaikan 

terlebih dahulu pada periode berjalan dan harga pokok produk yang belum 

selesai diproses pada akhir periode dilakukan dengan mengalihkan biaya 

produksi dengan kuantitas persediaan produk dalam proses akhir pada tingkat 

penyelesaiannya. 

 

2.3.1.5 Kuantitas Produksi Ekuivalen 

Untuk membebankan secara equitably kepada persediaan akhir barang 

dalam proses dan pada unit-unit yang ditransfer, harus dtentukan tahap 

penyelesaian persediaan dalam proses. Unit yang dalam proses harus dinilai 

kembali dalam satuan unit jadi dan kemudian ditambahkan pada jumlah unit jadi 

yang sesungguhnya dengan unit-unit yang sepanjang  proses produksi dan pada 

akhir proses produksi untuk menghitung produk dalam perhitungan produksi 

ekuivalen. Analisis untuk menghitung produk ekuivalen dilakukan dengan 

menggunakan formula atau rumus tertentu. 

Menurut Usry & Hammer yang dikutip oleh Alan (2005:41) memberikan 

pendapat mengenai kuantitas produksi ekuivalen sebagai berikut: 

”kuantitas produksi ekuivalen mencerminkan jumlah unit jadi yang 
dihasilkan dengan menggunakan bahan, pekerja dan overhead yang 
dikeluarkan selama satu periode yang tersedia untuk menyelesaikan 
unit tersebut.” 



Jika barang dalam proses memiliki tahap penyelesaian yang berbeda-beda 

untuk setiap unsur biayanya, maka kuantitas produksi ekuivalennya harus dihitung 

untuk masing-masing unsur biaya secara terpisah. Perhitungan kuantitas produk 

ekuivalen diperoleh biaya per unit menurut unsur-unsur biaya tersebut. 

 

2.3.1.6 Perhitungan Biaya Produksi Per Unit 

           Untuk menghitung harga pokok produk yang ditransfer ke gudang atau ke 

departemen berikutnya dan harga pokok persediaan produk dalam proses yang 

belum selesai diproduksi pada akhir periode, maka perlu dilakukan perhitungan 

biaya produksi persatuan yang dikeluarkan pada periode yang bersangkutan. 

Biaya produksi persatuan  dihitung dengan cara membagi total biaya yang 

menjadi unsur biaya produksi (biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya 

overhead) dengan unit ekuivalennya. 

            Perhitungan biaya produksi persatuan ini, digunakan sebagai dasar untuk 

menyusun laporan biaya produksi yang akan menyajikan harga pokok produk 

selesai dan harga pokok produk dalam proses akhir, laporan biaya produksi 

merupakan jembatan untuk menyusun laporan laba rugi. 

 

2.3.1.7 Jurnal Pencatatan Biaya Produksi  

           Biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk 

memproduksi suatu produk dalam jangka waktu tertentu harus dicatat dalam 

pembukuan perusahaan. Pencatatan biaya produksi dilakukan untuk memudahkan 

pengumpulan, pengklasifikasian, perhitungan dan penyajian kembali biaya 

produksi dalam bentuk laporan biaya produksi/laporan harga pokok produksi pada 

akhir periode tertentu. Menurut Mulyadi (2005:71) biaya produksi ini dicatat 

dalam jurnal sebagai berikut: 

1. Jurnal untuk mencatat biaya bahan baku  
      dr Barang dalam proses-biaya bahan baku  xxx  
      cr     Persedian bahan baku           xxx 
2. Jurnal untuk mencatat biaya bahan penolong 
      dr Barang dalam proses biaya tenaga kerja  xxx 
      cr     Persediaan bahan penolong           xxx 
 



3. Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja  
dr Barang dalam proses-biaya tenaga kerja  xxx 

      cr     Gaji dan upah             xxx 
4. Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik  
      dr Barang dalam proses-biaya overhead pabrik       xxx 
      cr      Berbagai rekening yang dikredit           xxx 
5. Jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang  
      dr Persediaan barang jadi  xxx 
      cr      Barang dalam proses-biaya bahan baku                 xxx 
      cr      Barang dalam proses-biaya tenaga kerja                 xxx 
      cr      Barang dalam proses-biaya overhead pabrik             xxx 
6. Jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang   

belum selesai diolah pada akhir periode 
      dr Persediaan produk dalam proses   xxx 
      cr      Barang dalam proses-biaya bahan baku                 xxx 
      cr      Barang dalam proses-biaya tenaga kerja                 xxx 
      cr      Barang dalam proses- biaya overhead pabrik           xxx 

 

2.3.2 Metode Harga Pokok Pesanan (Job Order Costing) 

2.3.2.1 Pengertian Metode Harga Pokok Pesanan 

Pengertian metode harga pokok pesanan menurut Carter  (2002:1) adalah 

sebagai berikut : 

“Production costs are accumulated for each separate job, a job is the 

output identified to fill a certain customer order or to replenish an item 

of stock an hand”. 

  Jadi metode harga pokok pesanan merupakan metode dimana biaya-biaya 

produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu. 

Pengertian metode harga pokok pesanan menurut Mulyadi (2005:35) 

adalah sebagai berikut : 

“Metode harga pokok pesanan merupakan metode dimana biaya-
biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga 
pokok produksi per satuan dihitung dengan cara membagi total biaya 
produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk 
dalam pesanan yang bersangkutan”. 
 
Berdasarkan uraian di atas, metode harga pokok pesanan adalah metode 

pengumpulan harga pokok, dimana biaya diakumulasikan dan dikumpulkan pada 

setiap pesanan tertentu.  

 



2.3.2.2 Karakteristik Metode Harga Pokok Pesanan 

Karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan 

tersebut di atas, menurut Mulyadi (2005:38) berpengaruh terhadap pengumpulan 

biaya produksinya. Metode pengumpulan biaya produksi dengan metode harga 

pokok pesanan yang digunakan dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan 

pesanan memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1) Perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan 
spesifikasi pemesan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok 
produksinya secara individual. 

2) Biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan 
produk menjadi dua kelompok berikut ini, yaitu biaya produksi langsung 
dan biaya produksi tidak langsung. 

3) Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga 
kerja langsung, sedangkan biaya produksi tidak langsung disebut dengan 
istilah biaya overhead pabrik. 

4) Biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi 
pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, sedangkan 
biaya overhead pabrik diperhitungkan  ke dalam harga pokok pesanan 
berdasarkan tarif  yang ditentukan di muka. 

5) Harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai 
diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan 
untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam 
pesanan yang bersangkutan”. 

 
2.4 Harga Jual 

  Harga jual produk merupakan keputusan sulit yan harus diambil oleh 

seorang menejer. Keputusan mengenai harga jual sulit dikatakan karena dalam 

membuat keputusan ini, menejer harus mempertimbangkan banyak faktor yang 

saling berinteraksi dan berpengaruh terhadap keputusan itu. Hidup dan matinya 

perusahaan dalam jangka panjang akan tergantung kepada keputusan mengenai 

harga jual ini. Oleh karena itu, diperlukan penilaian yang bijaksana dan praktis 

dalam menetapkan harga jual.   

 

2.4.1 Pengertian Harga Jual 

Peranan harga jual menjadi sangat penting dalam dunia usaha, karena 

setiap penjual dan pembeli menjadikan harga jual sebagai dasar dalam pembuatan 

keputusan untuk menjual atau membeli. Harga jual adalah suatu keputusan yang 



ditentukan oleh perusahaan atas suatu produk yang dihasilkan. Sehingga harga 

jual tersebut harus mampu menutup seluruh biaya yang dikeluarkan, maka produk 

tersebut berada pada tangan konsumen dengan tetap menghasilkan laba normal 

bagi perusahaan. 

Pengertian harga jual menurut Buchari (1999:79) adalah sebagai berikut : 

“Harga jual merupakan nilai suatu barang yang dinyatakan dengan 

uang”. 

Pengertian harga jual menurut Mulyadi (2001:346) adalah sebagai  

berikut: 

“Harga jual produk atau jasa harus dapat menutup biaya penuh yang 

bersangkutan dengan produk atau jasa dan menghasilkan laba yang 

dikehendaki”. 

Sedangkan pengertian harga jual menurut Swastha (2000:239) adalah 

sebagai berikut : 

“Harga jual merupakan sejumlah uang yang dibebankan kepada 

pelanggan atau sejumlah kombinasi dari produk”. 

Pengertian harga jual menurut Supriyono (1999:332) adalah sebagai 

berikut : 

“Harga jual adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit 

usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang di 

jual atau diserahkan”. 

 Berdasarkan uraian di atas, harga jual merupakan suatu keputusan yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan atas produk yang dihasilkan dan harga jual 

tersebut harus menutupi biaya yang dikeluarkan. 

Umumnya pembeli atau pemesan mencari produk dengan harga jual yang 

seimbang dengan manfaat yang akan dapat dinikmati oleh mereka. Sementara itu, 

pengorbanan yang dikeluarkan untuk membuat produk dan menghasilkan laba 

normal yang diharapkan perusahaan tetap memperhatikan keseimbangan dengan 

pembeli atau pemesan. Jadi, harga jual berhubungan dengan biaya dan laba 

normal yang akan dikorbankan oleh manajemen kepada pembeli atau pemesan. 

 



Harga jual yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan akan dinyatakan 

dalam bentuk sejumlah uang tertentu, yang akan di terima oleh perusahaan 

sebagai penggantian atas barang dan jasa yang telah mereka hasilkan atau yang 

akan dibayarkan oleh pembeli sebagai pertukaran atas manfaat yang telah di 

terima dari barang atau jasa yang di konsumsi. 

Harga jual ditinjau dari dua sudut pandang yaitu pembeli dan penjual. Dari 

sudut pembeli, harga jual merupakan sejumlah uang yang diminta untuk 

memperoleh sesuatu, sedangkan dari sudut penjual, harga jual adalah total biaya 

yang dikeluarkan ditambah dengan sejumlah laba yang diinginkan dengan 

sejumlah nilai dari barang atau jasa yang diterima. 

Pada umumnya beberapa tujuan penjual dalam penetapan harga jual 

produknya, diantaranya adalah : 

1) Mendapatkan laba maksimal. 

2) Mendapatkan pengembalian investasi yang ditargetkan atau pengembalian   

pada penjualan bersih. 

3) Mencegah atau mengurangi persaingan. 

4) Mempertahankan atau memperbaiki market share. 

 
2.4.2 Penetapan Harga Jual  

Penentuan harga jual produk atau jasa merupakan salah satu keputusan 

manajemen. Berhasil atau tidaknya suatu perusahaan untuk jangka panjang, 

tergantung pada keputusan harga jual. Dalam jangka panjang, harga jual harus 

dapat menutup seluruh biaya dan laba normal agar perusahaan dapat bertahan. 

Menurut Mulyadi (2001:346) informasi biaya penuh memberikan manfaat 

bagi menejer penentu harga jual dalam pengambilan keputusan penetuan harga 

jual: 

1) Biaya penuh merupakan titik awal untuk mengurangi ketidakpastian yang  
dihadapi oleh pengambilan keputusan. 

2) Biaya penuh merupakan dasar yang memberikan perlindungan bagi 
perusahaan dari kemungkinan kerugian. 

3) Biaya penuh memberikan informasi yang memungkinkan manajer penentu 
harga jual melongok struktur biaya perusahaan pesaing. 

4) Biaya penuh merupakan dasar untuk pengambilan keputusan perusahaan 
memasuki pasar. 



2.4.2.1 Penetapan Harga Jual Berdasarkan Biaya 

 Dalam keadaan normal, harga jual harus mampu menutup biaya dan 

memperoleh laba yang sepadan dengan investasi yang telah dikeluarkan. 

Perusahaan dapat menggunakan beberapa metode dalam penetapan harga jual. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis hanya akan membahas dua metode 

dalam menentukan harga jual, yaitu metode normal pricing dan metode cost-type 

contract pricing. 

1. Penentuan harga jual normal (Normal Pricing) 

Metode penentuan harga jual normal seringkali disebut dengan istilah cost-

plus pricing, karena harga jual ditentukan dengan menambah biaya masa yang 

akan datang dengan suatu persentase markup. Menurut Mulyadi (2001:349) 

pengertian dari cost-plus pricing adalah sebagai berikut : 

“cost-plus pricing adalah penentuan harga jual dengan cara menambah laba 

yang diharapkan di atas biaya perusahaan masa yang akan datang untuk 

memproduksi dan memasarkan produk”. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa harga jual berdasarkan metode cost-plus 

pricing merupakan penjumlahan taksiran biaya yang akan dikeluarkan untuk 

memproduksi dan memasarkan produk.Untuk  menghitung harga jual dalam 

keadaan normal:  

Harga Jual = Taksiran biaya penuh + laba yang diharapkan 

Taksiran biaya dihitung dengan dua pendekatan yaitu full costing dan variabel 

costing. 

a) Unsur biaya dengan pendekatan full costing 

Biaya bahan baku    xxx 
Biaya tenaga kerja langsung   xxx 
Biaya overhead parik (tetap+variabel) xxx 
Taksiran total biaya produksi   xxx 
Biaya administrasi dan umum  xxx 
Biaya pemasaran    xxx 
Taksiran total biaya komersial   xxx  
Taksiran biaya penuh    xxx 
 
 
 
 



b) Unsur biaya dengan pendekatan variabel costing 

Biaya variabel: 
Biaya bahan baku    xxx 
Biaya tenaga kerja langsung   xxx 
Biaya overhead pabrik variabel  xxx 
Taksiran total biaya produksi variabel  xxx 
Biaya administrasi dan umum variabel xxx 
Biaya pemasaran variabel   xxx 
Taksiran total biaya variabel    xxx 
       
Biaya tetap: 
Biaya overhead pabrik tetap   xxx 
Biaya administrasi dan umum tetap  xxx 
Biaya pemasaran tetap   xxx 
Taksiran total biaya tetap    xxx 
Taksiran biaya penuh    xxx 
 

 Unsur kedua yang diperhitungkan dalam harga jual adalah laba yang 

diharapkan. Dalam keadaan normal, harga jual harus dapat menutup biaya penuh 

dan dapat menghasilkan laba yang diharapkan. Laba yang diharapkan dihitung 

bedasarkan investasi yang ditamankan untuk menghasilkan produk atau jasa. 

Untuk memperkirakan berapa laba wajar yang diharapkan, manajer penentu harga 

jual perlu mempertimbangkan: 

1. Cost of capital 

2. Risiko bisnis 

3. Besarnya capital employed 

 

Perhitungan harga Jual per unit 

 Dalam penentuan harga jual, taksiran biaya penuh yang secara langsung 

berhubungan dengan volume produk dipakai sebagai dasar penentuan harga jual, 

sedangkan taksiran biaya penuh yang tidak dipengaruhi oleh volume produk 

ditambahkan kepada laba yang diharapkan untuk kepentingan perhitungan 

persentase markup. 

 

 

 

      
Harga jual per unit   = Biaya yang berhubugan langsung + Persentase Markup  dengan volume (per unit) 
 



 

        produk eoleh volum iBiaya
 

langsung dipengaruh yang 
produk eoleh volum langsung idipengaruh tidak yang Biayadiharapkan yang labamarkupPersentase +

=

2. Penentuan harga jual dalam cost-type contract 

Metode lain yang dikemukakan oleh Mulyadi (2001:362) adalah metode cost-

type contract pricing, yaitu: 

“cost type contract pricing adalah persentase tertentu dari total biaya 

sesungguhnya tersebut”. 

Jika dalam keadaan normal, harga jual produk yang akan di jual di 

masa yang akan datang ditentukan dengan metode cost-plus pricing, 

sedangkan  dalam metode cost-type contract pricing didasarkan pada biaya 

penuh sebagai dasar penetapan harga jual yang dibebankan kepada konsumen, 

dan dihitung berdasarkan biaya penuh sesungguhnya yang dikeluarkan untuk 

memproduksi dan memasarkan produk. 

 

2.4.2.2 Penetapan Harga Jual Berdasarkan Pasar 

 Penetapan harga jual berdasarkan pasar yaitu: penetapan harga yang 

didasarkan pada analisis persepsi dan kebutuhan konsumen. Pendekatan ini terdiri 

dari beberapa teknik yaitu: 

4. Value pricing adalah pendekatan harga yang rendah dengan tetap 

mempertahankan kualitas produk yang tinggi. Hal ini berguna untuk 

menciptakan kesan bahwa pembeli memperoleh manfaat yanng lebih besar dari 

biaya yang dikeluarkan  

5. Perceived value pricing adalah penetapan harga untuk menciptakan kesan 

produk yanng berkualitas. Di sini perusahan bukan melihat biaya, melainkan 

persepsi pembeli yang menganggap bahwa harga yang mahal mencerminkan 

kualitas produk yang tinggi. 

 

 

 

 

 



2.4.2.3 Penetapan Harga Jual Berdasarkan Harga yang Ditetapkan Pesaing  

 Penetapan harga berdasarkan harga yang ditetapkan pesaing ada dua jenis, 

yaitu: 

1) Mengacu harga pesaing (going rate pricing). Dalam banyak 

kasus,perusahaan memiliki keuntungan dalam menetapkan harga apabila 

sudah mengetahui harga yang ditetapkan  pesaing, terutama dalam industri 

yang di dalamnya berlaku persatuan  harga. 

2) Memperkirakan harga tender (Sealed-bid pricing). Ini terjadi dalam 

kondisi semua dimana harga pesaing tidak diketahui. di dalam tender, 

semua perusahaan menetapkan harga masing-masing secara tertutup dan 

baru diekspos pada saat tender berlangsung. 

 

2.4.2.4 Penetapan Harga Jual Produk Baru 

 Sebuah perusahaan dapat meluncurkan produk baru dengan harga tinggi 

(slaming pricing) ataupun harga rendah (penetrattion pricing). 

4 Slaming Pricing 

Dalam hal ini, pada masa perkenalan harga ditetapkan tinggi tetapi pada saat 

pesaing mulai ketat harga mulai diturunkan harganya. Kalau ternyata keliru 

perusahaan akan menurunkan harganya. Ini lebih mudah ketimbang menaikan 

harga. Strategi baru berjalan baik: 

a. Bila komsumen tidak sensitif terhadap harga karena konsumen lebih   

memperhatikan keunikan produk 

b. Jika ada hambatan masuk yang masuk untuk pesaing, 

5 Penetration pricing 

Perusahaan menetapkan yang rendah atas produk inovatif mereka, dengan 

harapan akan menarik pembeli dan mendapatkan market share yang besar. 

Kondisi-kondisi untuk mendukung penetapan harga yang rendah adalah 

sebagai berikut: 

a. Pasar sangat peka terhadap harga, dan harga yang rendah mendorong 

lebih   besar pertumbuhan pasar. 

b. Biaya produksi dan distribusi menurun dengan meningkatnya jumlah 



produksi. 

c. Harga yang rendah menghambat pesaing. 

 

2.4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Jual 

Penentuan harga jual merupakan masalah yang rumit bagi manajemen 

perusahaan. Selain harus mempertimbangkan tujuan perusahaan yang hendak 

dicapai, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan harga 

jual. 

Secara garis besar Hongren (2006:398) menyatakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi penentuan harga jual adalah : 

“There are three major influences on pricing decision : customers, 

competitors, and costs”.  

Faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan harga jual 

adalah biaya. Harga jual tersebut harus dapat menutupi biaya-biaya yang yang 

telah dikeluarkan untuk memproduksi produk tersebut. Bila tidak, maka 

perusahaan akan mengalami kerugian. 

Pendapat tersebut di dukung oleh Hammer (2004:765) yang menyatakan 

sebagai berikut : 

“Usually costs are considered to be starting point in a pricing situation, 

even when a rigid relationship does not exist”. 

Dengan demikian dikatakan bahwa biaya merupakan faktor penting yang 

perlu diperhatikan dalam penetapan harga jual. 

Informasi taksiran biaya produksi pesanan tertentu, dapat dimanfaatkan 

sebagai salah satu dasar untuk menetapkan harga jual produk yang akan 

dibebankan kepada pemesan. Informasi taksiran biaya produksi juga bermanfaat 

sebagai salah satu dasar untuk mempertimbangkan diterima tidaknya suatu 

pesanan. Jika pesanan telah diputuskan untuk diterima, manajemen memerlukan 

informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan di dalam memenuhi 

pesanan tertentu. Oleh karena itu, harga jual yang dibebankan kepada pemesan 

sangan ditentukan oleh besarnya biaya produksi yang akan dikeluarkan untuk 

memproduksi pesanan tertentu.   



2.4.4 Keputusan Penetapan Harga Jual 

Keputusan penetapan harga jual produk merupakan salah satu tugas 

penting yang harus dilaksanakan oleh manajemen perusahaan. Penetapan harga 

jual produk merupakan tugas yang sulit, karena memerlukan pertimbangan-

pertimbangan dari berbagai aspek. 

Umumnya biaya dianggap sebagai suatu titik mula dalam menentukan 

harga jual. Biaya yang dimaksud adalah biaya untuk memproduksi produk dan 

menjual produk. Harga jual yang ditetapkan biasanya harus melebihi biaya untuk 

memproduksi produk dan menjual produk tersebut. Perusahaan biasanya 

menambah markup tertentu terhadap biaya dalam penentuan harga jual. 

Ada beberapa cara untuk menentukan harga jual yang biasa digunakan 

menurut Hammer (2004:767) adalah sebagai berikut : 

1. “Pricing to maximizeprofit 

2. Pricing to achieve a desire return on capital employed 

3. Pricing based on differential cost 

4. Pricing based on standard cost 

5. Target pricing” 

Adapun penjelasan dari penentuan harga jual tersebut di atas adalah 

sebagai berikut: 

1. Pricing to maximizeprofit 

Merupakan suatu cara penentuan harga jual yang membandingkan total 

pendapatan yang diharapkan dengan total biaya pada volume penjualan yang 

berbeda-beda. Biaya rata-rata per unit akan menurun seiring dengan kenaikan 

output, karena biaya tetap akan tersebar pada unit yang lebih banyak harga 

yang menghasilkan total profit yang terbesar dan akan dipilih sebagai harga 

jual. 

2. Pricing to achieve a desire return on capital employed 

Merupakan suatu cara penentuan harga jual yang dapat dilakukan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

Pricing = Total cost + (Desire rate of return X total Capacity employed) 
 Sales volume in unit 
  



3. Pricing based on differential cost 

Merupakan cara penentuan harga jual yang menggunakan differential cost 

sebagai dasar untuk menentukan harga jual. Differential cost dijadikan sebagai 

dasar untuk menetapkan harga jual, karena setiap harga yang melebihi atau di 

atas tarif differential cost dianggap akan menghasilkan suatu profit. 

Pendekatan ini hanya digunakan untuk menentukan harga jual jangka pendek 

dan biasanya digunakan dalam menentukan harga jual pesanan khusus. 

4. Pricing based on standard cost 

Merupakan suatu penentuan harga jual yang menggunakan biaya standar 

sebagai dasar perhitungan harga jual. Biaya standar yang dimaksud adalah 

untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Penggunaan 

biaya standar dalam menentukan harga jual mempercepat perhitungan dan 

mengurangi pekerjaan yang terlalu rinci. 

5. Target pricing 

Target pricing didefinisikan oleh Hongren,(2006:403) adalah sebagai berikut : 

“.....the estimated price for a product (or service that potential customers will 

be willing to pay”. 

Harga jual ditaksir atau diestimasi berdasarkan pada pengetahuan akan nilai 

produk yang diterima konsumen dan harga yang ditawarkan pesaing. Target 

pricing merupakan strategi penentuan harga yang di rancang untuk 

menciptakan competitive advantage (keunggulan bersaing), karena merupakan 

dasar penentuan target cost yang dihitung dengan mengurangi target operating 

income per unit dari target price. Strategi ini akan berhasil jika biaya dikurangi 

sampai di bawah harga jual dan menghasilkan profit yang memadai. Untuk itu, 

diperlukan peningkatan efisiensi perusahaan secara berkesinambungan atau 

mengurangi biaya input. 

 

 

 

 

 



2.5 Tinjauan metode harga pokok proses terhadap penetapkan harga 

jual yang  akurat 

 Metode harga pokok proses merupakan metode pengumpulan biaya 

produksi yang ditetapkan pada perusahaan yang berproduksi secara masa melalui 

mana produk yang dihasilkan merupakan produk standar, biaya produksi untuk 

setiap produksi relatif sama dan produksi ditujukan untuk memenuhi persediaan 

gudang. 

 Perusahaan yang berproduksi masa menggunakan metode harga pokok 

proses sebagai suatu alat bagi manajemen untuk mengumpulkan dan menghitung 

seluruh biaya produksi yang telah dikeluarkan pada suatu periode tertentu. 

Informasi mengenai biaya per unit yang dilaporkan tersebut merupakan faktor 

terbesar yang dipertimbangkan oleh manajemen untuk membuat kebijakan 

mengenai harga jual. Perusahaan tertentu ingin menetapkan suatu harga yang 

dapat menutup semua biaya memproduksi, mendistribusi dan menjual produk 

tersebut, termasuk suatu tingkat laba yang wajar. Jadi, dengan informasi biaya 

produksi dikumpulkan dan dihitung dengan cermat, manajemen memiliki dasar 

untuk menetapkan harga jual yang akurat, yaitu harga jual yang aman dan mampu 

menutup seluruh biaya dengan tetap menghasilkan laba normal bagi perusahaan 

sehingga perusahaan sedapat mungkin menghindari risiko kerugian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


