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SARI 

 

Yunita Puspaningrum. 2006. Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Harga Jual 
Pada Perusahaan Gajah Semarang. Tugas Akhir. Jurusan Akuntansi Diploma III 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 
 
Kata Kunci : Biaya Produksi, Harga Jual 
 

Perusahaan Gajah Semarang adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
penjualan yaitu kacang atom. Perusahaan ini terletak di Jalan Jatingaleh Trangkil 
No.85 Semarang. Dalam melakukan usaha memproduksi kacang selalu 
mengeluarkan biaya yaitu biaya produksi, Dengan biaya yang tinggi diharapkan 
akan mendapatkan hasil yang maksimal. 

Maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sejauh 
mana pengaruh biaya produksi terhadap harga jual. Adapun tujuan yang ingin 
dicapai pada penelitian ini adalah sejauh mana biaya produksi berpengaruh 
terhadap harga jual. Objek kajian dalam penelitian ini adalah pengaruh biaya 
produksi terhadap harga jual pada perusahaan Gajah Semarang. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, metode observasi 
dan metode dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah 
metode diskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis Regresi linier 
sederhana, pembuktian hipotesis dengan menggunakan uji t dan koefisien 
determinasi dengan menggunakan alat bantu program SPSS 12.0 for windows. 

Dari hasil penelitian diperoleh persamaan regresi sederhana dapat 
diketahui bahwa biaya produksi memiliki pengaruh yang besar (positif) terhadap 
harga jual. Hal ini dapat ditunjukkan dari persamaan regresi Y = 2.2 E + 08+ 
1.095 yang memiliki arti bahwa setiap kenaikan biaya produksi akan diikuti pula 
oleh kenaikan harga jual sebaliknya penurunan biaya produksi akan diikuti pula 
dengan penurunan harga jual. Pengaruh biaya produksi terhadap  harga jual dalam 
penelitian ini adalah sebesar 92%, dan sisanya 8% dipengaruhi oleh faktor 
(variabel) lain seperti permintaan sasaran produk dan persaingan di pasaran serta 
selera konsumen. 
 Berdasarkan penelitian perusahaan sudah melakukan pencatatan biaya – 
biaya dengan baik namun perlu diperhatikan dalam perhitungan dan 
pencatatannya dengan rinci agar tidak terjadi kesalahan karena biaya memiliki 
pengaruh yang yang besar terhadap harga jual.Dan diharapkan perusahan dapat  
tetap mempertahankan kualitas dan kuantitas produk dipasar sehingga dapat 
memberikan pelayanan kepada konsumen dengan baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Perusahaan Gajah Semarang adalah salah satu perusahaan yang 

bergerak dalam bidang penjualan kacang atom. Perusahaan Gajah ini 

terletak di Jalan Jatingaleh Trangkil No.85 Semarang Perusahaan ini berdiri 

karena adanya kemampuaan untuk memproduksi suatu barang dan jasa yang 

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang berupa makanan yaitu kacang 

atom. Perusahaan Gajah ini hanya memproduksi dan menjual satu jenis 

produk kacang atom saja. Adapun jenis atau rasa dari kacang atom tersebut 

adalah: Gurih, Manis,dan Pedas.Daerah pemasarannya meliputi wilayah 

Jawa Tengah,Jawa Timur,D.I.Yogyakarta  Jawa Barat dan  Luar Jawa. 

Untuk memenuhi selera masyarakat akan kacang atom , perusahaan dituntut 

untuk  bisa menghasilkan barang dan jasa  yang bernilai dan berkualitas 

baik. Hal ini bertujuan untuk menghadapi persaingan antar perusahaan yang 

memproduksi produk sejenis. Sebagai perusahaan manufacture  biaya 

dibedakan menjadi biaya produksi dan biaya non produksi. Biaya yang 

dikeluarkan harus diklasifikasikan secara jelas ,sehingga memungkinkan 

dalam penentuan harga jual produksi secara teliti. Perusahan   yang   tumbuh   

dan berkembang adalah perusahaan  yang dapat bekerja dengan produktifitas 

dan efisiensi yang tinggi agar perusahaan dapat memproduksi dengan tepat 

jumlah , tepat waktu, dan biaya serendah mungkin. Perusahaan yang dapat 
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beroperasi dengan produktifitas dan efisiensi  yang tinggi akan mempunyai 

daya saing yang rendah, sehingga perusahaan mempunyai daya saing yang 

rendah pula karena dapat menetapkan harga  jual yang rendah. Dalam hal ini 

peran biaya produksi sangat penting, terutama  dalam meningkatkan 

keunggulan bersaing dari suatu perusahaan. Biaya produksi merupakan 

biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang 

siap untuk dijual (Mulyadi,2000:14).Dalam  perusahaan penentuan harga 

jual produk dan jasa  merupakan salah satu  jenis pengambilan keputusan 

manajemen yang penting.Harga jual adalah besarnya harga yang akan 

dibebankan kepada konsumen yang diperoleh atau dihitung dari biaya 

produksi ditambah biaya non produksi dan laba yang diharapkan (Mulyadi). 

Bagi manajemen penentuan harga jual produk dan jasa bukan hanya 

merupakan kebijakan dibidang pemasaran atau bidang keuangan melainkan 

merupakan kebijakan yang berkaitan  dengan seluruh aspek kegiatan 

perusahaan. Suatu jenis produk dan jasa yang dihasilkan oleh banyak 

perusahaan barang kali dalam penentuan harga jualnya relatif tidak banyak  

dijumpai masalah. Dalam keadaan tersebut pada umumnya masing-masing 

perusahaan tidak dapat secara langsung mempengaruhi tinggi rendahnya  

harga jual produk atau jasa yang dihasilkannya.  Harga jual  lebih banyak 

ditentukan oleh kekuatan antara permintaan dan penawaran produk atau jasa 

tersebut di pasaran. Sebaliknya, bagi perusahaan yang dihadapkan pada 

masalah bagaimana menentukan harga jual produk atau jasa yang 

dihasilkannya. Dalam jangka panjang harga jual produk atau jasa yang 
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ditetapkan harus mampu menutup semua biaya perusahaan dan 

menghasilkan laba bagi perusahaan (Abdul Halim dan Bambang Supomo, 

2001:197). Satu-satunya faktor yang memiliki kepastian relatif tinggi yang 

berpengaruh dalam penentuan harga jual adalah biaya. Biaya memberikan 

informasi batas bawah suatu harga jual harus ditentukan. Di bawah biaya 

penuh produk dan jasa harga jual akan mengakibatkan kerugian bagi 

perusahaan. Kerugian yang timbul akibat harga  jual di   bawah  biaya  

produk  atau   jasa   dalam   jangka    waktu tertentu mengakibatkan 

perusahaan akan mengalami kerugian dan mengganggu pertumbuhan 

perusahaan. Maka sebelumnya harus diketahui jumlah penjualannya. 

Dengan demikian manajer sebagai penentu harga jual senantiasa 

memerlukan informasi biaya produk atau jasa dalam pengambilan keputusan 

penentuan harga jual, karenanya sangatlah penting memperhitungkan biaya 

produksi dan menetapkan harga jual produk dengan tepat untuk memberikan 

perlindungan bagi perusahaan dari kemungkinan kerugian. 

Dari gambaran  di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH BIAYA PRODUKSI TERHADAP 

HARGA JUAL KACANG ATOM PADA PERUSAHAAN GAJAH 

SEMARANG”. 
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1.2.  Perumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah : Sejauh mana 

biaya produksi berpengaruh terhadap harga jual kacang atom pada 

Perusahaan Gajah Semarang. 

  

1.3.   Tujuan Penelitian 

Adapun  tujuan yang  ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

Terkait dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari 

penelitian ingin mengetahui sejauh mana biaya produksi berpengaruh 

terhadap harga jual kacang atom pada Perusahaan Gajah Semarang. 

 

1.4.   Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat menambah  pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan bagi 

pembaca pada umumnya 

2. Manfaat Praktis 

Dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan 

masukan bagi Perusahaan Gajah Semarang 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Biaya Produksi 

2.1.1. Pengertian Biaya Produksi 

Menurut Mulyadi (2000:14) Biaya produksi merupakan biaya-

biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi 

yang siap untuk dijual. 

Menurut Hansen Mowen (2004:19) Biaya produksi adalah 

biaya yang berkaitan dengan  pembuatan barang dan penyediaan jasa 

Menurut Supriyono (1999:19) Biaya produksi yaitu semua 

biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi atau kegiatan 

pengolahan bahan baku menjadi produk selesai. 

Maka dapat disimpulkan  bahwa biaya produksi adalah biaya 

yang berhubungan dengan produksi dan harus dikeluarkan untuk 

mengolah dan membuat bahan baku menjadi produk jadi yang siap 

untuk dijual. 

2.1.2. Cara Penggolongan Biaya 

Dalam akuntansi biaya ,penggolongan biaya ditentukan atas 

dasar tujuan yang hendak dicapai, Dengan penggolongan tersebut 

biaya dapat digolongkan menurut: 

1. Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran 

Menurut cara ini penggolongan biaya berdasarkan atas nama obyek 

pengeluaran. 
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2. Penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan 

Dalam hal ini biaya dapat dikelompokkan menjadi tiga 

kelompok yaitu : 

a. Biaya produksi, yaitu biaya-biaya untuk mengolah bahan baku 

menjadi produk jadi siap jual. Biaya ini terdiri dari biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik 

b. Biaya pemasaran, merupakan biaya yang terjadi untuk 

melaksanakan kegiatan pemasaran produk 

c. Biaya Administrasi dan Umum, yaitu merupakan biaya untuk 

mengkoordinir kegiatan produksi  dan pemasaran produk. 

3. Penggolongan biaya menurut hubungan dengan sesuatu yang 

dibiayai. 

Dalam cara penggolongan ini biaya dapat dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu : 

a. Biaya langsung, merupakan yang terjadi dengan satu-satunya 

penyebab adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Biaya 

produksi langsung terdiri dari  bahan baku dan biaya tenaga 

kerja 

b. Biaya tidak langsung merupakan biaya yang terjadi tidak hanya 

disebabkan sesuatu yang dibiayai. Biaya ini sering disebut 

dengan biaya overhead pabrik 

4. Penggolongan biaya menurut prilakunya dalam hubungan dengan 

perubahan volume kegiatan 
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Dalam hal ini biaya digolongkan menjadi : 

a. Biaya Variabel, yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah 

sebanding dengan perubahan volume kegiatan 

b. Biaya Semi Variabel, yaitu biaya yang berubah tidak sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan. Biaya ini mengandung 

unsur biaya tetap dan variabel. 

c. Biaya Semi Fixed, yaitu yang tetap untuk tingkat volume 

kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan 

pada volume produksi tertentu. 

d. Biaya Tetap, yaitu biaya jumlah totalnya tetap dalam kisar 

volume kegiatan tertentu. 

5. Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya 

Dalam penggolongan biaya dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu:  

a. Pengeluaran modal, yaitu biaya yang mempunyai manfaat lebih 

dari satu periode akuntansi 

b. Pengeluaran pendapatan, yaitu biaya yang hanya mempunyai 

manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran 

tersebut. 

Dalam penelitian ini penggolongan biaya yang digunakan 

adalah penggolongan biaya berdasarkan fungsi pokok dalam 

perusahaan, sehingga biaya produksi yang dikeluarkan meliputi : 
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1. Biaya Bahan Baku 

Bahan baku yang digunakan untuk proses tersebut dapat 

diperoleh melalui pembelian atau  dari pengolahan sendiri. 

Sebelum perusahaan melakukan proses produksi pada 

umumnya terlebih dahulu menetapkan jumlah kebutuhan bahan 

baku yang akan digunakan 

Untuk menentukan harga pokok bahan baku yang 

dipakai menurut Mulyadi adalah : 

a. Metode Identifikasi Khusus 

Dalam metode ini perlu dipisahkan tiap jenis barang 

berdasarkan harga pokoknya dan  untuk masing-masing 

kelompok dibuatkan kartu persediaan tersendiri dengan 

diberi tanda khusus pada harga bahan yang dibeli. 

b. Metode Masuk Pertama Keluar Pertama 

Dalam metode ini harga pokok bahan baku yang 

dibebankan sesuai dengan urutan terjadinya. Apabila ada 

pemakaian bahan baku harga pokoknya adalah harga pokok 

terdahulu disusul yang berikutnya. Selanjutnya persediaan 

akhir dibebankan pada harga pokok akhir 

c. Metode Masuk Terakhir Keluar Pertama 

Dalam metde ini bahan baku yang terakhir disusul dengan 

yang masuk sebelumnya. Persediaan akhir akan dibebankan 

pada pembelian yang pertama dan berikutnya. 
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d. Metode Rata-Rata Bergerak 

Dalam metode persediaan bahan baku yang ada di gudang 

di hitung harga pokok rata-ratanya dengan cara membagi 

total harga pokok rata-rata persatuan yang baru. 

e. Metode Biaya Standar 

Dalam metode ini bahan baku yang dibeli di catat sebesar 

harga standar, yaitu harga taksiran yang mencerminkan 

harga yang diharapkan terjadi pada masa yang akan datang. 

f. Metode Rata-Rata Harga Pokok Bahan Pada Akhir Bulan  

Dalam metode ini pada akhir bulan dihitung harga pokok 

rata-rata persatuan ini kemudian digunakan unutk 

menghitung bahan baku yang diserahkan oleh bagian 

gudang ke bagian produksi. 

2. Biaya Tenaga Kerja 

Biaya tenaga kerja untuk fungsi produksi dibagi dalam 

dua bagian yaitu : 

a. Biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya tenaga kerja 

pabrik yang langsung berhubungan dengan proses produksi 

b. Biaya tenaga kerja tidak langsung, yaitu biaya tenaga kerja 

yang secara tidak langsung berhubungan dengan pengerjaan 

produk, baik tenaga itu bekerja dengan tenaga kerja sendiri 

maupun dengan mesin. 
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Pengalokasian gaji dan upah untuk tenaga kerja 

langsung untuk metode harga pokok pesanan dibebankan 

langsung ke rekening barang dalam proses. Sedangkan gaji dan 

upah untuk tenaga kerja tidak langsung dibebankan ke biaya 

produksi tidak langsung. 

3. Biaya produksi tidak langsung 

Penentuan biaya produksi tidak langsung dan 

pembebanan kepada produk lebih sulit dibanding dengan 

perhitungan biaya produk lainnya. Hal ini disebabkan  karena 

biaya produksi tidak langsung baru diketahui suatu pembukuan. 

Untuk itu diperlukan tarif tertentu. Adapun tujuan penentuan 

biaya di muka ini antara lain sebagai pengendalian biaya 

produksi. 

Biaya produksi yang termasuk biaya produksi tidak 

langsung dapat dikelompokkan menjadi beberapa golongan 

yaitu sebagai berikut : 

a. Biaya bahan penolong (apabila menggunakan metode harga 

pokok pesanan) 

b. Biaya reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap 

c. Biaya tenaga kerja langsung (apabila menggunakan metode 

harga pokok pesanan) 

d. Biaya penyusutan (depresi) aktiva tetap 

e. Biaya yang timbul akibat berlalunya waktu 
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f. Biaya lain yang secara langsung dibayar dengan kas 

Apabila perusahaan menetapkan BOP berdasarkan tarif 

dimuka maka langsung mendebit rekening BOP sejumlah tarif 

biaya yang ditentukan di muka tersebut. Pada akhir periode 

antara BOP yang sesungguhnya dengan BOP yang ditentukan 

dimuka dibandingkan sehingga timbul selisih. Selisih tersebut 

bisa berupa laba atau rugi. 

 

2.1.3. Metode Pengumpulan Harga Pokok Produksi 

Pengumpulan Harga Pokok Produksi sangat ditentukan oleh 

cara produksi. Adapun macam-macam jenis metode Pengumpulan 

Harga Pokok Produksi adalah sebagai berikut : 

1. Metode Harga Pokok Pesanan 

Penentuan harga pokok pesanan merupkaan suatu cara 

penentuan harga pokok yang membebankan biaya produksi untuk 

menjumlahkan produk tertentu yang dapat dipisahkan identitasnya. 

Metode  ini digunakan oleh perusahaan yang mengolah 

produksinya berdasarkan atas pesanan. 

Kakrakteristik metode harga pokok pesanan adalah sebagaoi 

berikut : 

a. Digunakan jika perusahaan memproduksi berbagai macam 

produk sesuai dengan spesifikasi pemesan dan setiap jenis 

produk perlu dihitung harga pokoknya secara individual 
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b. Biaya produksi harus dipisahkan menjadi dua golongan pokok 

yaitu biaya produksi langsung dan tidak langsung 

c. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan 

biaya tenaga kerja, sedangkan biaya produksi tidak langsung 

disebut dengan istilah biaya overhead pabrik. 

d. Biaya langsung diperhitungkan sebagai harga pokok pesanan 

tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, 

sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan kedalam 

harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan 

dimuka. 

e. Harga pokok perunit produk dihitung pada saat pesanan selesai 

diproduksi 

f. Pada harga pokok pesanan, harga pokok dikumpulkan untuk 

setiap pesanan jumlah biaya produksi akan dihitung setiap 

pesanan selesai. 

2. Metode Harga Pokok Proses 

Metode harga pokok proses merupakan pengumpulan harga 

pokok produksi yang digunakan perusahaan yang mengolah 

produknya secara massa. Di dalam metode ini biaya produksi 

dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu dan 

harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi 

total biaya produksi dalam proses tertentu selama waktu yang 

berkaitan. 
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Perusahaan yang beropersai secara massal memiliki 

karakteristik sebagai berikut : 

a. Produk yang dihasilkan adalah produk standar 

b. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama 

c. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah 

rencana produk standar untuk jangka waktu tertentu 

Karakteristik pengumpulan harga pokok produksi dalam 

metode harga pokok proses adalah sebagai berikut : 

a. Biaya produksi dikumpulkan perdepartemen produksi 

perperiode akuntansi 

b. Harga pokok produk persatuan dihitung dengan cara membagi 

total biaya produksi yang dikeluarkan  selama periode 

akuntansi tertentu dengan jumlah  satuan produksi yang 

dihasilkan periode yang bersangkutan 

c. Penggolongan biaya produksi biaya produksi langsung dan 

biaya produksi tidak langsung diperlukan terutama jika 

perusahaan hanya menghasilkan satu macam produk. 

d. Unsur yang digolongkan dalam BOP terdiri dari biaya produk 

selain biaya bahan baku dan bahan penolong serta biaya tenaga 

kerja. 

Dalam suatu proses produksi tidak semua produk yang 

dioleh dapat menjadi produk yang baik yang memenuhi standar 

mutu yang telah  ditetapkan. Kadang juga  terdapat produk yang 
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hilang ditinjau dari terjadinya, produk dapat hilang pada  awal 

proses maupun akhir proses. Produk yang hilang pada awal proses 

berakibat: 

1. Menaikkan harga pokok per satuan produk yang diterima dari 

departemen produksi sebelumnya 

2. Menaikkan harga pokok per satuan yang ditambahkan dalam 

departemen produksi setelah departemen produksi yang 

pertama. 

Produk hilang yang terjadi diakhir proses berakibat 

menaikkan harga pokok persatuan produk yang ditransfer ke 

departemen berikutnya atau ke gudang. 

 

2.1.4. Metode Penentuan Harga Pokok Produksi 

Metode penentuan harga pokok produksi adalah cara 

memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi. 

Dalam memperhitungkan biaya ke dalam harga pokok produksi 

terdapat dua faktor pendekatan yaitu full costing dan variabel costing. 

a. Full Costing 

Full costing merupakan metode penentuan harga pokok 

produksi yang memperhitungkan  semua unsur biaya produksi ke 

dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari bahan baku, biaya 

tenaga kerja lansung, dan biaya overhead pabrik baik yang tetap 

maupun variabel. Dengan demikian harga pokok produksi menurut 
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metode full costing terdiri dari unsur biaya produksi (biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja lansung, biaya overhead pabrik baik tetap 

maupun variabel) ditambah dengan biaya non produksi biaya 

(pemasaran, biaya administrasi dan umum) 

b. Variabel Costing 

Variabel costing merupakan metode penentuan harga pokok 

produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang 

berprilaku produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga 

kerja langsung dan biaya overhead pabrik variabel. 

 

2.2. Harga Jual 

2.2.1. Pengertian Harga Jual 

Harga jual adalah besarnya harga yang akan dibebankan  

kepada konsumen yang diperoleh atau dihitung dari biaya produksi 

ditambah biaya non produksi dan laba yang diharapkan (Mulyadi) 

Harga jual (selling price) adalah harga jual meliputi biaya yang 

dikeluarkan untuk produksi dan distribusi, ditambah dengan jumlah 

labay yang diinginkan (Aliminsyah dan Padji, 2003:301) 

Maka disimpulkan bahwa harga jual adalah besarnya  harga 

yang dibebankan atau dikeluarkan untuk produksi tambah biaya non 

produksi dan jumlah laba yang di inginkan. 
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2.2.2. Tujuan Penetapan Harga Jual 

Pada dasarnya  ada empat jenis tujuan penetapan harga yaitu : 

1. Tujuan Berorientasi Pada Laba 

Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan 

selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. 

Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimisasi laba 

2. Tujuan Berorientasi Pada Volume 

Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula perusahaan yang 

menetapkan harganya berdasarkan tujuan yang berorietasi  pada 

volume tertentu atau yang biasa dengan istilah volume pricing 

objectives. Harga ditetapkan sedemikian rupa agar mencapai target 

volume penjualan (dalam ton, kg, unit, m3 dsb), nilai  penjualan 

(Rp) atau pangsa pasar (absolut maupun relatif) . Tujuan ini banyak 

diterapkan oleh perusahaan penerbangan, lembaga pendidikan, 

perusahaan tour and travel,  pengusaha bioskop dan pemillik bisnis 

bertujuan lainnya, serta penyelenggaraan seminar. Bagi sebuah 

perusahaan penerbangan, biaya penerbangan untuk satu pesawat 

yang terisi penuh  maupun yang hanya terisi separuh tidak banyak 

berbeda. Oleh karena itu, banyak  perusahaan penerbangan  yang 

berupaya memberikan insentif berupa harga spesial agar dapat 

meminimalisasi jumlah kursi yang tidak terisi. 
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3. Tujuan Berorientasi Pada Citra  

Citra (image) suatu perusahaan  dapat dibentuk melalui penetapan 

harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk 

membentuk atau mempertahankan citra prestisius. Sementara itu 

harga rendah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu 

(image of falue), misalnya dengan memberikan jaminan bahwa 

harganya merupakan harga yang terendah  disuatu wilayah  

tertentu. Pada hakekatnya baik penetapan harga, tinggi maupun 

rendah bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap 

keseluruhan bauran produk yang ditawarkan perusahaan. 

4. Tujuan Stabilisasi Harga 

Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, 

bila suatu perusahaan menurunkan  harganya, maka para 

pesaingnya harus menurunkan pula harga mereka. Kondisi seperti 

ini yang mendasari terbentuknya tujuan stabilisasi harga dalam 

industri –industri tertentu yang produknya sangat terstandarisasi 

(misalnya minyak bumi). Tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan 

menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang antara 

harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri (Industry 

Leader) 

5. Tujuan-Tujuan Lainnya 

Harga dapat pula ditetapkan dengan tujuan mencegah masuknya 

pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung 
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penjualan ulang, atau menghindari campur tangan pemerintah. 

Organisasi non profit juga dapat menetapkan tujuan  penetapan 

harga yang berbeda, misalnya untuk mencapai partial cost recovery  

full cost recovery   atau untuk menetapkan social price. 

Tujuan-tujuan penetapan harga di atas memiliki implikasi 

penting terhadap strategi bersaing perusahaan. Tujuan yang 

ditetapkan  harus konsisten dengan cara yang ditempuh perusahaan 

dalam menempatkan posisi relatifnya dalam persaingan (Fandy 

Tjiptono, 1997:152-153) 

2.2.3. Faktor -Faktor  Penentuan Harga Jual 

Secara umum ada dua faktor utama yang perlu 

dipertimbangkan dalam menetapkan harga (Kofler dan Armstrong, 

1994) yaitu faktor internal perusahaan dan faktor lingkungan eksternal. 

a. Faktor Internal Perusahaan 

1. Tujuan pemasaran 

Faktor utama yang menentukan dalam penetapan  harga adalah 

tujuan pemasaran perusahaan. Tujuan  tersebut  bisa berupa 

maksimisasi  laba, mempertahankan  kelangsungan hidup 

perusahaan  meraih pangsa pasar yang besar, menciptakan 

kepemimpinan  dalam hal kualitas, mengatasi persaingan, 

melakukan tanggung jawab sosial dll. 
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2. Strategi Bauran Pemasaran 

Harga hanyalah salah satu komponen dari bauran pemasaran. 

Oleh karena itu harga  perlu dikoordinasikan dan saling  

mendukung dengan bauran pemasaran lainnya, yaitu produk, 

distribusi dan promosi. 

3. Biaya 

Biaya merupakan faktor yang menentukan harga minimal yang 

harus ditetapkan  agar perusahaan tidak mengalami  kerugian. 

Oleh karena itu setiap perusahaan pasti menaruh perhatian 

besar pada aspek struktur biaya (ettap dan variabel) serta jenis-

jenis biaya lainnya, seperti out – of – pocket  cost, incremental 

cost, opportunity cost, dan replacement cost 

4. Organisasi 

Managemen perlu memutuskan siapa di dalam organisasi yang 

harus menetapkan harga. Setiap perusahaan menangani 

masalah penetapan harga menurut caranya masing-masing. 

Pada perusahaan kecil, umunya harga ditetapkan oleh 

manajemen puncak, pada perusahaan besar, seringkali masalah 

penetapan harga ditangani oleh divisi atau manager suatu lini 

produk. Dalam pasar industri para wiraniaga (sales people) 

diperkenankan untuk bernegosiasi dengan pelanggannya guna 

menetapkan rentang (range) harga tertentu. Dalam industri 

dimana harga merupakan faktor kunci (misalnya perusahaan 
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minyak, penerbangan luar angkasa) biasanya setiap perusahaan 

memiliki departemen pemasaran atau manajemen puncak. 

Pihak-pihak lain yang memiliki pengaruh terhadap penetapan  

harga adalah manajer penjualan, manajer produksi, manajer 

keuangan dan akuntan. 

b. Faktor Lingkungan Eksternal 

1. Sifat Pasar dan Permintaan 

Setiap perusahaan perlu memahami sifat pasar dan permintaan 

yang dihadapinya, apakah termasuk pasal persaingan 

sempurna, persaingan  monopolistik, oligopoli atau monopoli. 

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah elastisitasnya  

permintaan. 

2. Persaingan  

Menurut Porter (1985) ada lima kekuatan pokok dalam 

persaingan suatu industri, yaitu persaingan dalam industri yang 

bersangkutan, produk substitusi, pemasok, pelanggan dan 

ancaman pendatang baru. Informasi-informasi yang dibutuhkan 

untuk menganalisis karakteristik persaingan yang dihadapi 

antara lain meliputi: 

a. Jumlah perusahaan dalam industri 

Bila hanya ada satu perusahaan dalam industri, maka secara 

teoritis perusahaan yang bersangkutan bebas menetapkan 

harnya seberapapun. Akan tetapi sebaliknya bila industri 
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terdiri dari banyak perusahaan, maka persaingan harga pun 

terjadi. Bila produk yang dihasilkan tidak terdiferensiasi, 

maka hanya pemimpin industri yang leluasa menentukan 

perubahan harga.  

b. Ukuran relatif setiap anggota dalam industri 

Bila perusahaan memiliki pangsa pasar yang besar, maka 

perusahaan yang bersangkutan dapat memegang inisiatif 

perubahan harga. Bila pangsa pasarnya kecil, maka hanya 

menjadi pengikut. 

c. Diferensi Produk 

Bila perusahaan berpeluang melakukan diferensiasi dalam 

industrinya, maka perusahaan tersebut dapat 

mengendalikan aspek penetapan harganya, bahkan 

sekalipun  perusahaan itu kecil dan banyak persaingan 

dalam industri 

d. Kemudahan untuk memasuki industri yang bersangkutan 

Bila suatu industri mudah untuk dimasuki  maka 

perusahaan yang ada sulit mempengaruhi atau 

mengendalikan  harga. Sedangkan bila ada hambatan  

masuk kepasar (gamer to market entry) maka perusahaan –

perusahaan yang sudah ada dalam industri tersebut dapat 

mengendalikan harga. Hambatan masuk ke pasar dapat 

berupa: 
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a. Persyaratan teknologi 

b. Investasi modal yang besar 

c. Ketidak tersediaan bahan baku pokok / utama 

d. Skala ekonomis yang sudah dicapai perusahaan-

perusahaan yang telah ada sulit diarahkan oleh para 

pendatang baru. 

e. Kendali atas sumber daya alam oleh perusahaan-

perusahaan yang sudah ada 

f. Keahlian dalam pemasaran 

3. Unsur-unsur lingkungan eksternal  lainnya 

Selain faktor diatas, perusahaan juga perlu  mempertimbangkan  

faktor kondisi ekonomi  (inflasi, boom atau resesi, tingkat 

bunga) kebijakan dan peraturan pemerintah dan aspek sosial 

(kepedulian terhadap lingkungan) (Fandy Tjiptono, 1997:157) 

2.2.4. Metode Penentuan Harga Jual 

Penentuan harga jual adalah suatu cara yang menentukan 

keputusan untuk membuat membeli, menerima atau menolak sesuatu 

pesanan khusus, menutup atau meneruskan suatu usaha (Bambang 

Hariadi) 

Penentuan harga jual adalah metode penentuan biaya produk 

atau jasa berdasarkan harga/harga target dimana pelanggan bersedia 

membayarnya (Hansen Mowen). 
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Kesimpulan : Penentuan harga jual merupakan titik awal untuk 

mengurangi ketidak pastian yang dihadapi oleh pengambil keputusan 

yang merupakan dasar untuk memberikan perlindungan  bagi 

perusahaan dari kemungkinan kerugian atau penentu harga jual untuk 

melongok struktur biaya perusahaan pesaing sebagai dasar untuk 

pengambilan keputusan perusahaan memasuki pasar. 

1. Penentuan harga jual dalam keadaan normal (Normal Pricing) 

Metode penentuan harga jual seringkali disebut dengan istilah cost 

plus pricing, karena harga jual ditentukan dengan menambah biaya 

yang akan datang dengan suatu presentase mark up (tambahan 

diatas jumlah biaya) 

Cost plus pricing yaitu penentuan  harga jual dengan cara 

menambah laba yang diharapkan diatas biaya penuh masa yang 

akan datang untuk memproduksi dan memasarkan produk. Harga 

jual berdasarkan Cost plus pricing dihitung dengan rumus : 

Harga jual = taksiran biaya penuh + laba yang diharapkan 

Rumus perhitungan harga jual atas dasar biaya secara umum dapat  

dinyatakan dalam persamaan : 

 

 

Persentase mark up dihitung dengan rumus : 

 

 

Harga jual per unit =  Biaya yang berhubungan langsung dengan  
volume + persentase mark up (perunit) 

                   Laba yang diharapkan + biaya yang tidak dipengaruhi langsung oleh volume produk 
Persentase markup = ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                          Biaya yang dipengaruhi langsung oleh volume produk 
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2. Penentuan Harga Jual Waktu dan Bahan (Time and Material 

Pricing) 

a. Penentuan Harga Jual waktu 

Biaya-Biaya ini meliputi tenaga kerja tidak langsung, biaya 

depresiasi aktiva tetap, biaya asuransi, biaya listrik, biaya air, 

biaya kantor, biara reparasi aktiva tetap dan biaya umum. 

b. Penentuan Harga Jual Bahan dan Suku Cadang 

Penentuan harga jual ini digunakan pada perusahaan bengkel, 

dak kapal dan perusahaan lain yang menjual jasa reparasi 

disamping menjual jam kerja tenaga kerja langsung yang 

digunakan untuk menghasilkan jasa. 

3. Penentuan Harga Jual dalam Cost Type Contract 

Adalah kontrak pembuatan produk/jasa yang pihak pembeli setuju 

untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada 

total  biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen dan 

dengan laba yang  sebesar presentase tertentu dan total biaya 

sesungguhnya (Mulyadi, 1997:264) 

4. Penentuan Harga Jual Pesanan Khusus 

Pesanan khusus merupakan pesanan yang diterima oleh perusahaan 

diluar pesanan reguler perusahaan (Mulyadi, 1997:365) 

5. Penentuan Harga Jual Produk/Jasa yang dihasilkan oleh 

Perusahaan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
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Harga jual produk atau jasa ditentukan berdasarkan biaya peuh 

masa yang akan datang ditambah dengan laba yang diharapkan. 

Dalam penentuan harga jual normal, biaya penuh masa yang akan 

datang menggunakan salah satu pendekatan. Full costing dan 

variabel costing. Sedangkan penentuan harga jual  yang diatur 

dengan  peraturan pemerintah, biaya penuh masa yang akan datang 

yang dipakai sebagai   dasar penentuan harga jual tersebut dihitung 

dengan pendekatan full costing saja, karena pendekatan variabel 

costing tidak diterima sebagai prinsip yang lazim. 

 

2.3. Penjualan  

2.3.1. Pengertian Penjualan  

Penjualan adalah suatu transakasi jual beli barang yang 

dilakukan oleh penjual kepada pembeli baik secara tunai maupun 

secara kredit (Jusup 1999;326). 

Sedangkan menurut Marom (2000:83 ) penjualan adalah suatu 

penjualan barang dagangan sebagai usaha pokok perusahaan dan 

biasanya dilakukan secara teratur. 

Dari dua pengartian diatas, yang dimaksud dengan penjualan 

adalah suatu penjualan barang dagangan yang dilakukan oleh 

penjualan kepada pembeli secara teratur. 
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2.3.2. Jenis Penjualan 

Di dalam sebuah perusahaan penjualan dibedakan menjadi 

dua yaitu: 

1. Penjualan Tunai 

Penjualan tunai yaitu penjualan yang dilakukan pada saat 

terjadinya penyerahan barang dari penjualan kepada pembeli atau 

pada saat terjadinya transaksi jual beli. 

2. Penjualan Kredit 

Penjualan Kredit yaitu penjualan yang pembayarannya 

dilakukan selang beberapa waktu setelah penyerahan barang dari 

penjual kepada pembeli. 

3. Penjualan Konsinyasi 

Penjualan Konsinyasi yaitu penjualan barang-barang 

melalui penitipan barang-barang tersebut kepada pihak lain untuk 

di perjual belikan bagi kepentingan pihak yang menitipkan barang, 

atau bagi kepentingan kedua  belah pihak ( yang menitipkan dan 

yang menerima titipan barang). 

2.3.3. Fungsi Penjualan  

         Penjualan memiliki beberapa fungsi, antara lain: 

1. Fungsi Perencanaan dan Pengembangan Produk 

Pihak penjual harus menawarkan produk yang akan 

memenuhi kebuttuhan serta keinginan para pembeli. 
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2. Fungsi Mencari Kontrak 

Fungsi ini mencakup tindakan mencari dan 

mengalokasikan pembeli yang dilakukan oleh penjual kontrak 

dan mempertahankannya dengan pembeli.  

3. Fungsi Penciptaan Permintaan  

Fungsi ini mencakup semua usaha khusus yang 

dilakukan oleh penjual untuk merangsang para pembeli supaya 

membeli produk-produk mereka. 

4. Fungsi Mengadakan  Perundingan 

Syarat serta kondisi penjualan harus di rundingkan oleh 

para penjual dan pembeli. 

5. Fungsi Kontraktul  

Fungsi ini mencakup persetujuan akhir untuk 

melaksanakan penjualan inklusif transfer hak milik. 
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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan kacang atom cap “Gajah” 

Semarang yang berlokasi di Jl. Jatingaleh Trangkil No. 85 Semarang. 

 

3.2. Objek Kajian 

 Objek kajian dalam penelitian adalah : Pengaruh biaya produksi  

terhadap harga jual pada perusahaan  kacang atom cap “Gajah” Semarang.  

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Jenis Data 

1. Data Primer  

Yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak perusahaan 

dengan wawancara dan observasi pada bagian yang terkait di 

perusahaan. 

2. Data Sekunder 

Yaitu yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek 

penelitian dengan memanfaatkan data yang telah ada seperti laporan 

yang sudah ada dalam perusahaan.  
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b. Metode Pengumpulan Data 

1) Observasi 

Metode observasi atau pengamatanadalah cara pengumpulan 

data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat (Soeratno dan 

Arsyad 1999 : 89 ).Dalam metode ini, diadakan observasi secara 

langsung pada objek yang diteliti . Obsrvasi ini dilakukan penulis 

dengan mengamati lansung pada Perusahaan Gajah mengenai biaya 

produksi.  

2) Wawancara 

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara bertanya 

langsung dengan responden (Soeratno, 1999:92). Dalam metode 

wawancara ini penulis melakukan wawancara atau bertanya 

langsung dengan karyawan perusahaan Gajah mengenai hal-hal 

yang berhubungan dengan penggunaan biaya produksi. 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa cacatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto 

Suharsimi, 2002:206). Dalam penelitian ini metode dokumentasi 

digunakan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan 

penggunaan biaya produksi. 
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3.4. Metode Pengolahan Data 

Metode Analisis Data adalah suatu metode yang digunakan untuk 

mengolah hasil penelitian guna memperoleh kesimpulan. Dalam penelian 

ini analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kuantitatif, dengan 

menggunakan perhitungan yaitu dengan analisis regresi sederhana dan 

analisis koefisien determinasi. 

a.  Persamaan Regresi Sederhana 

Y= a + bX + e 

Dengan: 

Y  = Harga Jual 

a   = Intersep (titik potong kurva terhadap sumbu Y) 

b   = Kemiringan (slope)Kurva linier 

X  = Biaya produksi 

e   = Error term  

Untuk menghitung nilai a b dan e ini menggunakan program 

komputer statistik yaitu SPSS. 

 

b. Koefesien Derterminasi 

Ukuran statistik yang dapat menggambarkan hubungan antara 

suatu variabel dengan variabel yang  lain adalah koefisien determinasi 

dan koefesien korelasi. Koefisien determinasi diberi simbol (r2) dan 

koefisien korelasi diberi simbol r. Koefisien determinasi adalah salah 
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satu  nilai statistik yang  dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh antara dua variabel. 

Koefisien determinasi (r2) dari hasil regresi sederhana 

menunjukkan tingkat kejelasan yang dapat diberikan oleh model 

tersebut terhadap perubahan variabel dependen. Secara umum nilai r 

terletak pada nilai 0 sampai dengan 1(0< r<1). Nilai koefisien 

determinasi menunjukkan persentase variasi nilai variabel dependen 

yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang dihasilkan. 

 Semakin mendekati nol bersarnya koefisien determinasi (r2) 

suatu persamaan regresi,semakin kecil pula pengaruh semua variabel 

independen  terhadap nilai variabel dependen  (dengan kata lain 

semakin kecil kemampuan model dalam menjelaskan perubahan  nilai 

variabel dependen). Sebaliknya, semakin mendekat satu besarnya 

koefisien determinasi (r2) suatu persamaan regresi , semakin besar pula 

pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan Gajah Semarang 

4.1.1. Sejarah Berdirinya Perusahaan GAJAH 

  Perusahaan GAJAH merupakan perusahaan manufaktur 

yang berawal dari sebuah home industry yang memproduksi 

makanan ringan yaitu kacang atom. Perusahaan kacang atom cap 

“GAJAH” ini berdiri secara resmi pada tanggal 9 Juni 1990 oleh  

Soekamto yang berasal dari Desa Pati, Kecamatan Ngunut, 

Tulungangung. Sebelum mendirikan perusahaan GAJAH, beliau 

bekerja sebagai karyawan bagian gudang di PT. Arta Boga 

Cemerlang Semarang. Baru kemudian sekitar tahun 1987  setelah 

berhenti dari pekerjaannya di PT. Arta Boga Cemerlang, beliau 

mulai merintis usaha home industry ini. Pada awal usahanya  

Soekamto hanya memproduksi bahan baku berupa kacang tanah 

sebanyak 0.5 – 3 kg. Proses pembuatan kacang atom pada saat itu 

pun masih menggunakan cara manual dengan peralatan yang 

sederhana dan dikerjakan sendiri oleh Soekamto beserta istrinya dan 

hasilnya dijual untuk tambahan memenuhi kebutuhan sehari-hari.  

  Dari tahun ke tahun, ternyata usaha yang semula bersifat 

home industry tersebut berkembang dengan pesat seiring dengan 

meningkatnya permintaan konsumen terhadap kacang atom. Maka 
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sesuai dengan ijin usaha dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan 

RI no 641.11.01/PK/6/90, berdirilah perusahaan GAJAH yang 

dipimpin oleh Soekamto. Perluasan usaha ini mendorong  Soekamto 

untuk mencari tempat yang lebih luas dan layak dengan cara 

menyewa sebuah bangunan yang sebelumnya dipakai sebagai 

gudang di dekat tempat tinggalnya.  

  Disamping tetap memproduksi kacang atom “GAJAH”, 

pada tahun 1993 perusahaan mengambil kebijakan untuk 

mengeluarkan produk kacang atom dengan merek “MAHKOTA” 

sebagai side project (usaha sampingan). Namun ternyata minat pasar 

terhadap kacang atom “MAHKOTA” kurang begitu bagus sehingga 

perusahaan memutuskan untuk menghentikan produksinya pada 

tahun 1997. Kegagalan kacang atom “MAHKOTA” di pasaran 

disebabkan karena kacang atom ini kalah bersaing dengan kacang 

atom “GAJAH” yang lebih dulu dikenal oleh konsumen. Oleh 

karena itu pada tahun 1997, perusahaan hanya memproduksi kacang 

atom “GAJAH”. Untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk 

kacang atom “GAJAH” maka perusahaan mendaftarkan mereknya 

agar mendapat pengakuan dari Departemen Kesehatan RI. Akhirnya 

pada tahun 1994 perusahaan GAJAH memperoleh sertifikat 

DEPKES RI No. SE.282/11.04/94.  
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4.1.2. Lokasi Perusahaan GAJAH 

  Dalam menentukan dan memilih lokasi perusahaan harus 

diperhatikan secara teliti dan mempertimbangkan berbagai aspek, 

karena lokasi perusahaan sangat menunjang kelancaran kegiatan dan 

operasional perusahaan. Perusahaan GAJAH berlokasi di Jalan 

Jatingaleh Trangkil no. 85 Semarang.  

  Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan sebagai berikut: 

1. Kemudahan dalam hal transportasi  terutama penyaluran bahan 

baku produksi serta pemasaran produk keluar daerah sehingga 

dapat menghemat biaya transportasinya. 

2. Dekat dengan pasar dan lingkungan konsumen yang dituju. 

3. Adanya fasilitas yang memenuhi syarat yaitu listrik, air dan 

telepon yang bagus. 

 

4.1.3. Struktur Organisasi Perusahaan GAJAH 

  Pelaksanaan proses pengorganisasian yang sukses akan 

membuat suatu organisasi dapat mencapai tujuannya. 

“Pengorganisasian (organizing) merupakan proses penyusunan 

struktur organisasi, sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan 

yang melingkupinya.” ( Handoko, 2003 : 167) 

  Salah satu cara untuk menciptakan pengorganisasian yang 

baik adalah dengan menyusun struktur organisasi. Struktur 

organisasi diperlukan untuk membantu mengatur dan mengarahkan  
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kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu 

dengan dibentuknya struktur organisasi, wewenang dan tugas 

masing-masing bagian dapat dipisahkan dengan jelas sehingga 

kegiatan usaha yang dilakukannya dapat berjalan dengan efektif dan 

efisien. 

  Perusahaan GAJAH memiliki struktur organisasi garis dan 

staff. Bentuk garis dan staff ini memudahkan koordinasi antar 

kegiatan, proses pengambilan keputusan dan wewenang lebih cepat 

serta pimpinan mempunyai lebih banyak waktu yang digunakan 

untuk kegiatan yang bersifat strategis serta pengawasan lebih efisien 

dan efektif. 

 

Untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan gambar Struktur Organisasi Perusahaan 

GAJAH : 
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Deskripsi dari tugas masing-masing bagian yang ada dalam struktur organisasi 

Perusahaan GAJAH adalah sebagai berikut : 

1. Pimpinan 

Tugas :  

Berperan sebagai manajer tertinggi sekaligus pemilik perusahaan. Berwenang 

mengambil keputusan baik ke dalam maupun ke luar yang menyangkut 

keberadaan dan pengembangan perusahaan. 

2. Wakil Pimpinan 

Tugas : 

a. Memberikan masukan serta membantu kerja pimpinan. 

b. Mewakili pimpinan di perusahaan, mengawasi serta melaporkan kinerja 

perusahaan secara keseluruhan. 

c. Bertanggung jawab kepada Pimpinan. 

3. Manajer 

Tugas : 

a. Memberi petunjuk dan mengambil kebijakan untuk meningkatkan mutu, 

produktifitas dan efisiensi kerja sesuai dengan perintah dari pimpinan. 

b. Memimpin, mengatur dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan unit-unit 

kerja yang berada di bawahnya. 

c. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan  pimpinan dan bertanggung 

jawab pada pimpinan. 
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Manajer membawahi 4 bagian yang lain, yaitu : 

1. Manajer Manufaktur 

Tugas : 

a. Membuat rencana kerja sehubungan dengan proses produksi serta 

mengkoordinasikannya dengan bagian-bagian yang terkait. 

b. Mengendalikan lingkungan kerja serta kinerja karyawan di bagian 

pabrik agar tetap kondusif. 

c. Menganalisa kualitas hasil produksi untuk memastikan apakah produk 

layak dijual atau tidak. 

d. Bertanggung jawab kepada manajer. 

Manajer Manufaktur langsung membawahi 4 bagian yang lain beserta 

stafnya, yaitu : 

1)   Kabag. Purchasing 

Tugas : 

a) Menganalisa kebutuhan-kebutuhan bahan produksi dan barang-

 barang lain. 

b)  Melakukan pembelian atau pemesanan serta mengurus hal-hal yang 

 berhubungan dengan pembelian barang-barang non produksi. 

c) Mengatur persediaan dan penyimpanan bahan-bahan produksi 

 secara tepat waktu, tepat mutu dan tepat jumlah. 

d)  Bertanggung jawab kepada Manajer Manufaktur. 
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 Kabag. Purchasing mempunyai staf yang bertugas sebagai berikut: 

(1)  Membeli atau memesan serta mengurus hal-hal yang 

 berhubungan dengan pembelian barang non produksi. 

(2)  Menyimpan bahan-bahan produksi secara tepat waktu, tepat 

 mutu dan tepat jumlah. 

(3)  Bertanggung jawab kepada Kabag. Purchasing.  

2)  Kabag. Ingredients 

Tugas : 

a)  Menganalisa mutu dan kualitas produk agar sesuai dengan standar 

dan komposisi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

b)  Bertanggung jawab kepada Manajer Manufaktur. 

Kabag. Ingredients mempunyai staf yang bertugas sebagai berikut: 

(1)  Mempertahankan mutu dan kualitas produk agar sesuai dengan 

 standar dan komposisi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

(2)  Bertanggung jawab kepada manajer manufaktur 

3)  Kabag. Processing 

Tugas : 

a) Menganalisa kapasitas produksi serta bertanggung jawab terhadap 

kelancaran proses produksi. 

b) Menjamin tersedianya hasil produksi yang tepat waktu, mutu dan 

jumlahnya. 

c) Bertanggung jawab kepada Manajer Manufaktur. 
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Kabag. Processing mempunyai staf yang bertugas sebagai berikut: 

(1) Melakukan proses produksi secara tepat waktu, mutu dan  

 jumlahnya. 

(2) Bertanggung jawab kepada Kabag. Processing. 

4) Kabag. Finishing 

Tugas : 

a) Menjamin tersedianya hasil produksi yang sesuai dengan kapasitas 

 produksi perusahaan. 

b) Menjaga mutu dan kualitas produk pada tahap akhir produksi. 

c) Bertanggung jawab kepada Manajer Manufaktur. 

Kabag. Finishing mempunyai staf yang bertugas sebagai berikut: 

(1) Menyediakan produksi yang sesuai dengan kapasitas produksi    

perusahaan. 

(2)  Menjaga mutu dan kualitas produk pada tahap akhir produksi. 

(3)  Bertanggung jawab kepada Kabag. Finishing. 

2. Manajer Umum dan Personalia 

Tugas : 

a. Menyusun rencana dan alokasi penggunaan Sumber Daya Manusia, 

sarana usaha dan sarana kerja. 

b. Melaksanakan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, ketertiban serta 

keamanan rumah tangga perusahaan. 

c. Bertanggung jawab kepada manajer. 
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Manajer Umum dan Personalia langsung membawahi 2 bagian beserta 

stafnya, yaitu : 

1) Kabag. Keuangan 

Tugas : 

a) Menyusun rencana kerja dan anggaran perusahaan serta 

mengendalikan cash flow. 

b) Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan serta fungsi 

kebendaharaan serta menyiapkan informasi yang diperlukan 

tentang posisi keuangan perusahaan baik dalam periode harian, 

mingguan, bulanan maupun tahunan. 

c) Bertanggung jawab kepada Manajer Umum dan Personalia. 

Kabag. Keuangan mempunyai staf yang bertugas sebagai berikut: 

(1) Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan serta memberikan 

 informasi tentang posisi keuangan perusahaan baik dalam periode 

 harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. 

(2) Bertanggung jawab kepada Kabag. Keuangan.  

2) Kabag. Personalia 

Tugas : 

a) Membuat rencana dan menganalisa ketersediaan serta kebutuhan 

tenaga kerja yang meliputi kuantitas, kualitas maupun 

kompetensinya sesuai dengan perkembangan perusahaan. 

b) Mengembangkan dan membina tenaga kerja/sumber daya manusia 

yang ada dalam bentuk pendidikan maupun pelatihan (training). 
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c) Mengatasi masalah-masalah yang timbul sehubungan dengan 

ketenagakerjaan. 

d) Bertanggung jawab kepada Manajer Umum dan Personalia. 

 Kabag. Personalia mempunyai staf yang bertugas sebagai berikut: 

(1) Melakukan kegiatan yang menyangkut ketenagakerjaan di 

perusahaan. 

(2)  Bertanggung jawab kepada Kabag. Personalia. 

3. Manajer Penjualan 

Tugas : 

a. Mempertahankan dan mencapai target penjualan sesuai dengan 

rencana perusahaan. 

b. Merumuskan strategi-strategi pemasaran yang baru apabila diperlukan 

guna meningkatkan volume penjualan. 

c. Membina dan menjaga hubungan baik dengan konsumen. 

d. Bertanggung jawab kepada manajer. 

Manajer Penjualan langsung membawahi 2 bagian yang lain beserta 

stafnya, yaitu : 

1) District Sales Manager  

Tugas : 

a) Mengawasi dan mempertahankan volume penjualan produk di 

setiap kantor perwakilan.. 

b) Menyiapkan laporan penjualan untuk masing-masing kantor  

perwakilan dan melaporkannya kepada Manajer Penjualan. 
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c) Bertanggung jawab kepada Manajer Penjualan. 

District Sales Manager mempunyai staf yang bertugas sebagai 

berikut:  

(1) Mempertahankan volume penjualan produk pada setiap kantor  

 perwakilan agar sesuai dengan rencana perusahaan. 

(2) Membuat laporan penjualan untuk masing-masing kantor  

 perwakilan. 

(3) Bertanggung jawab kepada District Sales Manager.  

2) Chief Accountant 

 Tugas : 

a) Melaksanakan kegiatan verifikasi, konfirmasi serta rekonsiliasi 

sehubungan dengan pemasaran produk. 

b) Melakukan kegiatan pencatatan terhadap transaksi yang terjadi di 

perusahaan. 

c) Menyusun laporan penjualan tiap periode atau pada saat 

dibutuhkan oleh Manajer. 

d) Bertanggung jawab kepada Manajer Penjualan. 

Chief Accountant mempunyai staf yang bertugas sebagai berikut: 

(1) Melakukan kegiatan verifikasi, konfirmasi, rekonsiliasi 

 sehubungan dengan pemasaran produk. 

(2) Mencatat setiap transaksi yang terjadi di perusahaan. 

(3) Menyusun laporan penjualan tiap peride. 

(4) Berrtanggung jawab kepada Chief Accountant. 
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4. Kabag. Gudang 

 Tugas : 

a. Bertanggung jawab terhadap keluar masuknya barang dari gudang. 

b. Melakukan pemantauan dan persiapan terhadap distribusi barang 

yang akan dikirim ke kantor perwakilan. 

c. Bertanggung jawab kepada Manajer. 

 Kabag. Gudang mempunyai staf yang bertugas sebagai berikut: 

1) Mengeluarkan atau memasukan barang dari gudang. 

2) Menghitung persediaan barang yang ada di gudang. 

3) Bertanggung jawab kepada Kabag. Gudang. 

 

4.1.4. Modal Usaha Perusahaan GAJAH 

  Salah satu syarat utama pendirian suatu usaha adalah 

ketersediaan modal. Tanpa modal yang cukup, sebuah perusahaan 

tidak bisa menjalankan kegiatannya dengan lancar. 

Modal usaha dapat berasal dari dalam maupun luar perusahaan. 

Modal usaha Perusahaan GAJAH berasal dari dua sumber yaitu : 

1. Modal Dalam 

Modal ini diperoleh dari pemilik perusahaan yaitu Bapak 

Soekamto. 

2. Modal Luar 

Modal ini berupa pinjaman dana usaha dari Bank Danamon. 
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4.1.5.  Proses dan Hasil Produksi  

a. Proses Produksi 

  Perusahaan GAJAH memproduksi kacang atom 

“GAJAH” dengan menggunakan mesin untuk menjamin mutu 

dan kehigienisannya. Untuk menghasilkan produk dengan 

kualitas yang terjaga, maka sebelum proses produksi Bagian 

Ingredients terlebih dahulu menentukan bahan-bahan pilihan 

yang akan dipakai. Adapun bahan-bahan tersebut adalah : 

b. Bahan baku kacang atom GAJAH : 

- Kacang tanah pilihan 

- Tepung tapioka 

- Garam 

- Gula 

- Bawang putih 

- Minyak goreng 

- Penyedap rasa 

c. Bahan penolong : 

- Plastik 

- Karton 

- Band tape 
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Adapun tahapan produksi kacang atom “GAJAH” sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahapan ini dilakukan pemilihan kacang tanah yang akan 

diproses, dibedakan antara kacang tanah yang berukuran besar 

dan kecil. Selanjutnya kacang tanah tersebut akan dibersihkan, 

kemudian dilepaskan kulitnya dan dibersihkan kembali. 

2. Tahap Pengolahan 

Dibagi menjadi 3, yaitu : 

a. Tahap Pencampuran (Mixing) 

Bahan baku seperti tepung tapioka, garam, bawang putih, 

gula dan penyedap rasa akan dicampur jadi satu ke dalam 

mesin pencampuran untuk menciptakan komposisi rasa yang 

pas. 

b. Tahap Pembentukan 

Pada tahap ini kacang yang sudah disterilkan akan di campur 

dengan adonan yang sudah dihasilkan dari tahap 

pencampuran. Pembentukan kacang atom dikerjakan oleh 

mesin pembentukan sehingga bentuk dan kehigienisannya 

terjaga. 

c. Tahap Penyortiran 

Bulatan-bulatan kacang atom yang dihasilkan dari mesin 

pembentukan dipilih lagi untuk memisahkan kacang atom 

yang bentuknya sempurna dengan yang kurang sempurna. 
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Proses penyortiran dikerjakan menggunakan mesin 

penyortir. 

3. Tahap Penggorengan 

Kacang atom yang telah dibentuk dan disortir akan diproses lagi 

ke dalam tahap penggorengan. Kacang atom digoreng dengan 

minyak goreng di dalam mesin penggoreng bersuhu ± 150° 

sampai kacang tersebut mengembang dan naik ke permukaan 

minyak goreng. 

4. Tahap Penyerapan/Pendinginan 

Untuk memperoleh kondisi kacang atom yang renyah dan bagus 

maka sebelum dikemas terlebih dahulu kacang atom yang telah 

digoreng tersebut didinginkan dan dikeringkan dari sisa-sisa 

minyak goreng. Pengeringan untuk sekali proses produksi 

dengan berat 10 ton membutuhkan waktu 2 hari. Seperti pada 

tahap-tahap sebelumnya, proses penyerapan ini juga dikerjakan 

dengan mesin. 

5. Tahap Pengemasan (Packaging) 

Setelah melalui tahap pembersihan, pengolahan, penggorengan 

serta penyerapan/pendinginan maka kacang atom siap untuk 

dikemas. Bahan penolong yang digunakan adalah plastik, karton 

dan band tape. Tahap pengemasan dikerjakan dengan mesin 

pengemas yang berjumlah 18 unit. 
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b. Hasil Produksi 

  Setiap harinya Perusahaan GAJAH menghasilkan ± 

10 ton atau 2000 bal kacang atom yang dikemas dalam berbagai 

variasi kemasan dan ukuran. Saat ini kacang atom “GAJAH” 

tersedia dalam kemasan 38 gram, 80 gram, 90 gram, 170 gram, 

200 gram dan 225 gram. 

 

4.1.6. Pemasaran Hasil Produksi 

  Produk kacang atom “GAJAH” yang telah dikemas 

langsung dikirim ke kantor-kantor perwakilan atau agen langganan. 

Dari agen atau kantor perwakilan tersebut kacang atom disalurkan 

ke pedagang grosir, kemudian ke pedagang eceran hingga sampai ke 

konsumen. Perusahaan GAJAH juga melayani pembelian yang 

dilakukan secara langsung (direct selling) dengan syarat pembelian 

tersebut dilakukan dalam skala besar. Pembelian langsung dilakukan 

dengan cara konsumen/pelanggan langsung ke perusahaan dan 

menghubungi bagian Penjualan. Bagian Penjualan akan mengecek 

apakah di gudang tersedia produk dengan jumlah yang sesuai 

dengan permintaan pelanggan. Apabila tersedia produk yang 

diinginkan maka Bagian Penjualan akan meminta Bagian Gudang 

untuk mengeluarkan produk sesuai dengan permintaan konsumen. 

Baru setelah itu konsumen akan melakukan pembayaran di kasir. 

Penjualan produk pada perusahaan GAJAH dilakukan secara tunai 
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(cash), kredit  tempo (n/14) dan konsinyasi. Dalam 

perkembangannya, Perusahaan GAJAH tidak hanya menjual 

produknya di Pulau Jawa tetapi juga ke pulau-pulau lain di luar Jawa 

antara lain Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Sampai saat ini 

Perusahaan GAJAH telah memiliki 16 kantor perwakilan yang 

tersebar di tiap daerah pemasaran. 

Untuk memperkuat jaringan pemasarannya, Perusahaan 

GAJAH melakukan berbagai usaha untuk mendukung tujuan 

tersebut. Usaha-usaha tersebut adalah menetapkan harga jual 

produk yang terjangkau oleh semua lapisan konsumen, menjaga 

mutu dan kualitas produk, serta melakukan riset pasar untuk 

mengukur potensi kacang atom “GAJAH” di pasaran. 

 

4.1.7. Kebijakan Sumber Daya Manusia  

 Sumber daya manusia yang handal dan berkualitas sangat 

mendukung keberhasilan suatu perusahaan. Saat ini Perusahaaan 

GAJAH memiliki karyawan tetap sejumlah 66 orang serta karyawan 

tidak tetap 267 orang. Kebijakan sumber daya manusia di 

Perusahaan GAJAH dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan 

serta produktifitas karyawan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan 

perusahaan. 

Kebijakan tersebut meliputi : 
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a. Pemberian tunjangan jabatan, tunjangan masa kerja, tunjangan 

asuransi kesehatan, tunjangan fungsional serta tunjangan 

struktural disamping gaji pokok. 

b. Pemberian pelatihan atau training serta kursus-kursus untuk 

meningkatkan kompetensi dan kemampuan masing-masing 

karyawan di bidangnya. 

c.  Jenjang karir ditetapkan dengan memperhatikan prestasi yang 

dicapai oleh karyawan selama bekerja di perusahaan selama 

kurun waktu tertentu. 

 

4.2. Hasil Penelitian 

4.2.1. Hasil Persamaan Regresi Sederhana 

Dari hasil analisis regresi sederhana dengan bantuan program 

SPSS release 12,00 pada penelitian ini diperoleh hasil persamaan 

regresi yang menyatakan persamaan pengaruh biaya produksi (X1) 

terhadap harga jual (Y) adalah sebagai berikut: 

 

                                      Tabel 4.1. 

Analisis Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Harga Jual 

Unstandardized 
Coefficoents 

Standardized 
Coefficoents 

Model 

B Std. Error Beta 

t  Sig. r2 

Constant 

X 

2.2E+08 

1.095 

9.3 E +07  

.102 .959

2.370

10.697

.039 

.000 

0.920
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Dari hasil analisis regresi tersebut diperoleh persamaan 

pengaruh biaya produksi (X) terhadap harga jual (Y) yaitu: Y = 2.2E 

+ 08 + 1.095. sehingga diperoleh thitung sebesar 10.697. Maka  dapat 

diketahui bahwa thitung = 10.697 > ttabel = 1.81 berarti terdapat adanya 

pengaruh biaya produksi terhadap harga jual sebesar 92%. 

 

4.2.2. Koefisien Determinasi (r2) 

Koefisien determinasi (r2) dari hasil regresi sederhana 

menunjukkan kejelasan perubahan variabel dependen. Maka nilai 

koefisien determinasi (r2) sebesar 0,920 yang mendekati angka satu, 

menunjukkan bahwa biaya produksi  memiliki pengaruh yang sangat 

besar terhadap harga jual. Pengaruh variabel (X) yaitu biaya 

produksi terhadap variabel (Y) harga jual adalah sebesar 92%, 

sedangkan sisanya sebesar 8% dipengaruhi  oleh variabel lain, 

seperti permintaan dan penawaran, kondisi pasar, persaingan serta 

selera konsumen akan kacang atom. 

Dari persamaan regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

setiap adanya kenaikan biaya produksi maka akan diikuti dengan 

kenaikan harga jual sebesar Rp.1.095. 
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4.2.3. Hasil Data Biaya Produksi dan Harga Jual Pada Perusahaan 

Gajah Semarang 

Adapun pengeluaran biaya yang digunakan untuk biaya 

produksi setiap bulan pada tahun 2005 yang terdiri dari biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja dan BOP adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Biaya Bahan Baku 

Bulan BBB 

Januari 

Februari 

Maret 

April 

Mei 

Juni 

Juli 

Agustus 

September 

Oktober 

November 

Desember 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

545.725.000

580.870.000

850.014.000

808.250.000

450.050.000

576.700.000

592.950.000

675.471.000

892.325.000

569.150.000

767.593.000

698.200.000

Total BBB Rp. 8.007.565.000 
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Pengeluaran biaya tenaga kerja setiap bulan pada tahun 2005 

disajikan pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 4.3 

Biaya Tenaga Kerja 

Bulan BTK 

Januari 

Februari 

Maret 

April 

Mei 

Juni 

Juli 

Agustus 

September 

Oktober 

November 

Desember 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

157.550.000

175.150.000

221.350.000

210.850.000

125.755.000

137.850.000

145.455.000

155.050.000

215.920.000

157.350.000

250.275.000

195.425.000

Total BTK Rp. 2.147.980.000

 

Sedangkan untuk pengeluaran biaya overhead pabrik pada 

tahun 2005 dapat di lihat dalam tabel berikut : 
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Tabel 4.4 

Biaya Overhead Pabrik 

Bulan BOP 

Januari 

Februari 

Maret 

April 

Mei 

Juni 

Juli 

Agustus 

September 

Oktober 

November 

Desember 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

45.750.000

51.275.000

63.450.000

61.235.000

45.500.000

50.020.000

56.210.000

65.420.000

69.175.000

42.355.000

45.375.000

52.930.000

Total BOP Rp. 648.695.000

 

Pencapaian harga jual setiap bulan pada tahun 2005 dapat 

dilihat dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 4.5 

Harga Jual   

Bulan Harga / 

unit 

Penjualan 

/ Unit 

Harga Jual 

Januari 

Februari 

Maret 

April 

Mei 

Juni 

Juli 

Agustus 

September 

Oktober 

November 

Desember 

Rp.25.000 

Rp.25.000 

Rp.25.000 

Rp.25.000 

Rp.25.000 

Rp.25.000 

Rp.25.000 

Rp.25.000 

Rp.25.000 

Rp.25.000 

Rp.25.000 

Rp.25.000 

42.634 

46.018 

54.289 

52.077 

36.137 

40.040 

44.165 

49.039 

61.258 

40.081 

59.548 

51.126 

 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

1.065.850.000 

1.150.450.000 

1.357.225.000 

1.301.930.000 

903.430.000 

1.001.005.000 

1.104.125.000 

1.225.895.000 

1.531.450.000 

1.002.245.000 

1.488.690.000 

1.278.160.000 

Total   570.412 Rp. 14.410.495.000 

 

Untuk mengetahui besarnya pengeluaran biaya produksi 

perbulan yang ada di perusahaan Gajah Semarang, dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 4.6 

Biaya Produksi 

Bulan BP 

Januari 

Februari 

Maret 

April 

Mei 

Juni 

Juli 

Agustus 

September 

Oktober 

November 

Desember 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

749.052.000

807.295.000

1.135.670.000

1.019.100.000

621.305.006

764.570.000

794.615.000

895.941.000

1.177.620.000

768.855.000

1.063.243.000

946.555.000

Total BP Rp. 10.743.821.000

 

4.3. Pembahasan  

Pada dasarnya harga jual produk dan jasa ditentukan dari kekuatan 

permintaan dan penawaran produk dan jasa tersebut dipasarkan. 

Dalam penentuan harga jual yang dipengaruhi olegh faktor laba, 

faktor produk, biaya produksi yang terdiri dari biaya Bahan Baku, Biaya 

Tenaga Kerja dan Biaya Overhead Pabrik dan Faktor ekstern seperti 
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permintaan di pangsa pasar, dan persaingan pasar, merupakan faktor-faktor 

yang mempengaruhi harga jual. 

Dari data harga jual pada (tabel 4.5) dapat diperoleh nilai rata-rata tiap 

bulan adalah sebesar Rp. 1.200.874.583, sehingga dapat diketahui nilai dari 

harga jual pada bulan Januari, Februari, Mei, Juni, Juli, Oktober, dibawah 

nilai rata-rata.Karena pada bulan ini bertepatan dengan tahun ajaran baru 

sehingga minat konsumen untuk mengkonsumsi kacang atom kurang.  

Sedangkan untuk harga jual kacang atom diatas harga jual rata-rata 

perbulan terjadi pada bulan Maret, April, Agustus, September, September, 

November dan Desember, karena pada bulan ini banyak permintaan dari 

konsumen akan kacang atom sehingga pesanan  kacang atom jadi 

meningkat. Hal ini disebabkan karena pada bulan tersebut bertepatan dengan 

hari raya Idul Fitri dan hari raya Natal sehingga banyak konsumen yang 

membeli kacang atom. 

Dari hasil penelitian mengenai biaya produksi tahun 2005 pada 

perusahaan Gajah terdiri dari 3 macam yaitu biaya bahan baku, biaya  tenaga 

kerja dan biaya overhead pabrik. Pengaruh biaya produksi terhadap harga 

jual ini sebesar 92 %. 

Menurut Mulyadi bahwa biaya merupakan faktor yang relatif tinggi 

dalam penentuan harga jual. Pada penelitian ini diperoleh pengaruh yang 

cukup besar, hal ini dikarenakan oleh produk yang terjual dalam pesanan 

diperhitungkan dengan biaya variabel , sehingga biaya yang telah 

dikeluarkan akan sebanding dengan kegiatan volume produksi. 
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Dari data biaya produksi tahun 2005 pada (tabel 4.6) diperoleh nilai 

rata-rata biaya produksi tiap bulan sebesar Rp. 895.318.4167. Biaya 

produksi dibawah rata-rata terjadi pada bulan Januari, Mei, Juni, Juli dan 

Oktober. Sedangkan  untuk biaya  produksi diatas rata-rata terjadi pada 

bulan Februari, Maret, April, Agustus, September, November dan 

Desember. Hal ini juga sama dengan harga jual, apabila pesanan dan 

permintaan kacang atom menurun maka biaya produksi juga menurun, dan 

bila pesanan kacang atom meningkat biaya produksi yang dikeluarkan juga 

ikut meningkat, kenaikan harga bahan baku kacang atom pada tahun 2005 

mengalami kenaikan hal ini dikarenakan dengan kenaikan harga BBM. 

Biaya tenaga kerja pada perusahaan Gajah ini dibagi menjadi 2 

macam yaitu tenaga kerja yang dibayar secara harian dan tenaga kerja 

borongan. Sedangkan biaya overhead pabrik pada perusahaan Gajah ini 

adalah biaya yang dikeluarkan untuk biaya pemeliharaan mesin atau 

peralatan lainnya, biaya penyusutan peralatan mesin dan biaya reparasi 

mesin dll. 

Dalam perhitungan biaya overhad pabrik pada perusahaan Gajah ini 

sudah dilakukan dengan baik namun perlu diperhatikan dalam pencatatan 

penghitungan biaya overhad pabrik agar tidak terjadi kesalahan pencatatan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Dari hasil penelitian dan pembahasan ini, maka dapat disimpulkan 

bahwa biaya produksi memiliki pengaruh yang kuat dan besar terhadap harga 

jual yaitu sebesar 92% dan sisanya sebesar 8% dipengaruhi oleh variabel lain, 

seperti permintaan di pangsa pasar dan persaingan pasar. Biaya yang 

digunakan untuk produksi dalam penelitian ini adalah Biaya Bahan Baku, 

Overhad pabrik dan Biaya Tenaga Kerja. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan adalah : 

1. Sebaiknya dalam perhitungan biaya produksi harus diperhatikan dan 

diperhitungkan dengan rinci, karena biaya memiliki pengaruh yang besar 

dalam penetapan harga jual 

2. Perusahaan diharapkan dapat mempengaruhi kualitas produk agar 

memiliki dan menarik pembeli dengan cara penelitian kualitas di pangsa 

pasar supaya perusahaan dapat memberikan  pelayanan yang terbaik bagi 

konsumen. 
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