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UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 
 

Abstrak 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terlalu tingginya harga jual produk senapan 

angin di CV. Nusantara Metalindo sehingga kalah bersaing dengan perusahaan sejenis. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan metode cost plus pricing dengan 
pendekatan full costing dalam menentukan harga jual pada CV. Nusantara Metalindo. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Data diperoleh 

dengan wawancara dan dokumentasi. Subyek dalam penelitian pada CV. Nusantara 
adalah: Pimpinan perusahaan, Bagian akuntansi, Bagian produksi dan Bagian pemasaran, 

sedangkan objeknya adalah: biaya-biaya untuk menghitung harga pokok produksi dan 

harga jual. Teknik analisis data yaitu dengan menggunakan metode full costing. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode cost plus pricing dapat digunakan 
guna menentukan harga jual pada CV. Nusantara Metalindo. Karena metode full costing 

akan membebankan semua BOP baik yang bersifat tetap maupun yang bersifat variabel. 

Sehingga, metode full costing lebih menguntungkan bagi pihak perusahaan karena akan 
membebankan semua biaya-biaya yang mempengaruhi proses produksi, hal ini akan 

menghasilkan harga pokok produksi yang lebih akurat. Saran bagi perusahaan yaitu 

sebaiknya CV. Nusantara Metalindo menggunakan biaya overhead pabrik dalam 
perhitungan harga pokok produk sesuai dengan metode full costing yaitu perhitungan 

biaya overhead pabrik yang dibebankan pada masing-masing produk berdasarkan tarif 

yang ditentukan dimuka sehingga dapat menghasilkan penentuan harga pokok produk 

yang akurat dan tepat. 
 

 
Kata Kunci: Harga Pokok Produksi, Harga Jual. 
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I. LATAR BELAKANG 

Salah satu masalah yang sering di-

hadapi oleh manajer perusahaan yaitu 

penentuan harga jual produk. Harga jual 

sangat erat kaitannya dengan pencapaian 

laba. Laba dapat diartikan sebagai imba-

lan atas upaya perusahaan menghasilkan 

barang ataupun jasa. Selain itu permasa-

lahan yang dihadapi dalam penentuan 

harga jual produk karena harga jual yang 

terlalu tinggi akan menurunkan daya beli 

konsumen, sebaliknya harga jual yang 

rendah dapat mempengaruhi pendapatan 

perusahaan, yang artinya berpengaruh 

terhadap laba dan kelangsungan hidup 

perusahaan. 

Perhitungan harga pokok produksi 

sangat berperan dalam penentuan harga 

jual produk, sehingga harga yang dita-

warkan oleh perusahaan dapat bersaing 

dengan perusahaan lain yang sejenis 

dengan kualitas produk yang baik pula. 

Dalam akuntansi biaya, perhitungan 

harga pokok produksi berfungsi dalam 

menetapkan, menganalisa dan melapor-

kan pos-pos biaya yang mengandung 

laporan keuangan sehingga dapat menun-

jukkan data yang wajar. Menurut Setiadi, 

David dan Treesje (2014: 98), “Akuntan-

si biaya menyediakan data-data biaya un-

tuk berbagai tujuan maka biaya-biaya 

yang terjadi dalam perusahaan harus di-

golongkan dan dicatat dengan sebenar-

nya, sehingga memungkinkan perhitung-

an harga pokok produksi secara teliti”. 

Perhitungan harga pokok produksi 

merupakan hal yang sangat penting 

mengingat manfaat informasi harga 

pokok produksi adalah untuk menentukan 

harga jual yang akan disajikan dalam 

laporan posisi keuangan (Samsul, 2013: 

173). 

Biaya yang dikeluarkan dalam 

proses produksi akan dijadikan dasar 

dalam penentuan harga jual dan biasanya 

perusahaan akan menambahkan persenta-

se laba yang diinginkan. Salah satu meto-

de penetapan harga jual, dimana seluruh 

biaya atau total biaya penuh ditambah 

dengan persentase laba yang diharapkan 

oleh perusahaan disebut metode cost plus 

pricing. Dalam memperhitungkan unsur-

unsur biaya dalam harga pokok produksi, 

terdapat dua pendekatan yaitu full costing 

dan variable costing. 

Menurut Cahyani (2015), Full 

costing merupakan metode penentuan 

harga pokok produksi yang memperhi-

tungkan semua unsur biaya produksi ke 

dalam harga pokok produksi yang terdiri 

dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung dan biaya overhead pabrik baik 

yang berperilaku variabel maupun tetap. 

Sedangkan variable costing merupakan 

metode penentuan harga pokok produksi 

yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya 
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tenaga kerja langsung dan biaya overhead 

pabrik yang bersifat variabel. 

Perhitungan harga pokok produksi 

dapat digunakan untuk menentukan harga 

jual. Menurut Lasena (2013), “harga jual 

adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan 

perusahaan untuk memproduksi suatu 

barang atau jasa ditambah dengan persen-

tase laba yang diinginkan perusahaan”. 

CV. Nusantara Metalindo adalah 

sebuah perusahaan yang salah satu 

kegiatannya bergerak di bidang industri 

senapan angin yang terletak di Kota 

Kediri. Penelitian ini akan membahas 

mengenai perhitungan harga pokok 

produksi untuk jenis produk senapan 

angin yang diproduksi CV. Nusantara 

Metalindo. Penetapan harga jual pada 

CV. Nusantara Metalindo hanya dengan 

menghitung seluruh biaya produksi dan 

melihat situasi pasar dengan tingkat 

keuntungan yang diharapkan untuk setiap 

produk yaitu 40%. Walaupun tingkat 

keuntungan atau laba yang diharapkan 

perusahaan cukup tinggi, namun masih 

terdapat kesulitan perusahaan dalam 

menentukan harga jual yang kompetitif. 

Terdapat permasalahan dalam 

penetapan harga jual pada CV. Nusantara 

Metalindo yaitu pihak perusahaan harus 

menawarkan harga jual yang tepat agar 

konsumen bersedia membeli produk yang 

ditawarkan. Selain itu, penentuan harga 

jual dilakukan berdasarkan estimasi 

biaya-biaya yang dikorbankan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Perhitungan 

Harga Pokok Produksi Untuk 

Menentukan Harga Jual di CV. Nusantara 

Metalindo”. 

 

II. METODE 

Dalam penelitian ini pendekatan 

yang digunakan untuk analisis data 

menggunakan analisis deskriptif kuanti-

tatif. Menurut Arikunto (2014: 10), 

bahwa, “penelitian kuantitatif lebih ba-

nyak dituntut menggunakan angka, mulai 

dari pengumpulan data, penafsiran terha-

dap data tersebut, serta penampilan dari 

hasilnya”. 

Adapun jenis penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif. Menurut Nazir 

(2011) bahwa “Metode deskriptif adalah 

pencarian fakta dengan interpretasi yang 

tepat. Penelitian deskriptif mempelajari 

masalah-masalah dalam masyarakat, serta 

tata cara yang berlaku dalam masyarakat, 

termasuk tentang hubungan, kegiatan, 

sikap, pandangan, serta proses yang 

sedang berlangsung dan pengaruh dari 

suatu fenomena”. 

Penulis melakukan penelitian di 

perusahaan CV. Nusantara Metalindo 

yang beralamatkan di Jl. Pare Papar 

Tegowangi, Kec. Plemahan, Kab. Kediri. 
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Sedangkan waktu penelitian dilakukan 

mulai bulan November 2017 sampai 

bulan Januari 2018. 

Subyek dalam penelitian pada CV. 

Nusantara adalah: 

a. Pimpinan perusahaan 

b. Bagian akuntansi  

c. Bagian produksi  

d. Bagian pemasaran 

dan objek Penelitian ini yaitu: 

a. Biaya-biaya untuk menghitung 

harga pokok produksi 

b. Biaya-biaya untuk menghitung 

harga jual 

Teknik analisis data dalam peneli-

tian ini yaitu data yang telah didapat dari 

penelitian ini dihitung dengan mengguna-

kan perhitungan cost plus pricing, dengan 

pendekatan full costing untuk menentu-

kan harga jual kepada konsumen. 

 

III. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Harga jual senapan angin yang 

menggunakan metode cost plus pricing 

pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 

1.117.536,-. Sedangkan harga jual yang 

ditetapkan CV. Nusantara Metalindo 

pada tahun 2017 adalah Rp 1.900.000,-. 

Dapat diketahui bahwa terjadi perbeda-

an antara harga jual dengan metode cost 

plus pricing dengan harga jual yang 

ditetapkan CV. Nusantara Metalindo. 

Perbedaan ini terjadi dikarenakan dalam 

menentukan harga pokok produksi 

peneliti menggunakan full costing yang 

memperhitungkan biaya variabel dan 

dalam penentuan markup selain laba 

yang dikehendaki terdapat biaya tetap 

yang diperhitungkan dalam mempro-

duksi senapan angin. 

Dari hasil analisis data tentang 

harga jual produk dalam penelitian ini 

dan harga jual produk yang ditetapkan 

perusahaan, dapat dilakukan perban-

dingan untuk mengetahui selisih dari 

kedua harga jual tersebut. Rincian rekap 

perbandingan harga jual produk adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 1 

Rekap Perbandingan Harga Jual 

Senapan Angin 

CV. Nusantara Metalindo 2017 
Metode Yang 

Digunakan 

Harga Jual 

Yang Ditetapkan 
CV. Nusantara 

Metalindo 

Rp 1.900.000,- 

Cost-Plus Pricing Rp 1.117.536,- 

Selisih  Rp   782.464,- 

 Sumber: CV. Nusantara Metalindo (diolah) 

Dapat dilihat dari tabel 1, bahwa 

terdapat perbedaan pada harga jual. 

Harga jual senapan angin yang 

ditetapkan oleh CV. Nusantara Metalin-

do adalah sebesar Rp 1.900.000,- 

sedangkan harga jual yang diperoleh 

setelah melakukan perhitungan dengan 

metode cost plus pricing dalam peneli-

tian ini adalah sebesar Rp 1.117.536,- 

sehingga terdapat selisih yang cukup 

signifikan yaitu sebesar Rp 782.464,-. 
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Hasil ini menunjukkan bahwa harga jual 

dengan metode cost-plus pricing pende-

katan full costing lebih tinggi dari pada 

harga jual yang ditetapkan perusahaan. 

 

IV. SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan diperoleh kesimpulan 

bahwa harga jual produk senapan angin 

pada CV. Nusantara Metalindo setelah 

dihitung dengan metode full costing 

hasilnya lebih rendah jika dibandingkan 

dengan harga jual yang ditetapkan oleh 

CV. Nusantara Metalindo, sebelumnya 

yaitu sebesar Rp.1.900.000,- setelah 

dihitung dengan menggunakan metode 

full costing yaitu sebesar Rp 1.117.536,- 

sehingga terdapat selisih yang cukup 

signifikan yaitu sebesar Rp 782.464,-. 
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