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Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus pada perusahaan jasa bengkel mobil “Dwi 

Karya” Purwodadi-Pasuruan dengan judul “Penentuan Harga Jual Pada Perusahaan Jasa Dengan 

Menggunakan Metode Time And Material Pricing (studi kasus pada bengkel mobil “Dwi Karya” 

Purwodadi-Pasuruan ). Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan harga jual servis tune up 

dengan menggunakan metode time and material pricing pada bengkel mobil “Dwi Karya”. 

Variabel dalam penelitian ini adalah harga jual dan metode time and material pricing. Teknik 

analisa data yang digunakan untuk menentukan harga jual servis tune up pada bengkel mobil 

“Dwi Karya” dengan menggunakan rumus penentuan harga jual waktu (time pricing) serta rumus 

menentukan harga jual bahan dan suku cadang (material pricing) kemudian harga jual waktu dan 

harga jual bahan serta suku cadang ditambahkan sehingga diperoleh harga jual waktu dan bahan 

serta suku cadang. 

Hasil perhitungan yang diperoleh dengan menggunakan metode time and matrial pricing untuk 

servis tune up 485.200. berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

selama ini bengkel mobil “Dwi Karya” Purwodadi-Pasuruan dalam menentukan harga jual 

produk dan jasa servisnya belum tepat, karena antara harga jual yang berlaku pada bengkel mobil 

“Dwi Karya” Purwodadi-Pasuruan terdapat perbedaan dengan harga jual yang menggunakan 

metode time and material pricing. 

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat mengimplikasikan bahwa pada perusahaan 

sebaiknya bengkel mobil “Dwi Karya” Purwodadi-Pasuruan dalam menentukan harga jual servis 

tune up menggunakan metode time and material pricing sebagai bahan pertimbangan dalam 

menentukan harga servis tune upnya untuk mendapatkan laba yang lebih besar dan mampu 

bersaing dengan perusahaan lain yang bergerak dibidang sejenis. Bagi peneliti selanjutnya 

penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan peneliti selanjutnya khususnya dalam 

menentukan harga jual dengan menggunakan metode yang sama 

 


