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Penelitian ini merupakan penelitian studi deskriptif pada PT. Pesona Remaja Malang dengan 

judul "Penetapan Harga Pokok Produksi Guna Menilai Laba Konstribusi Setiap Produk pada PT. 

Pesona Remaja Malang". 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan metode direct costing sebagai dasar 

pengambilan keputusan dalam memperhitungkan harga pokok produksi bagi setiap produk yang 

dihasilkan dan untuk mengetahui laba kontribusi setiap produk terhadap laba perusahaan. 

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana perhitungan harga pokok produk 

adalah dengan menggunakan metode variabel costing yaitu denganhanya memasukan elemen-

elemen biaya variabel didalam perhitungan harga pokok produk per unit 

Hasil perhitungan dengan menggunakan metode variabel costing diperoleh harga pokok per unit 

tahun 2001 sebesar Rp.35.051,59 untuk celana merek Caesar dan Rp. 35.051,32 untuk celana 

merek Ako. harga pokok per unit tahun 2002 sebesar Rp. 38.414,26 untuk celana merek Caesar 

dan Rp. 38.412,04 untuk celana merek Ako. harga pokok per unit tahun 2002 sebesar Rp. 

37.681,6untuk celana merek Caesar dan Rp. 37.563,74untuk celana merek Ako 

Hasil perhitungan dengan menggunakan metode variabel costing diperoleh constribution margin 

pada tahun 2001 celana merk CESAR sebesar Rp 922.095.052,51 dan contribution margin pada 

celana merk AKO sebesar Rp 917.750.518,79 ,tahun 2002 celana merk CESAR sebesar Rp 

825.883.300,28 dan contribution margin pada celana merk AKO sebesar Rp 927.647.263,71 

,tahun 2003 celana merk CESAR sebesar Rp. 908.239.435,82 dan contribution margin pada 

celana merk AKO sebesar Rp 952.698.620,20 

Dari hasil analisis tersebut sesuai dengan tolok ukur yang digunakan maka metode variabel 

costing dapat digunakan untuk menghitung harga pokok produksi dengan tetap sebagai dasar 

didalam pengambilan keputusan bagi manajemen. dalam jangka pendek 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat mengiplikasikan bahwa sebaiknya PT. Pesona 

Remaja Malang mmembuat metode variabel costing dalam penentuan harga pokok produksinya 

agar perusahaan dapat mengambil keputusan secara tepat dalam jangka pendek karena adanya 

pemikiran biaya tetap dan biaya variabel 

 


