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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat menjadi lebih konsumtif. 

Peningkatan kebutuhan pangan semakin memicu timbulnya sampah di lingkungan 

masyarakat maupun industri perkotaan. Permasalahan tersebut menjadi salah satu 

faktor utama terjadinya peningkatan volume sampah. Hal ini dibuktikan oleh data 

jumlah timbulan sampah di Kota Malang, yang terdiri dari yang berasal dari 

penduduk Kota Malang sebanyak 449,28 Ton/Hari, dari warga yang bukan sebagai 

penduduk sebanyak 150,00 Ton/Hari, dari jalan komersial/pasar dan industri 

sebanyak 44,93 Ton/Hari, dan berasal dari sumber lain sebanyak 15,00 Ton/Hari 

(DKP Kota Malang, 2013). 

 Menurut Peraturan Pemerintah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan Sampah bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi 

masyarakat menimbulkan keragaman volume, jenis, dan karakteristik sampah. 

Selama ini pengelolaan sampah belum sesuai dengan metode dan teknik 

pengolahan sampah berdasarkan wawasan lingkungan sehingga berdampak negatif 

terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Permasalahan sampah perlu 

dikelola secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir
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agar memberikan manfaat secara ekonomi, kesehatan masyarakat, keamanan 

lingkungan, serta mengubah perilaku masyarakat. 

Salah satu alternatif penyelesaian dari permasalahan sampah yang ada di Kota 

Malang adalah dengan mendirikan bank sampah. Bank sampah diharapkan dapat 

menekan dan menanggulangi peningkatan  jumlah sampah di Kota Malang. 

Menurut Yayasan Unilever Indonesia (2017) Bank Sampah adalah suatu sistem 

pengolahan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk 

berperan serta aktif di dalam pengolahan sampah. Melalui Bank Sampah Malang 

sebagai lembaga berbadan hukum koperasi bekerjasama dengan Pemerintah Kota 

Malang dan Corporate Social Responsibily PT. PLN Distribusi Jawa Timur, 

sebagai wadah membina, melatih, dan mendampingi dan membantu memasarkan 

hasil dari kegiatan pengolahan sampah. Hasil pengolahan sampah anorganik berupa 

cacahan plastik. Pembuatan produk sampah diolah berdasarkan permintaan pesanan 

oleh supplier, pembeli dan pabrik yang khusus pengolahan plastik. Harga jual 

produk Bank Sampah Malang didasari pada harga pasar. Penentuan harga jual 

produk yang ditetapkan didasari estimasi biaya serta target keuntungan yang 

diharapkan sesuai dengan kebijakan management. Terdapat perbedaan dalam 

menetapan harga, di karenakan harga jual produk tidak selalu sama dengan harga 

pasar, sehingga berdampak pada elastisitas permintaan konsumen. 

 Atas permasalahan tersebut dapat menemukan alternatif penentuan harga jual 

dengan metode yang sesuai dengan kebutuhan lembaga. Melihat dari sisi perolehan 

bahan baku yang dimiliki lembaga sederhana, dimana bahan baku bersumber dari 

nasabah individu dan kelompok bank sampah Malang. Pengolahan bahan baku 

diproses dan tahapan pengolahan bahan baku hingga dilakukan secara sederhana. 
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Berdasarkan hal tersebut maka penggunaan metode yang sesuai dengan tahapan 

produksi ialah metode cost plus pricing. Metode cost plus pricing adalah biaya 

tertentu di tambahan dengan kenaikan markup yang ditentukan. Menetapakan harga 

jual tentu perlu memperhatikan informasi biaya terkait produksi dan target 

keuntungan yang tepat. Melalui Harga pokok produksi sebagai informasi biaya, 

dapat menjadi alat analisis rencana dan pengendalian biaya. Mulyadi (2009:26) 

menyatakan bahwa terdapat dua pendekatan dalam penentuan harga pokok 

produksi, yaitu pendekatan full costing dan pendekatan variable costing. Metode 

full costing memperhitungkan keseluruhan, baik yang berperilaku tetap maupun 

berperilaku variabel. Penyusunan metode full costing ditujukan untuk menilai 

keseluruhan unsur biaya, guna pengambilan keputusan bisnis bagi pihak eksternal. 

Sementara dalam metode variable costing dilakukan pemisahan antara unsur biaya 

tetap. Metode variable costing digunakan untuk menyusun biaya terkait produksi, 

menjadikan hasil perolehan biaya yang didapatkan sesuai dengan pembebanan 

biaya di setiap produk. Perhitungan biaya produksi dalam perhitungan harga jual 

dengan metode variable costing digunakan dalam menentukan harga jual produk, 

yang didasari harga pokok dan target keuntungan yang ditetapkan lembaga.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Krisnawati et al. (2013) menunjukkan bahwa 

harga jual dari UD. Gladys Bakery dengan metode cost plus pricing lebih rendah 

dibandingkan dengan metode yang telah dipakai perusahaan. Dari hasil penelitian 

terdahulu di atas menunjukan bahwa terdapat perubahan yang hasilkan setelah 

menggunakan metode cost plus pricing. Harga jual produk yang di tetapkan 

menjadi lebih rendah dari harga pasar sehingga terjadi peningkatan penjualan. 
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Elastisitas permintaan meningkat dari metode yang telah dipakai perusahaan 

sebelumnya.   

 Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Penetapan Harga Jual Produk dengan Metode Cost Plus Pricing”. 

Atas adanya judul tersebut peneliti melakukan pengembangkan metode pendekatan 

penetapan harga pokok produksi berdasarkan dua pendekatan yakni pendekatan full 

costing dan variable costing. Pendekatan full costing dilakukan pada kedua jenis 

biaya yakni biaya tetap dan variabel. Pendekatan full costing disusun dalam bentuk 

laporan laba rugi untuk kebutuhan pengambilan keputusan bagi pihak eksternal. 

Pada pendekatan variable costing hanya memperhitungkan biaya variabel dengan 

tujuan informasi biaya yang dapat bermanfaat bagi pihak internal dalam 

menetapkan harga jual produk. Dari masing-masing pendekatan yaitu full costing 

dan variable costing diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang dapat 

membantu pihak bank sampah Malang dalam menentukan harga jual produk dan 

kebijakan lembaga. 

 

B. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana Penetapan Harga Jual Produk dengan Metode Cost Plus Pricing 

menggunakan pendekatan Full Costing? 

b. Bagaimana Penetapan Harga Jual Produk dengan Metode Cost Plus Pricing 

menggunakan pendekatan Variable Costing? 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat ditentukan tujuan penelitian 

sebagai berikut:  

a. Untuk menganalisis Penetapan Harga Jual Produk dengan Metode Cost Plus 

Pricing menggunakan pendekatan Full Costing 

b. Untuk menganalisis Penetapan Harga Jual Produk dengan Metode Cost Plus 

Pricing menggunakan pendekatan Variable  Costing. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian maka manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

Bagi Universitas dan rekan-rekan mahasiswa, khususnya mahasiswa 

yang memilih konsentrasi akuntansi manajemen, dapat memperoleh tambahan 

pengetahuan dan referensi mengenai jenis penetapan harga jual produk dari 

beberapa metode salah satunya, metode cost plus pricing menggunakan dua 

pendekatan yaitu pendekatan full costing dan variable costing. 

 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi perusahaan, dengan adanya penelitian ini diharapkan informasi yang 

di  hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menetapkan harga 

jual produk pada lembaga Bank Sampah Malang. 
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b. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk 

lebih memahami baik secara teori maupun praktik penetapan harga jual 

produk melalui pendekatan dua metode yaitu metode cost plus pricing 

menggunakan pendekatan full costing dan variable costing. 

 


