
7 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Ada beberapa metode penentuan harga jual diantaranya metode target costing 

dan cost plus pricing. Metode target costing digunakan untuk memproyeksikan 

biaya jangka panjang yang memungkinkan produk tetap dapat bersaing sukses dari 

perusahaan pesaing. Metode cost plus pricing disusn dalam formula biaya-plus 

digunakan secara efektif dalam berbagai definisi biaya, tetapi presentase markup 

harus sesuai dengan jenis biaya yang digunakan. Pada penelitian terdahulu terdapat 

dua metode pendekatan tradisional yang dimiliki perusahaan dan metode 

berdasarkan teori yang ada pada buku akuntansi manajemen. 

 Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Penetapan Harga Jual 

dengan metode cost plus pricing diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Krisnawati et al. (2013) tentang penetapan harga jual dengan cost plus pricing 

menggunakan pendekatan full costing pada UD. Gladys Bakery hasilnya 

menunjukan harga jual dari UD. Gladys Bakery hanyalah harga jual relatife yaitu 

harga jual yang mengikuti harga pasar. Harga jual dengan metode cost plus pricing 

lebih rendah dibandingkan dengan metode yang telah dipakai perusahaan 

sebelumnya. Penelitian ini tidak untuk membandingkan metode yang tepat untuk 

menurunkan harga jual, tetapi metode cost plus pricing digunakan untuk menyusun 

harga jual yang dapat mewakili estimasi biaya yang tepat dan target keuntungan 

yang diinginkan perusahaan. 
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 Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Woran et al. (2014) , tentang 

penentuan harga jual produk dengan menggunakan metode cost plus pricing pada 

UD. Vanela” hasilnya menunjukan UD. Vanela menetapkan harga jual produknya 

masih menggunakan metode tradisional. Metode tradisional dalam hal ini ialah 

metode yang memasukkan semua unsur biaya. Pemahamaan sederhana dalam 

mengidentifkasi biaya yang terkandung dalam setiap produk, sehingga harga pokok 

penjualan semakin tinggi. Meningkatnya harga pokok penjualan menjadikan 

penekanan penentuan markup. Maka metode tepat adalah metode yang dapat 

menggambarkan unsur biaya dan keuntungan yang realistis. Membandingkan 

antara kedua metode tersebut. Disarankan bagi perusahaan sebaiknya menggunakan 

metode cost plus pricing dalam mengidentifikasi biaya-biaya produksi dan 

menghitung harga jual produk yang dicapai dapat bersaing dengan competitor 

dengan usaha sejenis.  

 Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Fitrah dan Retnani (2014) tentang 

penentuan harga jual menggunakan metode cost full pricing dengan 
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pendekatan variable costing hasil menunjukkan bahwa penentuan harga jual  

dengan metode cost plus pricing melalui pendekatan  variable costing  dapat 

memudahkan manajemen dalam mengambil keputusan khususnya dalam 

penentuan harga jual produk yaitu dengan menghitung  biaya  variabel  ditambah  

mark up,  disamping  itu  jika  terjadi  perubahan  biaya-biaya variabel, manajemen 

dapat segera menyesuaikan harga jual tanpa harus menghitung biaya keseluruhan. 

Pendekatan full costing dan variable costing memiliki tujuan masing-masing. Di 

mana fungsi dari pendekatan full costing menyerap semua biaya total dalam 

perilaku biaya, sehingga dalam pendekatan ini memungkinksn manajer untuk 

mempredikdi dampak perubahan harga dan volume penjualan terhadap laba. Pada 

pendekatan variable costing hanya memasukkan semua biaya variabel total 

sehingga informasi biaya terlihat lebih konsisten, dapat digunakan oleh manajer 

untuk menentukan harga jual produk secara tepat. 

 

B. Tinjauan Teoritis 

a. Akuntansi Biaya 

Carter dan Usry (2009:33) menyatakan bahwa akuntansi biaya adalah 

perhitungan biaya dengan tujuan untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian, 

efisiensi dan perbaikan kualitas, serta peyusunan informasi guna pembentukan 

keputusan yang bersifat rutin pada suatu usaha. Supriyono (2011:56) menyatakan 

bahwa tujuan atau manfaat akuntansi biaya, yaitu manfaat atau tujuan pada 

akuntansi biaya adalah menyediakan salah satu informasi yang diperlukan oleh 

manajemen dalam mengelola perusahaan, yaitu informasi yang bermanfaat dalam: 

1. Perencanaan dan Pengendalian. 



10 
 

2. Penentuan harga pokok produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan dengan 

tepat dan teliti. 

3. Pengambilan keputusan oleh manajemen. 

 

 

b. Biaya  

 Mulyadi (2012:8) menyatakan bahwa biaya merupakan pengorbanan sumber 

ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan 

akan terjadi untuk tujuan tertentu. Dalam arti sempit yaitu biaya dapat diartikan 

sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Ada empat unsur 

pokok dalam definisi biaya tersebut di atas: 

1. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi, 

2. Diukur dalam satuan uang, 

3. Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi, 

4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu, 

 Mursyidi (2010:14) menyatakan bahwa biaya diartikan sebagai suatu 

pengorbanan yang dapat mengurangi kas atau harta lainnya untuk mencapai tujuan, 

baik yang dapat dibebankan pada saat ini maupun pada saat yang akan datang. 

 

 

 

c. Harga Pokok Produksi 

 Soemarsono (2009:65), menyatakan bahwa harga pokok produksi adalah 

biaya yang telah diselesaikan selama suatu periode disebut harga pokok produksi 
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barang selesai (cost of good manufactured) atau disingkat dengan harga pokok 

produksi. Harga pokok ini terdiri dari biaya pabrik ditambah persediaan dalam 

proses awal periode dikurangi persediaan dalam proses akhir periode.  

 

 

d. Metode Penetapan Harga Jual 

Swastha (2010:154) menyatakan bahwa metode penentuan harga jual yang 

berdasarkan biaya dalam bentuk yang paling sederhana yaitu: 

a. Cost Plus Pricing Method 

 Penentuan harga jual cost plus pricing, digunakan biaya sebagai dasar 

penentuan harga jual, dapat didefinisikan sesuai dengan metode penentuan harga 

pokok produk yang digunakan. Dalam menghitung cost plus pricing, digunakan 

rumus: 

    Harga jual = Biaya Total + Margin 

b. Mark Up Pricing Method 

 Metode mark up pricing umumnya digunakan oleh para pedagang. Para 

pedagang dalam menentukan harga jualnya dengan cara menambahkan mark up 

yang diinginkan pada per satuan harga belinya. Persentase yang ditetapkan berbeda 

untuk setiap jenis barang. Harga jual dihitung menggunakan rumus: 

  Harga jual = Harga beli + Mark Up 

c. Penentuan Harga oleh Produsen  

 Dalam metode ini, penetapan harga ditetapkan oleh perusahaan ialah 

rangkaian harga yang ditetapkan dalam saluran distribusi oleh perusahaan-

perusahaan. Oleh karena itu, dalam penentuan harga akhir barang yang memegang 
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peranan penting oleh produsen. Produsen dalam menetapkan harga jualnya dapat 

berorientasi pada biaya. Proses penetapan harga dimulai dengan menghitung biaya 

per unit barang yang dihasilkan, kemudian ditambah dengan sejumlah mark up 

yang telah ditentukan.produsen menggunakan rumus yang dianggap cocok bagi 

produsen, berdasarkan pengamatan atas produk yang dihasilnya. Setiap pola biaya 

berbeda mengikuti jenis produk. 

e. Penetapan Harga Jual Cost Plus Pricing 

 Kamaruddin (2013:148) menyatakan bahwa biaya (cost) merupakan 

komponen penting yang harus dipertimbangkan dalam penentuan harga jual produk 

atau jasa. Harga jual produk atau jasa pada umumnya ditentukan dari jumlah semua 

biaya ditambah jumlah tertentu yang disebut dengan ‘Cost-Plus’ (Cost Plus 

Pricing). Pengertian Cost Plus Pricing, adalah nilai biaya tertentu ditambah dengan 

kenaikan (mark up) yang ditentukan. Terdapat dua pendekatan di antarannya adalah 

sebagai berikut: 

a) Perhitungan pendekatan harga pokok penuh (full costing). Dalam pendekatan 

ini harga pokok produksi terdiri dari biaya-biaya yang berkaitan dengan 

pembuatan produk baik yang bersifat variabel maupun tak bersifat tetap. 

1. Bahan baku langsung, biaya yang dikeluarkan untuk pemakaian bahan-

bahan selama proses produksi. 

2. Upah langsung, biaya yang dikeluarkan untuk pekerja yang langsung 

mengerjakan suatu produk. 

3. Biaya overhead pabrik- variabel, biaya overhead pabrik yang jumlah 

totalnya akan berubah sebanding dengan perubahan kegiatan. 
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4. Biaya overhead pabrik- tetap , biaya overhead pebrik yang jumlah totalnya 

(dalam kisaran tertentu) tidak berubah walaupun terjadi perubahan volume 

kegiatan. 

Contoh: Penentuan Harga Jual berdasarkan harga pokok produksi   (Metode 

Full Costing) 

 PT Buana menghasilkan satu macam jenis produk. Perusahaan tersebut 

memiliki kapasitas produksi dan penjualan normal 10.000 per bulan. Data biaya 

yang dikumpulkan oleh Departemen Akuntansi perusahaan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Total biaya overhead pabrik (BOP) tetap pada kapasitas normal Rp 750.000,00, 

sedangkan total biaya nonproduksi tetap sebesar Rp 125.000,00. 

2. Biaya produksi variabel per unit terdiri atas: bahan baku Rp 60,00. Tenaga kerja 

langsung Rp 45,00. Biaya nonproduksi per unit Rp 30,00. 

Jika manajemen dalam menentukan harga jual berdasarkan harga pokok penuh 

ditambahkan mark up 40%, maka besarnya harga jual per unit produk adalah: 

Harga Pokok Produksi penuh: 

Biaya bahan baku       Rp  60,00. 

Biaya tenaga kerja langsung     Rp  45,00. 

Biaya overhead variabel      Rp  40,00. 

Biaya overhead pabrik tetap = Rp. 700.000,00. : 10.000 = Rp  70,00. 

Jumlah        Rp 220,00 

Mark up = 40% x Rp.220,00.     Rp  88,00. 

Harga jual per unit produk     Rp 308,00. 
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PT KENCANA 

LAPORAN LABA-RUGI 

PENDEKATAN HARGA POKOK PRODUKSI FULL COSTING 

Penjualan                        = 10.000 x Rp 308,00         = Rp  3.080.000,00. 

Harga Pokok Penjualan  = 10.000 x RP 220,00         = Rp  2.200.000,00 

Laba bruto atas penjualan                                           = Rp   880.000,00 

         Biaya Non Produksi 

                Tetap                                         = Rp 125.000,00. 

                Variabel  = 10.000 x Rp 30,00 = Rp 300.000,00. 

          Total Biaya Non Produksi                                           = Rp 425.000,00 

Laba bersih                                                                  = Rp 455.000,00 

Sumber :  Kamaruddin Ahmad, 2013 Hal 148 

b) Perhitungan pendekatan harga pokok variabel (Variable Costing). Dalam 

pendekatan ini yang dimasukkan sebagai komponen harga pokok produk adalah 

seluruh biaya-biaya yang bersifat variabel. Biaya variabel tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Biaya bahan baku langsung, biaya yang dikeluarkan untuk pemakaian bahan-

bahan selama proses produksi. 

2. Biaya tenaga kerja langsung, biaya yang dikeluarkan untuk pekerja yang 

langsung mengerjakan suatu produk. 

3. Biaya penjualan variabel, semua pengeluaran yang terjadi dalam rangka 

menjual barang yang berhubungan langsung dengan produksi. 
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4. Biaya umum dan administrasi variabel, semua biaya atau pengeluaran yang 

terjadi sehubungan dengan kegiatan umum dan administrasi diluar biaya 

penjualan. 

Contoh: Penentuan Harga Jual berdasarkan harga pokok produksi (Metode 

Variable Costing) 

 Jika manajemen PT Kencana pada contoh di atas menggunakan pendekatan 

harga pokok variabel plus markup 80%, maka besarnya harga jual produk 

ditentukan sebagai berikut: 

  Biaya produksi variabel per unit: 

  Bahan baku       Rp 60,00. 

  Tenaga kerja langsung     Rp 45,00 

 Overhead pabrik variabel     Rp 40,00 

  Total biaya produksi variabel per unit  Rp 145,00. 

Biaya non produksi variabel per unit     Rp   30,00. 

 Jumlah biaya variabel      Rp 175,00 

Mark up = 80% x Rp 150,00  =     Rp 140,00 

 Harga jual per unit produk        Rp 315,00 

Jika 10.000 unit produk dapat diproduksi dan dijual, maka laba bersih atas dasar 

harga jual berdasar pendekatan harga pokok variabel tampak pada laporan laba-rugi 

berikut ini: 
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PT KENCANA 

LAPORAN LABA-RUGI 

PENDEKATAN HARGA POKOK PRODUKSI VARIABLE COSTING 

Penjualan                        = 10.000 x Rp 315,00                  = Rp  3.150.000,00. 

Harga Pokok Penjualan  = 10.000 x RP 175,00                  = Rp  1.750.000,00 

Laba kontribusi                = 10.000 x Rp 140,00                 = Rp 1.400.000,00 

Biaya tetap 

       Overhead pabrik                               = Rp 750.000,00. 

       Nonproduksi                                     = Rp 125.000,00 

                                                                                              = Rp    875.000,00 

Laba bersih                                                                           = Rp    525.000,00 

Sumber : Kamaruddin Ahmad, 2013 Hal 149 

 Seperti pada contoh perhitungan laporan laba rugi di atas telah 

menggambarkan penyusunan harga pokok produksi dan penetapan harga jual 

produk dengan metode cost plus pricing. Garrison dkk (2013:125) menyatakan 

bahwa cost plus pricing adalah proses penentuan harga jual dengan cara 

menghitung biaya produksi perunit, memutuskan berapa laba yang diinginkan, 

kemudian menentukkan harga jual. 


