
Abstraksi

Dalam era globalisasi dan dunia usaha yang semakin kompetitif ini,
hanya penrsahaan yang menyediakanjenis produk b€rkualitas seperti yang
diinginkan konsumen, pengiriman produk ymg tepat waktu dan harga
yang layak yang dapat m€mp€rtahankan kelangsungan hidupnya. Untuk
itu perusahaan harus dapat memanfaafkan sumber daya yang ada dengan
seefektif mugkin dan lebih memperhatikan pada strateji penetapan harg4
karena strateji penetapan harga memegang peranan yang penting unhrk
menarik para konsumen tertsfil unhrk menolak prduk lainnya. Apabila
harga produk ditetapkan berdasarkm data biaya produk ymC salalL dan
strateji penetapan harga yang salah, dapat me,ngakibatkan kesalahen dalam
pengambilan putusan penrsahaan yang berdampak jangka panjang

Kesalahan yang sering dilakukan dalam menetapkan hargajual adalah
penetapan tingkat harga jud hanya berdasalcan marhrp diatas biaya
produksi. Pe,netapan tingkat harga berdasarkan metode ini memang
menghasilkan laba bagi !36161 usaha tetapi hanya trersifrt janglta pendek;
sedangkan badan usaha didirikan bertujuan untuk hidup dalarn jangka
panjang. Oleh karena itu tidak cukup apabila badan usaha m€netapkan
tingkat harga hanya berdasarkan morhtp diatas biaya produksi. Dalam
penetapan harga jud badan usaha hanrs mempunyai sffieji yang tepat
yang berorientasi jangka panjang sehingga badan usaha tersebut hrus
mempertatikan faktor intemal dan eksternal dari badan useha tergrSr,
agar dapat bersaing dan mempertahankan keberadaannya dalao jangka



panjang; yang dalam skripsi ini dibahas faktor permintaan dan faktor
biayanya, karena kedua faktor ini sangat penting untuk menentukan
tingkat harga jual. Dismping itu badan usaha harus dryat mermalkm
kondisi keadaan masa depan sehingga ia dapat mengalrtipasinya

Dalam menghadapi penaingan dm dryt bertahan rmtuk j*ngka
panjang rnaka badan usaha tidak ctrkup hmya m€mpunyal laporm
keuangan yang bersifat eksternal saja. Badan usaha harus mempunyai
laporan yang bersifat internal ( akunta$i man4iemen ) sehingp manajer
dapat menggunakan laporru fut€rnal ini rmt'k merencanakan, menpwasi
dan mengambil kepufusan-keputusan. Laporan biaya berdasarkan sifat
biayanya sangat berguna bagi manaj66sNr untuk mengefahui biaya
produksinya yang bersifrt variable sehingga manajer dapat nenoanfaa&an
laporan ini unhrk menentukm hargajual produknya secara lebih tepat.

sistem pelaporan biaya yang semakin akurat semakin baik rmtuk
pelaporan biaya produksi, seperti penggunaan Activity Based Costing,
yang dapat mengalokasikan biaya-biaya overhead secara lebih akurat.
Tetapi suatu sistem akuntansi yang semakin akurat akan lcbih nunit dan
lebih membutuhkan biaya yag lebih besar. S€hingga sebehm menerapkm
sistem akuntansi terseb'! lebih baik dipe'timbangkfl dah'ru apakah
manfrat yang diamb'dari penggunaan sistem akmtansi t€rsebut lebih dari
biaya yang dikeluartan rmtuk penggmaan sist€m t€rsebut.

Dari analisis yang dilakukaa t€myata p€netapao hrga jual badan
usaha "X" hanya menambahkm marlcup diatas biaya produksinyA badan
usaha ini tidak memperhatikan farcor-faktor int€rnal dan external. selain
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itu badan usaha inijuga tidak berusaha untuk berorientasi ke masa depan,
sehingga tidak siap untuk mengantipasi. Selain itu badan usaha ini hanya
menggumkan laporan akuntansi ymg bersiftt Jinancial dan tidak
memanfaatkan laporan akuatansi yang bersifat internal, yang sangat
berguna bagi manajer uafuk merencanakaq mengawasi dan mengambil

Dengan hnsil ini diharapkan badan usaha d4at memperbaiki strateji
penetapan harganyq baik dengan memperhatikan faktor permintaan dan
faktor biayanya sehingga badan usaha dapat menetapkan harga jual yang
benar-benar tepat. Disamping itu diharapkan pula agar badan usaha ini
dapat memanfaatkan penggunaan dari sistem akuntansi manajeme,n yang
sangat berguna itu.
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