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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan sektor yang penting dan besar
kontribusinya dalam mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan ekonomi
nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, peningkatan devisa
negara, dan pembangunan ekonomi daerah. Seperti yang tertuang di dalam UU
No. 20 Tahun 2008 pasal 3 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan
untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun
perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
Kota Sukabumi merupakan kota jasa dan perdagangan sehingga banyak
masyarakat mengugunakan kesempatan ini untuk berwirausaha. Dinas Koperasi,
UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kota Sukabumi, Jawa Barat dalam
websitenya menjelaskan ada sekitar 18 ribu pelaku UMKM yang bergerak di
berbagai bidang usaha. Dari jumlah tersebut sebagian sudah ada yang naik kelas
dan produknya ditampung diberbagai pasar modern baik di dalam maupun luar
Kota Sukabumi. Dengan semakin meningkatnya pelaku UMKM berdampak
positif terhadap ekonomi khususnya kalangan masyarakat menengah ke bawah.
Selain berpengaruh terhadap perekonomian, juga dapat mensejahterakan
masyarkat dengan mengurangi jumlah pengangguran di kota sukabumi.
Potensi UMKM di Sukabumi yang cukup besar salah satunya yang bergerak di
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bidang industri makanan. UMKM di bidang industry makanan dan minuman
dibuktikan dengan berkembangnya beberapa sentra UMKM diantaranya, Mochi
(kelurahan Selabatu), kecap manis (kel. Gedong Panjang). Permen jahe (kel.
Cisarua), ranginang (Kel. Situ mekar dan Kel. Benteng, tahu tempe (Kel.Tipar),
susu murni, kue kering, kue basah (Kel. Kebon Jati), kripik pisang, kripik pangsit
(Kel. Sriwidari dan Kel. Karang tengah), dan lain-lain.
Berdasarkan pengamatan peneliti lakukan ke beberapa UMKM di bidang
industri makanan hal yang sering dihadapi pelaku usaha yaitu sulit dalam
menetapkan harga jual produknya. Karena jika haraga jual terlalu tinggi maka
akan menurunkan daya beli konsumen dan sebaliknya jika harga jual rendah dapat
pula mempengaruhi pendapatan perusahaan yang artinya berpengaruh terhadap
laba dan kelangsungan hidup perusahaan. Sebagian besar UMKM di kota
sukabumi dalam menetapkan harga jualnya berdasarkan perhitungan konvensional
pemilik tanpa menggunakan metode ilmiah. UMKM industri makanan harus
memperhitungkan harga pokok produksinya sehingga mampu mencapai laba yang
di harapkan. Namun lemahnya pemahaman pemilik terhadap metode penetapan
harga jual, membuat pemilik kesulitan dalam menetapkan harga jual produk,
dengan demikian metode konvensional ini kurang tepat jika digunakan untuk
menetapkan harga jual karena tidak terukur laba yang akan diharapkan.
Penelitian tentang penetapan harga jual produk sudah banyak dilakukan,
diantaranya Nur kabib (2017) menganalisis tentang penetapan harga jual dengan
menggunakan metode variabel costing dengan hasil penelitiannya menunjukkan
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dengan menggunakan metode variabel costing, harga pokok produksi menjadi
lebih rendah. Selanjutnya perusahaan dapat memanipulasi Biaya Overhead Pabrik
(BOP) sebagimana sifat biaya tetap dengan menambah volume produksi untuk
menekan harga pokok produksi. Dengan demikian perusahaan akan dapat
memberi penawaran harga produk yang lebih rendah sehingga menaikkan
kompetisi harga jual. Dengan demikian, diharapakan kinerja keuangan perusahaan
menjadi naik.
Selanjutnya penelitian Desliane Wauran (2016)

menganalisis tentang

penetapan harga jual menggunakan metode cost plus pricing. Hasil penelitiannya
menunjukan bahwa harga jual produk terdapat selisih antara perhitungan
perusahaan dengan perhitungan menggunakan metode cost plus pricing yang
memperhitungkan biaya produksi dan biaya non produksi. Dapat disimpulkan
Dimana harga jual yang berlaku saat ini lebih rendah dari pada harga jual
berdasarkan metode cost plus pricing. Hal ini dikarenakan harga pokok produksi
yang ada lebih besar daripada yang diperkirakan oleh pemilik. Dalam menentukan
harga pokok produksi pemilik hanya menggunakan intuisi serta menggunakan
perhitungan seadanya tanpa melakukan klasifikasi terhadap biaya-biaya yang
dikeluarkan.
Sedangkan

penelitian

menganalisis tentang

yang

dilakukan

Endra

Setiyaningsih

(2009)

penetapan harga jual dengan menggunakan metode full

costing. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa dari perhitungan
harga pokok produksi dengan metode Full Costing, apabila dibandingkan dengan
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harga pokok produksi yang digunakan dengan metode pada Pabrik memberikan
hasil yang berbeda yaitu laba yang di dapatkan dalam penetapan harga jual lebih
besar menggunakan metode Full Costing. Hal ini disebabkan karena perhitungan
yang dilakukan pabrik belum tepat dalam membebankan biaya overhead pabrik ke
setiap produknya.
Dalam penelitian ini peneliti akan mencoba menerapkan metode penetapan
harga jual produk pada UMKM di Sukabumi dengan menggunakan metode cost
based pricing. Peneliti akan melakukan penelitian tentang penetapan harga jual
pada CV. Midi Sukabumi. Perusahaan ini telah memiliki Surat Izin Usaha
Perdagangan dengan Nomor : 503/380/PK/IX/BPMPT/2015 ini

bergerak di

bidang makanan dengan produk unggulannya mie lidi, jajanan khas anak-anak
sekolah dasar ini dikemas dalam kemasan menarik beda dari konsepan kemasan
mie lidi yang pernah ada sebelumnya. Berdasarkan hasil penjajagan yang peneliti
lakukan melalui wawancara dan observasi, ditemukan permasalahan bahwa
perusahaan CV. Midi Sukabumi dalam menetapkan harga jualnya masih
menggunakan perhitungan konvensional. Dibuktikan tidak adanya tahap
pengelompokkan serta penggolongan biaya yang terjadi pada saat produksi
maupun non produksi, permasalahan ini berpengaruh pada penetapan harga jual
mie lidi dan pengambilan kebijakan serta laba yang diharapkan.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk
skripsi dengan judul “PENETAPAN HARGA JUAL PRODUK UMKM DI
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SUKABUMI DENGAN MENGGUNAKAN METODE COST BASED
PRICING: STUDI PADA CV. MIDI SUKABUMI”

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah
1.2.1 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, adanya masalah
yang terdapat pada CV. Midi Sukabumi dalam menetapkan harga jual produknya
masih menggunakan perhitungan konvensional. Hal ini dilihat dengan tidak
adanya tahap pengelompokkan serta penggolongan biaya yang terjadi pada saat
produksi dan non produksi. Faktor inilah yang harus diselesaikan oleh perusahaan
sehingga dapat tercapainya sebuah tujuan perusahaan. Peneliti akan mencoba
menerapkan metode cost based pricing pada CV. Midi Sukabumi dalam
menetapkan harga jualnya, karena dengan menggunakan metode ini perusahaan
dapat mengelompokkan biaya yang terjadi pada saat produksi dan non produksi
serta perusahaan dapat mengukur laba yang akan didapatkannya.
1.2.2 Rumusan masalah
Berdasarkan identifikasi masalah yang peneliti lakukan dan tuliskan diatas
pada CV. Midi Sukabumi maka selanjutnya peneliti menentukan rumusan masalah
yang akan menjadi acuan penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti
menentukan beberapa perumusan masalah sebagai berikut:
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1.2.2.1 Bagaimana penetapan harga jual mie lidi osyin pada CV. Midi Sukabumi.
1.2.2.2 Bagaimana penetapan harga jual pada CV. Midi Sukabumi dengan
menggunakan metode Cost Based Pricing.
1.2.2.3 Bagaimana perbandingan penetapan harga jual mie lidi osyin yang
diterapkan perusahaan dengan perhitungan konvensional dan penetapan
harga jual mie lidi osyin dengan menggunakan metode cost based pricing
pada CV. Midi Sukabumi.
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas menjadikan tujuan yang ingin dicapai
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.3.1.1 Untuk mengetahui penentuan harga jual mie lidi osyin pada CV. Midi
Sukabumi.
1.3.1.2 Untuk mengetahui penetapan harga jual pada CV. Midi Sukabumi dengan
menggunakan metode Cost Based Pricing.
1.3.1.3 Untuk mengetahui perbandingan penetapan harga jual mie lidi osyin yang
diterapkan perusahaan dengan metode konvensional dan penetapan harga
jual mie lidi osyin dengan menggunakan metode cost based pricing pada
CV. Midi Sukabumi.
1.3.2 Kegunaan Penelitian
1.3.2.1 Kegunaan Teoritis
Peneliti berharap dapat memberikan suatu kontribusi dalam segi pemikiran
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mengenai penetapan harga jual produk dengan menggunakan metode cost based
pricing pada UMKM di Sukabumi dengan studi pada CV. Midi Sukabumi juga
sebagai pengaplikasian ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama peneliti
mendapatkan keilmuan pada Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas
Muhammadiyah Sukabumi.
1.3.2.2 Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan,
diantaranya adalah :
1.

Bagi Peneliti
Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang ilmu

Keuangan dari sudut pandang metode penetapan harga jual yang diterapkan pada
penetapan harga jual suatu produk. Juga sebagai penyelesaian tugas akhir jenjang
strata 1 (S1) Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah
Sukabumi.
2. Bagi Perusahaan
Sebagai sarana informasi yang sifatnya membangun bagi perusahaan serta
memberikan sumbangan pemikiran dan masukan yang dapat membantu
perusahaan dalam menghadapi dan mengantisipasi masalah yang berkaitan dengan
penelitian.
3. Bagi Pihak Lain
Bagi pihak lain dapat memberikan referensi pengetahuan tentang metode
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penetapan harga jual dengan menggunakan metode cost based pricing pada CV.
Midi Sukabumi.

1.4 Lokasi dan Lamanya Penelitian
1.4.1 Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan pada CV. Midi Sukabumi yang bergerak di bidang
industri makanan dengan produk unggulan Mie Lidi Osyin. Berlokasi di JL.
Selabintana No. 52 RT. 04 RW 01 Kelurahan Cikole Kota Sukabumi.
1.4.2 Lamanya Penelitian
Adapun lama penelitian yang dilakukan peneliti kurang lebih enam bulan yaitu
terhitung dai bulan Oktober 2017 sampai dengan Maret 2018, dan selama enam
bulan tersebut peneliti melakukan beberapa tahap penelitian mulai dari tahap
persiapan sampai dengan tahap pengujian.

