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ABSTRAKSI 

PENGARUH PENETAPAN HARGA POKOK PENJUALAN PRECUT 

TERHADAP LABA PERUSAHAAN PADA PT BATIK DANAR HADI  

 

NANDA MUTIARA SIDEVI 

F3116034 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh harga pokok 

penjualan terhadap laba perusahaan pada PT Batik Danar Hadi di Surakarta. 

Penulis juga mengidentifikasi perhitungan harga pokok penjualan precut serta 

penyebab dan dampak laba yang fluktuatif di PT Batik Danar Hadi.  

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

yaitu penelitian yang disusun untuk memberikan gambaran secara sistematis 

tentang informasi ilmiah dari objek penelitian. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini data primer yaitu wawancara langsung dengan manajer ekspor 

maupun dengan karyawan bagian keuangan PT Batik Danar Hadi. Data 

sekunder yang di dapat dari buku cetak, artikel maupunn jurnal. Tahapan 

teknik analisis data penelitian ini berupa, pengumpulan data, mengidentifikasi 

data, mengolah data dan menyimpulkan data. 

 

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan metode 

perhitungan harga pokok penjualan precut pada tahun 2016 - 2017 yang akan 

mempengaruhi presentase laba dari perusahaan faktor lainnya yaitu volume 

penjualan dan manajemen waktu saat terjadi cuaca ekstrim yang akan 

berdampak langsung kepada laba yang telah ditetapkan oleh PT Batik Danar 

Hadi. Untuk menanggulangi masalah tersebut perlu adanya bahan pengganti 

apabila cuaca ekstrim tiba agar biaya yang dikeluarkan tidak terus bertambah 

dan juga pengelolaan dari pihak keuangan untuk menghitung harga pokok 

penjualan dan juga harga jual yang optimal agar menghasilkan laba yang 

maksimal sesuai dengan target yang telah ditentukan. 

 

Kata Kunci : Harga Pokok Penjualan, Laba , PT Batik Danar Hadi 
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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF PRECUT SALES PRICE DETERMINATION ON 

COMPANY PROFITS IN PT BATIK DANAR HADI 

 

NANDA MUTIARA SIDEVI 

F3116034 

 

The purpose of this study was to determine the effect of cost of goods sold 

on company profits at PT Batik Danar Hadi in Surakarta. The author also 

identifies the calculation of precut cost of goods sold as well as the causes and 

effects of fluctuating profits at PT Batik Danar Hadi. 

 

The method used in this research is descriptive method, namely research 

that is structured to provide a systematic description of scientific information 

from the object of research. The data used in this study are primary data, 

namely direct interviews with export managers and with employees of the 

financial division of PT Batik Danar Hadi. Secondary data obtained from 

printed books, articles and journals. The stages of data analysis techniques in 

this research are in the form of data collection, identifying data, processing data 

and concluding data. 

The results of this study can be concluded that based on the method of 

calculating the precut cost of goods sold in 2016 - 2017 which will affect the 

percentage of profits from the company other factors, sales volume and time 

management when extreme weather occurs which will have a direct impact on 

profits set by PT Batik Danar Hadi. To overcome this problem, there is a need 

for substitute material when extreme weather arrives so that the costs incurred 

do not continue to increase and also the management of the financial parties to 

calculate the cost of goods sold as well as the optimal selling price in order to 

produce maximum profits in accordance with predetermined targets. 

 

Keywods : cost of goods sold, profit, PT Batik Danar Hadi  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Perkembangan globalisasi semakin hari semakin meningkat terutama dalam 

hal perekonomian yang mendorong sebuah negara akan terus meningkatkan 

pertumbuhan perekonomiannya. Semakin berkembangnya perekonomian negara 

akan semakin membuat persaingan ekonomi yang sangat ketat baik dalam hal 

memperbaiki produk maupun dalam hal penetapan harga jual. Dibutuhkan 

strategi yang tepat agar perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lain 

yang memiliki harga jual yang lebih rendah dan juga kualitas produk yang baik. 

            Kualitas produk yang baik juga perlu ditunjang dengan pemilihan bahan baku 

yang tepat agar produk yang dihasilkan berkualitas tinggi dan mampu bersaing 

dengan produk– produk lainnya yang akan menunjang kualitas merk dari 

perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan dan menciptakan 

produk – produk yang beraneka ragam dan juga selalu berinovasi dalam 

membuat produk.  

             Di Indonesia sendiri banyak perusahaan - perusahaan yang berdiri dan terus 

mengembangkan inovasinya untuk tetap mempertahankan citra dari perusahaan. 

Salah satunnya adalah perusahaan manufaktur yang kian banyak dan terus 

meningkat setiap tahunnya. Perusahaan harus mampu menguasai pangsa pasar 
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agar mendapatkan laba yang maksimal dan juga dibutuhkan pemasaran yang 

tepat dan  optimal agar laba yang sudah ditargetkan akan terpenuhi. 

 

Gambar 1.1 Data Perusahaan Garment & Tekstil di Indonesia 

Sumber : BPS ( Data Diolah),2019 

            Salah satu perusahaan manufaktur yang terus meningkatkan inovasi dan 

kualitas produknya adalah PT Batik Danar Hadi Divisi Expor yang merupakan 

perusahaan ekspor dibidang kain batik, yang memproduksi lebih banyak batik 

cap daripada batik printing maupun batik tulis. PT Batik Danar Hadi sendiri 

mendominasi ekspornya ke Amerika yang merupakan buyer utamannya, karena 

di negara Amerika sendiri lebih menilai kain batik sebagai sebuah karya seni 

yang mahal yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi bentuk quilting 

daripada untuk garment. 
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Gambar 1.2 Data Ekspor Tahun 2016 - 2017 

Sumber : PT Batik Danar Hadi divisi eksport,2019 

              Pada PT Batik Danar Hadi sendiri memiliki sistem pre order dimana para 

buyer bisa menentukan pola maupun warna yang diinginkan dan juga ada pula 

yang mengirimkan gambaran pola sendiri untuk dibuatkan kain batik sesuai yang 

diinginkan. PT Batik Danar Hadi sendiri membeli kain putihan dari wilayah 

Yogyakarta maupun pekalongan yang lebih murah daripada membeli di daerah 

Solo untuk kemudian di stock ke supplier – supplier batik yang sudah bekerja 

sama dengan PT Batik Danar Hadi sendiri. Di dalam perusahaan batik Danar 

Hadi sendiri lebih  mengandalkan bekerjasama dengan UMKM pembatik 

rumahan dikarenakan permintaan para buyer yang beraneka ragam disetiap 

pemesanannya. Sebelum proses pemesanan batik biasannya dari Danar Hadi 

sendiri mengirimkan beberapa sample batik yang ditawarkan baik dalam bentuk 

kain maupun sketsa gambar yang akan dipilih oleh buyer, dari 60 sample yang 
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dikirimkan biasannya para buyer memilih 20–30 motif dan warna yang berbeda. 

Hal ini juga akan mempengaruhi penetapan harga pokok penjualan yang 

didasarkan pada bahan baku kain (putihan) maupun biaya cap. Pembelian kain 

batik sendiri memiliki minimal order yaitu 300 yard agar biaya yang dikeluarkan 

sebanding dengan biaya yang diterima. 

Tabel 1.1 Data sample barang 

No. Sample yang di kirim 

ke buyer  

Sample yang di pesan  Jumlah min order  

1. 60 pcs motif sample  20 – 30 pcs motif sample  300 yard  

   Sumber : PT Batik Danar Hadi,2019 

Penetapan harga merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena akan 

menentukan seberapa besar presentase dari laba yang didapat perusahaan yang 

akan mempengaruhi citra dari perusahaan itu sendiri. Batik merupakan kain yang 

banyak diminati oleh masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri. Harga 

yang ditawarkan pun beraneka ragam yang akan mempengaruhi kualitas dari 

citra produk itu sendiri. Banyak masyarakat membeli batik murah tanpa 

memperdulikan kualitas dari produk itu sendiri yang merupakan sikap ekonomis 

dari manusia itu sendiri. 

Sikap ekonomis dan harga adalah suatu hal yang akan mempengaruhi minat 

beli para konsumen. Para konsumen sering kali lebih mempertimbangkan harga 

yang didapat dan tidak melihat kualitas produk itu sendiri. Namun justru kualitas 

produk yang tinggi akan mempengaruhi harga jual dari produk tersebut. Semakin 
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tinggi harga suatu produk maka akan semakin tinggi juga kualitas yang ada 

dalam produk itu sendiri. 

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan penulis tertarik melakukan penelitian 

yang berjudul “PENGARUH PENETAPAN HARGA POKOK PENJUALAN 

PRECUT TERHADAP LABA PERUSAHAAN PADA PT BATIK DANAR 

HADI” 

1.2 Keaslian Penelitian  

Table 1.2 Keaslian Penelitian 

No  Nama peneliti Judul penelitian  Hasil penelitian  Perbedaan  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Khoiriyah M. , 

2014) 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi 

penentuan harga 

pokok produksi 

dengan metode 

process costing 

pada CV. Al – 

Abrar Surakarta  

 

 

Untuk mengetahui 

kesesuaian 

penerapan 

perhitungan harga 

pokok produksi 

dengan metode 

proses costing 

Penelitian 

menjelaskan 

tentang 

pengaruh 

ketetapan 

harga pokok 

produksi 

terhadap 

laba 

perusahaan  

2.  (sari, 2005) Evaluasi 

penentuan harga 

pokok produksi 

dengan metode 

job order costing 

pada PT Widya 

Duta Grafika 

Surakarta  

Untuk mengetahui 

ketepatan besaran 

dalam menentukan 

harga pokok 

perunit  

Penelitian 

menjelaskan 

tentang 

pengaruh 

ketetapan 

harga pokok 

produksi 

terhadap 

laba 

perusahaan  
    Sumber : Mir’atun,2014 dan Intania, 2014 
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 Pada penelitian Tugas Akhir sebelumnya yaitu Mir’atun Khoiriyah (2014) 

yang berjudul “Evaluasi Penentuan Harga Pokok Produksi dengan Metode 

process costing Pada CV. Al – Abrar Surakarta” . Hasil penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui kesesuaian penerapan perhitungan harga pokok 

produksi dengan metode proses costing dan juga Tugas Akhir Intania Gita 

Permata Sari (2005) yang berjudul “ Evaluasi penentuan Harga Pokok Produksi 

dengan Metode job order costing pada PT Widya Duta Grafika Surakarta” yang 

bertujuan untuk mengetahui ketepatan besaran harga dalam menentukan harga 

pokok perunit memiliki perbedaan dengan penelitian yang dibuat oleh penulis 

berjudul “ Pengaruh Penetapan Harga Pokok Penjualan Precut Terhadap Laba 

Perusahaan Pada PT Batik Danar Hadi” yang memiliki tujuan untuk mengetahui 

pengaruh penetapan Harga Pokok Penjualan precut terhadap prosentase laba 

yang akan diterima oleh perusahaan.  

1.3 Rumusan Masalah  

      Produksi kain yang hanya mengandalkan bahan baku dari para supplier 

membuat biaya yang cukup mahal daripada memproduksi sendiri, hal ini bisa 

dilihat dari biaya-biaya cap batik, biaya pewarnaan kain dan juga membutuhkan 

waktu yang cukup lama apabila terjadi perubahan cuaca yang akan berpengaruh 

terhadap warna batik itu sendiri. Para supplier akan mengganti sample yang 

sudah dibuat apabila warna tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh buyer 

sehingga membuat pengeluaran akan semakin bertambah besar. Semakin 

bertambahnya pengeluaran maka akan mempengaruhi harga jual yang telah 
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ditetapkan oleh perusahaan yang akan berpengaruh terhadap minat order para 

buyer. PT Batik Danar Hadi harus menetapkan harga jual yang stabil dan juga 

tidak merugikan perusahaan agar mampu bersaing dengan perusahaan – 

perusahaan lain yang memiliki harga lebih rendah dengan kualitas yang baik. 

Perusahaan harus benar – benar memperhatikan komponen – komponen dalam 

penentuan harga pokok produksi agar tidak berdampak pada profit perusahaan.  

1.4 Pertanyaan Penelitian  

1.4.1  Apa saja komponen – komponen dalam menentukan perhitungan HPP 

precut pada PT Batik Danar Hadi ? 

1.4.2 Bagaimana penetapan perhitungan Harga Pokok Penjualan  precut 

pada PT Batik Danar Hadi? 

1.4.3  Bagaimana pengaruh penetapan Harga Pokok Penjualan precut terhadap 

laba perusahaan PT Batik Danar Hadi? 

1.5 Tujuan Penelitian  

      1.5.1 Mengetahui komponen – komponen yang menentukan Harga  Pokok 

Penjualan pada PT Danar Hadi  

      1.5.2  Mengetahui cara perhitungan dalam penetapan Harga Pokok Penjualan 

      1.5.3 Memahami pengaruh dari Harga Pokok Penjualan terhadap laba    

perusahaan. 
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1.6  Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat akademisi 

       Bagi mahasiswa penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

wawasan dan ilmu yang belum didapatkan saat berada di bangku 

perkuliahan sehingga dapat menerapkan dalam ilmu perkuliahan. Selain itu 

penelitian ini diharapkan mampu melatih mahasiswa dan memberikan 

pengalaman dalam menangani masalah yang terjadi dalam ekspor impor di 

dunia kerja. 

1.6.2 Manfaat Perusahaan PT Batik Danar Hadi 

        Diharapkan dengan adannya penelitian ini bisa menjadikan tolak ukur 

dalam menentukan harga jual produk yang akan mampu bersaing dengan 

pangsa pasar yang semakin kompetitif dan juga diharapkan hasil dari 

presentase perhitungan laba perusahaan dapat untuk menjadi tolak ukur 

dalam perencanaan penentuan  harga kedepannya.  

1.7  Sistematika Penulisan 

Pada bab 1 berisi tentang latar belakang masalah berlandaskan dengan 

alasan masalah tersebut layak untuk diangkat, keaslian penelitian untuk 

meyakinkan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki orisinalitas yang 

tinggi dan mencantumkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

terdahulu yang memiliki kedekatan tema pembahasan. Rumusan masalah 

berdasarkan latar belakang dan keaslian penelitian dengan mengidentifikasi 

yang menjadi masalah utama dalam penelitian, pertanyaan penelitian 
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dengan memaparkan pertanyaan penelitian berupa kalimat pertanyaan 

secara jelas, singkat dan tidak ambigu, tujuan penelitian yang berisi sasaran 

yang secara spesifik dicapai oleh penulis yang disajikan berupa kalimat 

pernyataan dan didasarkan pada rumusan masalah dan pertanyaan 

penelitian di bagian sebelumnnya. Manfaat penelitian menyajikan 

kontribusi penelitian baik untuk kalangan akademis (dari sisi teoritis) 

maupun untuk kalangan praktisi (dari sisi praktik) sehingga topik penelitian 

diyakini memberikan manfaat.  

Pada bab 2 menjabarkan hal – hal yang relevan dengan permasalahan 

pada tugas akhir, hal ini dapat diambilkan dari hasil – hasil observasi atau 

pengamatan yang pernah dilakukan oleh orang lain dengan topik sejenis. 

Landasan teori berisikan suatu konsep yang bersifat mendukung observasi 

atau pengamatan yang dilakukan yang merupakan satu kesatuan dari nalar 

observasi atau pengamatan dalam usaha membuktikan atau mencari sesuatu. 

        Bab 3 membahas saat dimulai penelitian dan lama penelitian, tempat 

dan lokasi penelian, selanjutnya menjelaskan jenis data yang diperoleh baik 

data primer maupun data sekunder dengan sumber data yang diperoleh. 

Bagian berikutnya menjelaskan metode pengumpulan data, metode yang 

digunakan dapat berupa observasi,wawancara,dokumentasi semua metode 

disertai dengan pendapat ahli. 

           Pada bab 4 membahas gambaran umum yang menggambarkan kondisi 

perusahaan sesuai dengan judul yang ditulis, pada akhir pembahasan 
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mengenai gambaran umum dan menampilkan tabel yang berisi aktifitas 

harian yang dilakukan selama magang. Pembahasan merupakan uraian untuk 

menjawab rumusan masalah dan pertanyaan penelitian dan memberikan 

penafsiran untuk menjawab mengapa dan bagaimana hasil observasi atau 

penelitian. 

         Bab 5 menjelaskan tentang kesimpulan yang merupakan hasil 

pemikiran secara induktif dari suatu penelitian yang dikemukakan secara 

singkat dan padat sesuai dengan rumusan masalah dan pembahasan. Saran 

merupakan masukan terhadap lembaga sesuai dengan analisis pembahasan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Landasan Teori  

  2.1.1 Pengertian Biaya  

          Definisi biaya adalah cost barang dan jasa yang telah memberikan manfaat 

yang digunakan untuk memperoleh pendapatan, (Siregar, 2014:23). Kos atau cost 

merupakan kas atau ekuivalen kas yang dikorbankan untuk membeli barang atau 

jasa yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi perusahaan saat sekarang 

atau untuk periode mendatang (Krismiaji, 2011:17). 

2.1.2 Komponen Biaya Ekspor  

Komponen biaya ekspor merupakan bagian - bagian dari biaya yang kalau 

dijumlahkan merupakan total pengeluaran yang menjadi landasan bagi perhitungan 

harga pokok (Amir MS, 2004:108). Komponen biaya ekspor terdiri dari 4 

kelompok biaya, yaitu : 

a.  Biaya pengadaan (procurement cost) 

Dalam hal pengadaan barang – barang untuk ekspor terdapat dua pola, yaitu 

dengan memproduksi sendiri dan dengan membeli dari pihak lain. Oleh 

karena itu, terdapat pula dua jenis biaya yang harus dipakai di dalam kalkulasi 

barang untuk ekspor, yaitu  

1) Biaya produksi  

2) Nilai pembelian yang biasa disebut biaya perolehan 
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b. Biaya pengelolaan ( Handling Charges) 

Sebelum barang – barang diekspor perlu dibenahi terlebih dahulu sebelum  

dikapalkan. Pembenahan dapat dilakukan oleh eksportir sendiri atau dapat 

juga diserahkan pada badan usaha jasa transportasi (EMKL) yang sudah biasa 

melakukan tugas itu. Pembenahan ini memerlukan biaya – biaya sebagai 

berikut : 

1) Biaya pengepakan yang terdiri dari : 

a) Bahan pengepak  

b) Upah pengepak  

c) Biaya printing / marking/ trade mark  

2) Upah pemindahan barang dari dalam gudang ke pintu gudang 

3) Upah muat barang dari pintu gudang ke atas alat angkut 

4) Biaya angkut barang dari gudang penyimpanan sampai ke :  

a) Sisi kapal (alongside ship) 

b) Penimbunan peti kemas (container yard) 

c) Dermaga peti kemas (container yard/CY) 

5) Biaya muat barang dari dermaga ke atas kapal 

6)  Sewa gudang, sewa peti kemas, shipping changes, OPP/OPT dan lain 

– lain. 

c. Pungutan – pungutan negara ( Export taxes) 

Yang merupakan pungutan – pungutan negara antara lain : 

1) Pajak ekspor dan pajak ekspor tambhan (PE/PET) 
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2) Bea statistik 

3) Bea barang dan lain – lain 

d. Jasa – jasa pihak ketiga (third party services) 

Jasa pihak ketiga seperti perbankan, asuransi, jasa transportasi, surveyor 

maupun balai – balai penelitian. Biaya – biaya ini harus dimasukkan dalamm 

kalkulasi biaya ekspor seperti : 

1) Biaya jasa transportasi (EMKL/EMKU) 

2) Provisi bank dan bunga bank 

3) Premi asuransi 

4) Biaya surveyor (inspection certificate) 

5) Biaya sertifikat mutu (quality certificate) 

6) Biaya surat keterangan negara asal/SKA (certificate of origin) 

7) Biaya sertifikat kesehatan (veterinary certificate/health certificate) 

8) Biaya karantina tanaman (phytosanitary certificate) 

9) Biaya sertifikat timbangan (weight certificate) 

10)  Biaya sertifikat lainnya 

2.1.3   Menurut (Mulyadi, 2014:15) menggolongkan biaya seperti: 

a. Penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan 

manufaktur, yang menggolongkan biaya menjadi tiga kelompok : 

1). Biaya produksi merupakan biaya – biaya yang terjadi untuk 

mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. 
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Meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya 

overhead pabrik. 

2). Biaya pemasaran merupakan biaya – biaya yang terjadi untuk 

melaksanakan kegiatan pemasaran produk. 

3). Biaya administrasi dan umum merupakan biaya – biaya untuk 

mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk. 

b. Penggolongan biaya menurut hubungan biaya menurut hubungan biaya 

dengan sesuatu yang dibiayai : 

 1).Biaya Langsung (Direct cost) adalah biaya yang terjadi, yang 

penyebab satu – satunnya adalah karena adannya sesuatu yang 

dibiayai. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku 

dan tenaga kerja langsung. 

2). Biaya tidak langsung (inderct cost) merupakan biaya yang terjadi 

tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak 

langsung dalam hubungannya dengan produk disebut dengan 

istilah biaya overhead pabrik (factory overhead cost). 

2.1.4 Pengertian Harga  

          Aji (2015:135) menyatakn harga merupakan singkatan dari jumlah uang 

yang pelanggan harus membayar untuk mendapatkan produk. Tjiptono 

(2004:194) menyatakan sebagai salah satu elemen bauran pemasaran, harga 
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membutuhkan pertimbangan cermat, sehubungan dengan sejumlah dimensi 

strategis harga berikut ini :  

a. Harga merupakan pernyataan nilai dari suatu produk (a statement of 

value) 

b. Harga merupakan aspek yang tampak jelas (visible) bagi para pembeli  

c. Harga adalah determinan utama permintaan  

d. Harga berkaitan langsung dengan pendapatan dan laba  

e. Harga bersifat fleksibel, artinya bisa disesuaikan dengan cepat 

f. Harga mempengaruhi citra dan strategi positioning  

2.1.5 Tujuan Penetapan Harga 

          Tjiptono (2008: 152) menyatakan tujuan dalam penetapan harga yang 

realistis memerlukan pengawasan secara periodik untuk menentukan efektivitas 

dari strategi perusahaan yang bersangkutan,penetapan harga memiliki tujuan 

yaitu :  

a. Mencapai penghasilan atas investasi                                 

Biasannya besar keuntungan dari suatu investasi telah ditetapkan 

persentasennya dan untuk mencapainnya diperlukan penetapan harga 

tertentu dari barang yang dihasilkannya. 

b. Kestabilan Harga 

Hal ini biasannya dilakukan unutk perusahaan yang kebetulan 

memegang kendali atas harga. Usaha pengendalian harga diarahkan 
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terutama untuk mencegah terjadinnya perang harga, khususnya bila 

menghadapi permintaan yang sedang menurun. 

c. Mempertahankan atau meningkatkan bagian dalam pasar 

Apabila perusahaan telah mendapatkan pangsa pasar yang luas, 

mereka harus berusaha mempertahankannya atau justru 

mengembangkannya. Untuk itu penentuan kebijakan dalam penetapan 

harga harus tepat dan tidak merugikan perusahaan. 

d. Menghadapi atau mencegah persaingan  

Apabila perusahaan baru mencoba memasuki pasar dengan tujuan 

mengetahui harga dengan melihat kompetisi pesaing, maka perusahaan 

belum memiliki tujuan dalm menetapkan harga. 

e. Penetapan harga untuk memaksimalkan laba 

Sebagai acuan dalam bisnis karena setiap perusahaan akan 

memerlukan laba. 

2.1.6 Pengertian Harga Pokok Produksi  

        Harga pokok produksi menurut Venusita (2013:3) merupakan biaya – 

biaya produksi yang telah diserap oleh “barang jadi” yang telah diselesaikan 

selama satu periode. Besarnya biaya ini sama dengan biaya produksi dikurangi 

persediaan barang dalam proses akhir atau persediaan barang dalam proses awal 

ditambah biaya pabrik dikurangi persediaan barang dalam proses akhir periode. 
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2.1.7 Metode penentuan Harga pokok Produksi  

a. Full costing merupakan metode penentuan cost produksi yang 

memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam cost produksi, 

yang terdiri biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya 

overhead pabrik baik yang berperilaku variable maupun tetap (Mulyadi, 

2014:14). 

b. Variabel costing merupakan metode penentuan cost produksi yang 

hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variable ke 

dalam cost produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja langsung dan biaya overhead pabrik variable (Mulyadi, 2014:18). 

2.1.8  Pengertian Harga Pokok Penjualan 

           Harga pokok penjualan merupakan harga pokok dari barang jadi yang 

dijual selama satu periode. Perhitungannya adalah persediaan barang jadi 

awal ditambah harga pokok produksi dikurangi persediaan barang jadi 

akhir periode (Venusita, 2013:4) 

2.1.9 Pengertian  kain Precut  

     Kain precut merupakaan kain batik yang sudah dipotong – potong sesuai 

dengan jenis kain yang akan dibuat untuk pembuatan quilting. Quilting adalah 

seni menggabungkan kain dengan ukuran dan potongan tertentu untuk 

membentuk motif – motif yang unik yang dijahit dengan menggunakan tangan. 

Teknik quilt sendiri mulai berkembang di inggris pada abad ke 14 yang pada saat 
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itu produk yang dibuat adalah selimut. Dengan perkembangan globalisasi yang 

kian pesat produk yang dihasilkan oleh teknik quilting sendiri beraneka ragam 

mulai dari sajadah, gorden, taplak meja dan beraneka ragam produk yang bisa 

dibuat dengan kain perca. Karya seni ini membutuhkan ketelatenan dan juga 

ketekunan dalam menjahit dan juga quilting sendiri merupakan karya seni yang 

cukup baru di indonesia, sehingga belum banyak yang memproduksi kain precut 

yang merupakan bahan dasar dari quilting.  

a. Jenis – jenis kain precut  

      1). Fat Quarter     : Potongan kain 1 yard yang dipotong 4 bagian              

  2). PP Charm 2,5 : Potongan kain dengan ukuran 0,31 yard  

3). PP 5 inch     : Potongan kain 1 yard yang dipotong menjadi 16 

potong 

2.1.10 Menentukan Kebijakan Penetapan Harga (Kotler 2005:142) 

a. Memilih Tujuan Penetapan harga 

Perusahaan memutuskan dimana ingin memposisikan tawaran 

pasarnya,semakin jelas tujuan suatu perusahaan akan memudahkan 

dalam menetapkan harga  

b. Menentukan Permintaan  

Dalam menentukan harga akan menghasilkan tingkat permintaan yang 

berbeda yang akan mempengaruhi volume penjualan disetiap 

perusahaan  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



19 
 

c. Memperkirakan Biaya  

Permintaan yang semakin banyak akan mempengaruhi harga jual 

maksimum maupun harga jual minimum dalam setiap perusahaan. 

d. Menganalisa biaya, harga dan tawaran pesaing  

Adannya harga yang kemungkinan ditentukan oleh permintaan pasar 

dan biaya perusahaan yang akan mempengaruhi harga persaingan antar 

perusahaan yang  perlu dipertimbangkan dalam menghitung harga jual. 

e. Memilih Metode Penetapan Harga  

Dengan memilih metode penetapan harga yang tepat maka akan 

meminimalisir kerugian yang akan didapat 

f. Memilih Harga Akhir  

Dalam pemilihan harga akhir harus mempertimbangkan harga 

tambahan yang akan mempengaruhi harga jual.  

2.1.11 Metode Penetapan Harga Jual Ekspor  

 Metode penetapan harga jual ekspor sangatlah bervariasi, hal ini sangat 

bergantung terhadap kekuatan produk yang dihasilkan di pasar internasional serta 

politik dagang yang diterapkan oleh pengekspor maupun pengimpor. Terdapat 

empat metode dalam menentukan harga jual yaitu , (Amir MS, 2004:114-117) 

a. Cost Plus Mark – up (seller’s market price) 

Penentuan harga jual dari metode ini yaitu, jika penentapan harga jual 

untuk didasarkan atas perhitungan biaya total (penjumlahan semua 
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Harga jual = Harga Pokok + Profit 

biaya yang dikeluarkan perusahan mulai dari bahan baku, tenaga kerja, 

freight, ditambah dengan presentase laba yang diinginkan). 

 

 

 Kalkulasi biaya dan penentuan harga jual seperti ini biasa disebut 

dengan istilah pola progresif, biasannya dipakai untuk komoditi yang 

mempunyai pasaran yang kuat di pasaran internasional. 

b. Subsidized Price  

      Harga jual = Biaya total – subsidi   

 

Subsidi dapat diartikan seperti biaya overhead atau biaya 

pembebasan dari bea masuk impor draw back sistem maupun bea 

masuk impor di negara pembeli. Subsidi ini biasannya dikenal dengan 

subsidi tidak langsung namun adapula subsidi langsung seperti tenaga 

listrik. Pemberian subsidi bertujuan memberikan keringanan atau 

pembebasan biaya untuk menekan harga pokok sehingga memperkuat 

daya saing pasar. 

c. Current Market Price (Buyer’s market Price)  

Penetapan harga jual ekspor disesuaikan dengan harga jual dipasar 

internasional pada saat itu, atau pada harga yang disanggupi pembeli. 

Besarnya laba tergantung dari selisih antara harga pasar yang berlaku 

dikurangi dengan total biaya. Penentuan harga seperti ini didasarkan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



21 
 

pada asumsi bahwa pembeli mempunyai posisi yang kuat sedangkan 

penjual berada diposisi yang lemah. Sehingga eksportir menyesuaikan 

diri dengan harga yang telah ditentukan oleh pembeli. 

d. Dumping (market penetration price) 

Harga jual yang ditetapkan lebih rendah dari harga jual komoditi  

yang sama di pasaran dalam negeri. Hal ini dimungkinkan bila didalam 

negeri produsen komoditi ini memegang monopoli sehingga dapat 

menjual komoditi itu dengan harga tinggi di dalam negeri. Penentuan 

harga dengan dumping dilakukan dengan tujuan memguasai pangsa 

pasar dengan perusahaan lain yang sejenis. Setelah pangsa pasar 

berhasil dikuasai maka perusahaan akan menaikkan harga untuk 

menutup kerugian pada saat melakukan dumping. 

2.1.12 Pengertian Laba  

Laba merupakan perbedaan antara pendapatan dengan keseimbangan 

biaya – biaya dan pengeluaran untuk periode tertentu (Nafarin, 

2013:788). Laba merupakan keuntungan perusahaan yang selalu 

diperhitungkan jumlah besarannya oleh perusahaan.   

2.1.13 Pendekatan ekonom dalam menentukan harga jual  

a.  Elastisitas Permintaan  

Intrumen untuk mengukur derajat perubahan volume penjualan 

ketika harga jual mengalami perubahan. Perubahan volume penjualan 
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dikatakan tidak elastis (inelastic) jika perubahan yang terjadi 

terhadap harga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah 

yang terjual. Sebaliknya permintaan terhadap produk dikatakan 

(elastic) jika perubahan yang terjadi terhadap harga berpengaruh 

secara signifikan terhadap jumlah produk yang terjual.  

€ d = 
                         

                        
 

b. Harga pemaksimum laba  

Harga pemaksimum laba dapat ditentukan dengan cara 

menambahkan markup biaya variable dengan menggunakan rumus : 

                        Markup pemaksimum laba = (
  

    
)                             

2.2 Penelitian Terdahulu  

    Mir’atun (2014) meneliti tentang “Evaluasi penentuan harga pokok 

produksi dengan metode process costing pada CV Al – Abrar Surakarta”. 

Metode yang digunakan process costing, data yang digunakan data primer pada 

tahun 2013 baik dari bahan baku sampai upah pekerja. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa CV Al - Abrar menggolongkan biaya yang menjadi unsur 

pembentuk harga pokok produksi dalam tiga kategori yaitu biaya langsung, biaya 

tidak langsung dan biaya tetap, sedangkan biaya produksi tidak diklasifikasikan 

sehingga biaya tersebut masuk dalam perhitungan harga pokok produksi 

perusahaan dan menentukan harga pokok produksi dengan menghitung persatuan 
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produk dengan membagi semua total biaya yang terjadi dalam satu periode. 

Setiap variable akan mempengaruhi persatuan harga produk. 

Intania (2005) meneliti tentang penentuan harga pokok produksi dengan judul 

“ Evaluasi penentuan harga pokok produksi dengan metode job order costing 

pada PT Widya Duta Grafika Surakarta”. Hasil dari penelitian yaitu penentuan 

besarnya biaya bahan baku untuk tiap pemesanan ditentukan berdasarkan kualitas 

bahan baku yang dipakai dengann harga perolehan bahan baku yang ditentukan 

dengan membagi total biaya bahan baku dengan eksemplar tiap pesanan 

sedangkan harga pokok produksi dibebankan tiap pesanan ditentukan dengan 

menjumlahkan semua biaya produksi baik bahan baku, tenaga kerja langsung 

maupun biaya overhead pabrik dibebankan untuk pesanan yang telah selesai 

dikerjakan. Harga pokok produksi ditentukan berdasarkan pembagian total – 

harga pokok produksi dibebankan dengan eksemplar tiap pesanan yang sudah 

dikerjakan. 

2.3 Kerangka Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah yang ada akan diadakan suatu penelitian 

yang menganalisis pengaruh penetapan harga pokok penjualan precut terhadap 

laba perusahaan pada PT Batik Danar Hadi dengan menggunakan metode 

penelitian deskriptif dimana faktor yang mempengaruhi harga jual adalah 

pemilihan  strategi penetapan harga pokok produksi yang akan berpengaruh 

terhadap metode yang digunakan saat menentukan harga jual. Apabila metode 
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Strategi penetapan 

harga pokok produksi 

precut 

Metode 

penetapan harga 

jual precut 

Volume penjualan 

precut 
Laba 

perusahaan 

yang dipilih tidak sesuai dengan biaya – biaya yang telah dikeluarkan maka akan 

mempengaruhi volume penjualan yang telah ditargetkan dan juga akan 

mempengaruhi laba yang sudah ditargetkan oleh perusahaan. Sehingga perlu 

adannya perhitungan secara rinci dan pemilihan strategi dan juga metode yang 

tepat untuk menghitung harga jual. 

 

 

 

             

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

    3.1.1 Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di PT Batik Danar Hadi yang merupakan  perusahaan 

yang memproduksi kain batik yang berlokasi di Jl.Slamet Riyadi 205, Surakarta, 

Jawa tengah.  

3.1.2 Objek Penelitian  

Objek yang diteliti yaitu tentang Perngaruh Penetapan Harga pokok Penjualan 

terhadap Laba Perusahaan. Penelitian yang dilakukan mencakup bagian keuangan,  

bagian shipping, bagian packing dan juga bagian bahan baku. 

3.1.3 Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan selama dua bulan yaitu dari tanggal 14 Januari sampai 14 

Maret 2019 sedangkan pengolahan data dilakukan selama proses magang hingga 

selesainnya pengolahan data. 

3.2.2 Bentuk penelitian  

Bentuk penelitian yang digunakan penulis untuk memenuhi tugas akhir ini 

dengan menggunakan metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti 

status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nadzir, 1988:63). Tujuan dari 

penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



26 
 

secara sistematis,faktual,dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat – sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nadzir, 1988:63). 

3.3 Jenis dan Sumber Data  

    3.3.1 Jenis Data  

a. Data Kualitatif adalah data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka 

melainkan dinyatakan dalam kategori, golongan dan sifat (Syamsyudin, 

2002:7). Sedangkan menurut Sugiyono, (2004:14) Data kualitatif ialah data 

yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Data yang 

diperlukan seperti wawancara dengan bagian pemasaran maupun dengan 

bagian produksi. 

b. Data Kuantitatif merupakan data hasil observasi yang dinyatakan dalam angka 

– angka (Syamsudin, 2002 :7). Menurut Sugiyono, (2004 : 14) data kuantitatif 

adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan. 

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang diukur dengan skala 

angka, jenis data kuantitatif diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara 

dan studi kasus yang kemudian diolah untuk menarik kesimpulan dalam 

menentukan penetapan harga pokok penjualan precut. 

3.3.2 Sumber Data  

a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian 

dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung 
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pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Syamsudin, 2015:91). 

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data tersebut diperlukan wawancara 

secara langsung kepada pihak manajer ekspor, pihak keuangan, pihak 

produksi maupun para karyawan di PT Batik Danar Hadi berupa data 

Perhitungan Harga Pokok Penjualan precut, proses pembuatan precut sampai 

proses perhitungan laba perusahaan. 

b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak 

langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya (Syamsudin, 

2015:91). Data yang diperoleh merupakan data pendukung yang diperoleh 

dari sumber lain dengan cara mempelajari atau membaca buku referensi, situs 

web serta sumber lain yang berkaitan dengan penelitian yang sedang 

dilakukan berupa data profil perusahaan dan struktur organisasi. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang dapat diperoleh dengan 

menggunakan : 

a. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si 

penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan 

menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (Nadzir, 1988 : 

234). Pengumpulan data menggunakan wawancara secara langsung 

dengan melakukan tanya jawab kepada pihak produksi, manajer ekspor, 
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pihak keuangan dan juga para karyawan PT Batik Danar Hadi. Hasil dari 

wawancara ini akan digunakan sebagai sumber data yang akan membantu 

penulis dalam menyelesaikan penelitiannya.  

b. Observasi merupakan cara pengambilan data dengan menggunakan mata 

tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut (Nadzir, 

1988:212). Menurut Winarno (2001:162) observasi ialah teknik 

pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan secara 

langsung  tanpa alat terhadap gejala – gejala subjek yang diselidiki, baik 

pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan 

di dalam situasi buatan yang khusus diadakan. Dalam melakukan 

observasi dilakukan dengan mengamati langsung segala aktivitas yang 

terjadi dan mencatat informasi yang dibutuhkan penulis dengan ikut serta 

dalam setiap kegiatan produksi maupun kegiatan pencatatan bahan baku 

sampai proses packing dan shipping barang. 

c. Studi Kasus merupakan teknik pengumpulan data dengan membaca dan 

mempelajari buku maupun artikel lainnya yang berkaitan dengan 

permasalahan yang sedang diteliti. Dalam mencari maupun membaca 

buku serta artikel dapat menambah pengetahuan penulis serta dapat 

menghubungkan dengan data yang telah didapat guna mempermudah 

dalam menarik kesimpulan dalam penelitian. 

d. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data primer dan data 

sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun melalui 
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kelembagaan. Dokumentasi dilakukan saat melakukan produksi baik 

dalam membuat batik sampai packing batik dan juga alur saat stuffing 

maupun saat melakukan kegiatan yang lain yang berhubungan dengan 

ekspor. 

3.5 Teknik Analisis Data 

  Menurut Sugiyono (2004:142) teknik analisis data adalah proses 

mengelompokkan data berdasarkan variable dan jenis responden, mentabulasi 

data berdasarkan variable dari seluruh responden, menyajikan data tiap variable 

yang diteliti, melakukan perhitungann untuk menjawab rumusan masalah dan 

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Analisis 

data yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian deskriptif yang berfokus 

pada penjelasan sistematis tentang fakta yang dapat diperoleh pada saat 

penelitian yang hasil datannya tersaji dan mudah dipahami oleh pembaca. Data 

akan diolah untuk kemudian dianalisis agar mempermudah dalam memecahkan 

permasalahan penelitian. Adapun langkah – langkah dalam mengolah data yang 

dilakukan adalah : 

a. Mengumpulkan seluruh hasil wawancara dan memindahkan dalam satu 

folder yang akan mempermudah saat mencari data tersebut. 

b. Memasukkan data – data kedalam satu tabel sesuai dengan data yang 

diperoleh, kemudian mengatur angka – angka sehingga dapat mudah untuk 

dihitung dan ditafsirkan. 
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c. Menganalisis data yang didapat saat observasi dengan hasil wawancara serta 

hasil perhitungan yang telah dilakukan 

Dalam penelitian ini penulis membuat beberapa pertanyaan beserta metode 

yang digunakan dalam menjawab pertanyaan untuk membuat kesimpulan dalam 

penelitian yaitu,  

1) Pertanyaan penelitian tentang komponen – komponen dalam 

Perhitungan Harga Pokok Penjualan Precut  menggunakan metode 

deskriptif kuantitatif yang akan mendeskripsikan komponen – 

komponen apa saja yang masuk kedalam perhitungan harga pokok 

penjualan precut. 

2) Pertanyaan penelitian tentang cara Perhitungan Harga Pokok Penjualan 

Precut menggunakan metode eksploratif dengan menjelaskan apa yang 

didapat oleh penulis yang kemudian dijabarkan dengan menggunakan 

data primer maupun data sekunder. 

3) Pertanyaan penelitian yang terakhir yaitu tentang Pengaruh Penetapan 

Harga Pokok Penjualan Precut terhadap Laba Perusahaan menggunakan 

metode deskriptif kuantitatif yang menjelaskan hubungan antara harga 

pokok penjualan dengan laba beserta hubungan dari kedua variabel 

tersebut. 
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BAB IV 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

    4.1.1. Profil Perusahaan 

      PT Batik Danar Hadi adalah perusahaan ekspor batik yang bergerak dibidang 

textille. PT Batik Danar Hadi sendiri mengolah kain batik menjadi Precut yang 

siap di ekspor ke seluruh negara yang membuat jumlah pemesanan kain precut 

setiap harinnya bertambah. Pembuatan precut membutuhkan waktu yang tidak 

cepat karena pembuatannya sesuai dengan permintaan konsumen yang 

menginginkan hasil yang optimal dan juga memuaskan. Biaya yang dikeluarkan 

oleh perusahaan akan terus bertambah seiring dengan banyaknya permintaan buyer 

yang membuat harga jual yang ditetapkan oleh perusahaan akan semakin tinggi 

agar pemasukan yang didapat bisa memenuhi semua biaya yang telah dikeluarkan. 

   PT Batik Danar hadi sendiri selain memproduksi precut juga memproduksi 

kain batik yang di ekspor kesejumlah negara seperti, Spanyol, Singapore, China, 

Hongkong selain itu PT Batik Danar Hadi juga memproduksi batik tulis yang 

dijual kebeberapa wilayah di Indonesia. Dalam menjaga hubungannya dengan para 

supplier PT Batik Danar Hadi mempunyai cara dengan tetap bekerja sama dengan 

para supplier dan saling menguntungkan.    

.  
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4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi perusahaan merupakan sebuah garis hierarki (bertingkat) 

yang mendeskripsikan  komponen-komponen yang menyusun perusahaan dimana 

setiap individu (sumber daya manusia) yang berada pada lingkup perusahaan 

tersebut memiliki posisi dan fungsi masing-masing. Struktur organisasi dalam 

perusahaan penting, karena untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab harus 

memiliki struktur dan juga tugas yang jelas agar dalam melaksanakan kewajiban 

menjadi cepat dan mudah untuk mengkontrol. 

Struktur organisasi pada PT Batik Danar Hadi mempunyai tugas dan tanggung 

jawab masing-masing dari struktur organisasi pada PT Batik Danar Hadi antara 

lain: 

a. Export Manager 

Mempunyai tanggung jawab dalam menentukan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan kegiatan perusahaan, mengevaluasi hasil 

produksi, dan mengkoordinasi semua tanggung jawab para karyawan. 

b. Distribution Center Coord 

Distribution center coord mempunyai subdivisi yaitu spv.gudang, 

retur, packing & kirim, gudang bahan & retur buyer, serta staff 

packing. Mereka memiliki tugas terhadap stock gudang, packing 

barang yang akan dikirim, dan mengetahui semua perputaran barang. 

c. Production Planning Control (PPC) 

Production planning control mempunyai subdivisi yaitu spv. 
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Pengembangan produk, spv. Produk & PPIC, sample room, follow up 

order, staff penerimaan luar, dan staff pembelian barang accessories 

& bahan pembantu. Subdivisi ini mempunyai tugas terhadap semua 

yang berkaitan dengan produksi. 

d. Key Account Spv. 

Mempunyai tugas menjalin komunikasi dengan buyer maupun 

dengan calon pembeli baru baik melalui internet ataupun bertemu 

langsung dengan pembeli.. 

e. Spv. Shipment & Doc. Export 

Mempunyai tugas mengurus perijinan dan pengapalan barang ke bea 

cukai atau disperindag, serta membuat dokumen ekspor. 

f. Spv. Quality Control 

Spv. Quality control mempunyai subdivisi yaitu staff quality control 

yang mempunyai tugas menyeleksi produk dan proses produksi 

perusahaan untuk memperoleh standar kualitas yang telah ditentukan 

oleh perusahaan. 

g. Verifikator 

Tugas verifikator  memastikan  tidak ada kesalahan  atau 

kecurangan di dalam nota-nota transaksi serta menjurnal transaksi ke 

dalam laporan keuangan rugi laba. 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi 

Sumber : PT Batik Danar Hadi Divisi ekspor,2019 
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4.1.3 Laporan Magang Kerja 

   PT Batik Danar Hadi divisi export telah menetapkan 5 hari kerja dengan 9 

jam sehari yaitu mulai hari Senin sampai dengan Jum’at. Jam kerja pada PT 

Batik Danar Hadi : 

1) Senin-Jumat    : Jam 08.00-17.00 WIB 

2) Istirahat     : Jam 11.30-12.30 WIB 

3) Sabtu   : Libur 

 

Tabel 4.3 Kegiatan Magang 

Minggu Kegiatan 

Minggu ke 1  Perkenalan perusahaan, membuat sample batik, 

mengarsip sample dan mempacking sample  

Minggu ke 2  Membuat dokumen prosedur ekspor , packing precut, 

packing kain batik dan stuffing  

Minggu ke 3  Mengkoding bahan baku, menseleksi batik dan 

mengemplong batik  

Minggu ke 4 Mengunjungi supplier, menginput pembayaran 

supplier dan merekap pembayaran 

Minggu ke 5  Menginput pembayaran pph supplier, cutting sample 

dan mengarsip sample 
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Minggu ke 6 Menginput data absen karyawan, menginput gaji 

karyawan dan menginput pembayaran supplier  

Minggu ke 7  Membuat dokumen ekspor, stuffing dan merekap 

sample dan supplier  

 

Minggu ke 8  Mempacking kain batik, mempacking precut dan 

berpamitan ke perusahaan  

        Sumber : Data diolah,2019 

4.1.4 Precut 

Merupakan kain batik yang sudah dipotong – potong sesuai dengan jenis kain 

yang akan dibuat untuk pembuatan quilting. 

 

Gambar 4.2 Precut 

PT Batik Danar Hadi Divisi ekspor,2019 

Proses pembuatan kain precut memerlukan beberapa tahapan yaitu :  

a. Membuat pola sesuai dengan orderan dan juga mengirimkan pola – pola 

gambar kain batik kepada buyer 
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b. Setelah buyer memilih sample yang telah dikirimkan, maka tim produksi akan 

mengirimkan bahan baku berupa kain mori kepada para supplier 

c. Proses produksi batik cap Danar Hadi 

1) Pada proses persiapan yaitu merebus kain yang akan dibatik untuk 

menghilangkan kanji asli dari pabrik dengan tujuan agar zat pewarna 

mudah meresap pada kain. 

 

Gambar 4.3 Merebus kain 

PT Batik Danar Hadi Divisi ekspor,2019 

 

2) Memasukkan kain dalam larutan kanji khusus batik agar malam 

mudah dihilangkan. 

 

Gambar 4.4 Memberi larutan kanji pada kain 

PT Batik Danar Hadi Divisi ekspor,2019 
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3) Memotong kain dengan mengatur ukuran kain dengan panjang 3 meter  

4) Mengecap kain dengan malam pada motif yang diinginkan. 

 

Gambar 4.5 Mengecap kain 

PT Batik Danar Hadi Divisi ekspor,2019 

 

5) Mewarnai yaitu memberi warna menyeluruh pada kain mori dengan 

proses celup warna 

 

Gambar 4.6 Mewarnai 

PT Batik Danar Hadi Divisi ekspor,2019 

 

6) Menutup bagian yang sudah dicap dengan malam agar bagian lain 

yang akan diberikan warna lain tidak bercampur. 
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Gambar 4.7 Memberi warna 

PT Batik Danar Hadi Divisi ekspor,2019 

 

7) Proses menghilangkan warna yang masih terdapat pada proses akhir. 

 

Gambar 4.8 Menghilangkan warna 

PT Batik Danar Hadi Divisi ekspor,2019 

 

8)  Setelah batik selesai dihilangkan warna yang masih menempel maka 

akan di jemur dan di keringkan untuk kemudian di kirimkan ke Danar 

Hadi. 
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Gambar 4.9 Pengeringan Batik 

PT Batik Danar Hadi Divisi ekspor,2019 

 

9) Batik yang sudah diterima akan diseleksi untuk mengetahui apakah 

ada produk yang cacat atau tidak  

10) Batik yang telah diseleksi akan dipotong – potong menjadi beberapa 

bagian sesuai orderan. 

11)  Batik precut yang telah dipotong kemudian dilipat untuk kemudian di 

packing dan diberi handtag. 

4.2 Pembahasan   

4.2.1 Komponen – komponen dalam Harga Pokok Penjualan Precut PT Batik Danar 

Hadi 

      Harga Pokok Penjulan Precut memiliki beberapa komposisi – komposisi 

biaya dalam menunjang pembuatan Precut PT batik Danar Hadi yang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : 
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Gambar  4.10 Komponen Biaya yang Mempengaruhi Penetapan Harga 

Sumber: PT Batik Danar Hadi,(Data diolah) 2019 

a. Direct material yang merupakan bahan dasar dalam membuat precut berupa: 

1)  Bahan baku berupa kain rayon yang digunakan untuk membuat precut 

2)  Biaya mengecap precut. 

b. Direct labor  

1) Biaya tenaga kerja langsung yang meliputi biaya melipat batik, biaya 

memotong batik dan biaya memberikan aksesoris precut. 

c.  Biaya overhead pabrik variabel yang merupakan biaya yang akan berpengaruh 

terhadap jumlah order yang diperoleh seperti : 

1) Biaya pengiriman sample  

2)  Biaya angkut dari perusahaan ke pelabuhan  

3)  Biaya packing precut 
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4)  Biaya pembuatan cap 

5)  Biaya pewarnaan batik  

d. Biaya overhead tetap,biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan setiap 

bulannya yang tidak berpengaruh terhadap volume penjualan yang diperoleh 

untuk menunjang produksi barang, seperti : 

1) Biaya listrik 

2) Biaya internet 

3) Biaya telephone 

4) Biaya inventaris kantor 

4.2.2 Perhitungan Harga Pokok Penjualan precut  

a. Pada perhitungan harga pokok penjualan menggunakan metode biaya 

langsung dengan full costing yaitu, 

Hpp =  Total biaya tetap x Unit barang yang terjual  

Table 4.4 Perhitungan Harga Pokok Penjualan 

Sumber: PT Batik Danar Hadi,(Data diolah) 2019 

JANUARI 2017 

Persediaan 

produk jadi awal  

0 

Unit diproduksi  Rp 118,312.00  

Unit di jual  Rp 118,312.00  

Biaya Tetap 

Tenaga Kerja  Rp 11,601.31  

Bahan Baku Rp 17,000.00  

BOP Variabel  Rp      952.15  

BOP Tetap  Rp   1,100.00 

Total Cost 

Perunit  

Rp 30,653.46 

JANUARI 2016 

Persediaan produk 

jadi awal  

0 

Unit diproduksi  Rp 20,566.00  

Unit di jual  Rp 20,566.00  

Biaya Tetap 

Tenaga Kerja  Rp   11,601.31  

Bahan Baku Rp      17,000.00  

BOP Variabel  Rp        2,672.13 

BOP Tetap  Rp        1,100.00 

Total Cost Perunit  Rp     35,435.68 
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Perhitungan Harga Pokok Penjualan precut perunit ini akan digunakan untuk 

mencari harga pokok penjualan setiap bulannya dengan mengkalikan dengan jumlah 

unit barang yang terjual. Dalam perhitungan harga pokok penjualan precut terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah nominal yang diperoleh setiap 

bulannya 

a.  Bahan Baku  

 Bahan baku yang digunakan oleh PT Batik Danar Hadi menggunakan  

bahan rayon yang harga sebesar Rp 17.000 permeter. 

b. Tenaga Kerja 

Biaya tenaga kerja terdiri dari pengeluaran untuk pengemasan  barang 

sebelum barang jadi maupun barang yang sudah siap di kirimkan 

sehingga perusahaan mempunyai kewajiban mengeluarkan biaya sebesar 

RP 11,601.31 perjamnya, sedangkan waktu bekerja setiap harinnya 9 jam  

c. BOP variabel  

Biaya overhead variabel dikeluarkan oleh perusahaan setiap bulannya 

dari total produksi barang biaya overhead diambil dari perhitungan 

perunit barang yang diproduksi sehingga biaya ini mengalami fluktuasi 

disetiap bulannya. Faktor yang mempengaruhi fluktuasi BOP variabel 

adalah jumlah orderan disetiap bulannya berbeda- beda sehingga 

menyebabkan biaya yang dikeluarkan tidak sama setiap bulannya. 
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Gambar 4.11 Pergerakan BOP Variabel dan HPP 2016 

Sumber: PT Batik Danar Hadi,(Data diolah) 2019 

 

 

Gambar 4.12 Pergerakan BOP Variabel dan HPP 2017 

Sumber: PT Batik Danar Hadi,(Data diolah) 2019 

 

 Berdasarkan pergerakan BOP variabel diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pergerakan BOP variabel sebanding dengan pergerakan Hpp yang 

membuat pengeluaran BOP variabel dan jumlah Harga Pokok penjualan 

seimbang namun sebanding lurus dengan pengeluaran BOP tetap yang 

sama setiap bulannya. 
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d.  BOP tetap  

BOP tetap dalam perusahaan setiap bulannya sama yang artinnya biaya 

yang dikeluarkan oleh perusahaan setiap bulannya tidak ada perubahaan 

yaitu sebesar Rp 1.100,00 perunit barang  

4.2.3 Pengaruh penetapan Harga Pokok Penjualan precut terhadap laba PT Batik 

Danar Hadi 

Setelah perhitungan harga pokok penjualan precut dilakukan, setelah itu akan 

menghitung presentase laba dengan metode langsung dengan rasio marjin 

kontribusi  

CM ratio   
                 

          
 

Seperti rumus diatas bahwa metode langsung yang dilakukan untuk menghitung 

berapa presentase laba yang didapatkan oleh PT Batik Danar Hadi dalam setiap 

bulannya, presentase ini dibuat untuk melihat seberapa besar keuntungan 

perusahaan dalam setiap bulannya dan juga untuk menunjang kualitas dan 

kuantitas disetiap produknya.  
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Tabel 4.5 Perhitungan Laba  

 

Sumber: PT Batik Danar Hadi,(Data diolah) 2019 

 Berdasarkan Pada tabel diatas akan menjelaskan bahwa penjualan kotor 

dikurangi harga pokok penjualan akan memperoleh laba kotor, sedangkan laba 

kotor dikurangi dengan biaya operasional akan menghasilkan laba bersih. 

Presentase yang didapat diperoleh dari pembagian antara laba sebelum pajak 

dengan penjualan kotor yang akan menghasilkan jumlah presentase laba setiap 

bulannya.  

Keterangan  

  

Januari 2017 % 

Penjualan 

Kotor  

Rp5,254,918,040.00  100% 

Retur 

Penjualan  

Rp5,254,918,040.00   

Diskon 

Penjualan  

Rp5,254,918,040.00   

PPN Rp5,254,918,040.00   

Harga 

pokok 

Penjualan  

Rp3,576,131,306.85  

 

68% 

 

Laba Kotor  Rp1,678,786,733.15  

 

32% 

Biaya 

Operasional  

Rp   112,650,880.00   

Laba Usaha  Rp1,566,135,853.15  

 

30% 

Pendapatan 

/ Beban 

Lain - lain  

Rp     70,605,455.00  

Laba 

sebelum 

pajak  

Rp1,495,530,398.15  

 

28% 

Keterangan  Januari 2016 % 

Penjualan 

Kotor  

Rp4,006,636,497.00  100% 

Retur 

Penjualan  

Rp4,006,636,497.00   

Diskon 

Penjualan  

Rp4,006,636,497.00   

PPN Rp4,006,636,497.00   

Harga pokok 

Penjualan  

Rp 728,770,137.08  

 

18% 

 

Laba Kotor  Rp2,277,866,359.92  

 

57% 

Biaya 

Operasional  

Rp     54,955,039.00   

Laba Usaha  Rp2,222,911,320.92  

 

55% 

Pendapatan/ 

biaya lain –

lain       

Rp     70,605,455.00  

 

 

Laba 

sebelum 

pajak  

Rp2,152,305,865.92  

 

54% 
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Gambar 4.13 Perbandingan Hpp dan laba tahun 2016 dan 2017 

                            Sumber: PT Batik Danar Hadi,(Data diolah) 2019 

 

 Berdasarkan kedua gambar diatas pergeseran Harga Pokok Penjualan dan 

Laba baik tahun 2016 dan 2017 mengalami fluktuasi yang beragam. Kedua 

komponen ini memiliki hubungan yang berkesinambungan karena apabila 

presentase laba semakin tinggi akan menyebabkan Harga Pokok Penjualan 

menurun namun apabila Harga Pokok Penjualan meningkat akan menyebabkan 

presentase laba yang menurun. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

     Berdasarkan Uraian peneliti tentang “ Pengaruh penetapan Harga pokok penjualan 

precut terhadap laba perusahaan pada PT Batik Danar Hadi” diperoleh kesimpulan 

yaitu : 

a. Komponen – komponen dalam Harga Pokok Penjualan merupakan penentuan 

dasar dalam menghitung harga jual produk 

b. Berdasarkan Perhitungan Harga Pokok Penjualan yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa Harga pokok Penjulan sangat dipengaruhi oleh BOP 

Variabel, apabila BOP variabel mengalami kenaikan yang signifikan akan 

mempengaruhi jumlah Harga Pokok penjualan yang diperoleh oleh 

perusahaan. BOP Variabel mengalami kenaikan ataupun penurunan 

dipengaruhi oleh volume penjualan yang diperoleh perusahaan dan BOP tetap 

akan sebanding lurus dengan jumlah Harga Pokok Penjualan dan BOP 

variabel perusahaan. 

c. Dari perhitungan yang telah dilakukan maka, apabila Harga Pokok Penjualan 

semakin tinggi akan membuat laba perusahaan semakin sedikit namun apabila 

Harga Pokok Penjualan rendah akan menghasilkan laba yang tinggi. Harga 

pokok penjualan sangat mempengaruhi jumlah prosentase laba yang akan 

didapat oleh perusahaan. 
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5.2 Saran  

a. Sebaiknya adannya penambahan bahan penyangga dalam komponen 

Perhitungan Harga Pokok Penjualan Precut agar apabila terjadi kesalahan 

produksi mudah teratasi. 

b. Perlunnya bahan baku pengganti yang kualitasnya sama dengan bahan baku 

yang biasa digunakan untuk menekan biaya overhead pabrik yang terus 

meningkat seiring dengan meningkatnya volume penjualan perusahaan. 

c. Perlunnya menekan biaya overhead pabrik yang akan berpengaruh terhadap 

Harga Pokok Penjualan dan juga laba perusahaan agar laba yang diperoleh 

perusahaan tetap terpenuhi  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

 Foto Kegiatan Magang 
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Lampiran penilaian magang  
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Lampiran 3 

Wawancara 

Nama  :  Bapak Eko   

Waktu : 17 Januari 2019 

Divisi  : Pemasaran  

 

1.  Bagaimana cara memasarkan produk – produk quilting PT Batik Danar Hadi  

? 

Jawab : Pemasaran produk – produk PT Batik Danar Hadi dengan selalu 

memfollow up buyer – buyer tetap yang sudah berlangganan cukup lama dan 

menawarkan sample – sample baru yang dimiliki PT Batik Danar Hadi. 

2. Negara manakah yang paling banyak mengekspor quilting ? 

Jawab : Amerika, karena Negara Amerika sangat menghargai karya seni yang 

sangat dianggap bernilai tinggi  

3.  Apakah terdapat minimal order dalam setiap pembelian ? 

Jawab : Ada, minimal 300 yard karena agar biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan sesuai dengan pendapatan yang diperoleh. 
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Lampiran 4 

Wawancara 

 

Nama :  Mbak vina  

Waktu : 20 Januari 2019 

Divisi : Keuangan Ekspor Impor  

 

1. Darimana saja bahan baku biasannya diperoleh? 

Jawab : Biasannya diperoleh dari putihan diperoleh dari pekalongan atau jogja 

untuk batik yang sudah dicap sendiri diperoleh dari para supplier Danar Hadi 

di solo. 

2. Berapa biaya untuk mengecap batik? 

Jawab : untuk kain putihan sendiri diperoleh dengan harga Rp 10.000/ yard 

sedangkan untuk biaya mengecap kain kisaran Rp 7000/ yard.  

3. Untuk biaya overhead pabrik kira – kira mengeluarkan berapa banyak ? 

Jawab : untuk biaya overhead pabrik tetap kira – kira hampir 70 juta setiap 

bulannya untuk biaya overhead variable biasannya tergantung dengan jumlah 

orderan yang diterima. 
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Lampiran 5 

Wawancara 

Nama :  Mbak Devi  

Waktu :  10 Februari 2019  

  Divisi : Akuntansi keuangan  

 

1. Bagaimana perhitungan Harga pokok penjualan Precut ? 

Jawab : Untuk perhitungan Harga Pokok Penjualan Precut dengan 

menjumlahkan bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP variable dan 

BOP tetap dan total dari biaya tersebut dikalikan dengan orderan yang masuk. 

2. Bagaimana cara perhitungan presentase laba ? 

Jawab : Presentase laba diperoleh dari  

Penjualan kotor – Harga pokok penjualan – BOP variabel – BOP tetap =  

Laba sebelum pajak, kemudian hasil dari Laba sebelum pajak dibagi dengan 

penjualan kotor. 
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Lampiran 6 

Wawancara 

 

Nama  : Bu Siti  

Waktu : 15 Februari 2019 

Divisi : Produksi 

 

1. Apa saja komponen – komponen yang mempengaruhi Harga Pokok Penjualan  

Jawab : Biaya bahan baku, BOP variable, BOP tetap dan tenaga kerja lansung 

2. Bagaimana cara agar membuat precut tetap memenuhi kualitas dan standar 

yang telah ditetapkan PT Batik Danar Hadi? 

Jawab : Untuk menjamin kualitas dari produk biasannya kita akan menseleksi 

bahan baku yang digunakan sebelum membuat batik dann akann meninjau 

proses batik dibuat setelah itu apabila batik telah selesai dibuat akan diseleksi 

lagi baik dari warna maupun kualitas kain agar tetap terjamin kualitasnnya. 
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