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ABSTRAK 

UKM Syifa’ Sari Kedelai merupakan usaha kecil yang bergerak dalam bidang 

kuliner yaitu minuman susu kedelai yang menjual susu kedelai dengan tiga varian 

rasa yang berlabel Syifa’ Sari Kedelai. Selama UKM Syifa’ Sari Kedelai berdiri, 

terdapat tiga hal permasalahan antara lain tidak mengetahui harga pokok produksi 

sebenarnya, tidak memiliki pencatatan keuangan harian dan kemungkinan uang 

untuk usaha akan lebih banyak terpakai untuk pribadi, permasalahan yang terakhir 

adalah kegiatan promosi dan penjualan hanya dilakukan dengan cara promosi dari 

mulut ke mulut, dan konsinyasi pada saudara pemilik UKM Syifa’ Sari Kedelai.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, solusi yang ditawarkan adalah membantu 

perhitungan harga pokok produksi yang sebenarnya, membantu membuat format 

pembukuan keuangan sederhana, dan membantu menambah saluran pemasaran 

sehingga dapat meningkatkan volume penjualan dan peningkatan usaha yang 

berkembang di masa yang akan datang. 

Dengan diterapkannya perhitungan harga pokok produksi, pembuatan 

pembukuan keuangan sederhana yang baik, diharapkan mampu mengelola 

manajemen keuangan dan dapat mengetahui kinerja keuangan perusahaan yang 

dapat mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan. Dengan menetapkan harga 

jual sesuai dengan metode penetapan harga At Market Pricing, dengan menambah 

saluran pemasaran seperti Instragram dan Go-Food dari Gojek diharapkan mampu 

menambah volume penjualan dan mampu bersaing dengan usaha sejenis. 

Kata Kunci: Harga Pokok Produksi, Penetapan Harga, Saluran Pemasaran 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada umumnya sebagian besar perusahaan bertujuan untuk menghasilkan 

keuntungan yang maksimum. Untuk mencapai tujuan tersebut, peranan 

perhitungan harga pokok produksi memiliki peran penting. Hal ini berkaitan 

dengan harga jual produk dengan usaha-usaha lain yang sejenis. Perusahaan perlu 

mempertimbangkan biaya-biaya dalam produksi dan perubahan yang terjadi 

dalam kuantitas produksi apabila ingin menetapkan harga jual yang efektif. Harga 

seringkali digunakan sebagai indikator nilai pada saat indikator tersebut 

dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu produk atau jasa. 

Dalam penentuan harga jual suatu produk, hal yang perlu menjadi perhatian 

ialah perhitungan harga pokok produksi. Perhitungan harga pokok produksi yang 

tepat merupakan hal yang perlu dilakukan suatu perusahaan karena akan 

menimbulkan masalah dalam menentukan harga jual. Harga jual dan realisasi 

biaya produksi berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian perusahaan yang 

memiliki tujuan mencapai laba optimum. Dengan memperhitungkan harga pokok 

produksi dan penetapan harga jual yang tepat, tidak akan efektif apabila tidak 

diimbangi dengan pencatatan laporan keuangan yang baik.  

Berdasarkan data UKM yang terdapat pada situs resmi Dinas Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah Jawa Timur menjelaskan bahwa Kota Surabaya 

memiliki UMKM yang berjumlah 385.054 unit dan menjadi kota yang berhasil 
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menyerap tenaga kerja paling banyak daripada wilayah/kota lain di Jawa Timur 

dengan total 1.705.919 tenaga kerja Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha 

Menengah Besar (UMB). Banyaknya unit UMKM yang ada akan berdampak pada 

segala bidang. Salah satu bidang yang dipengaruhi oleh UMKM ialah bidang 

ekonomi. Dampak UMKM bagi bidang ekonomi antara lain sebagai penciptaan 

kesempatan kerja dan penggerak pembangunan ekonomi daerah. Kecerdasan 

finansial berpengaruh pada kinerja Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang ada 

di Kota Surabaya. Kecerdasan Finansial merupakan kemampuan individu dalam 

mengelola sumber daya baik di dalam maupun di luar diri individu dalam 

menghasilkan uang (Santoso, 2017). 

Peranan UMKM menjadi alasan pemerintah selalu memperhatikan 

perkembangan UMKM. Banyak program yang sudah dijalankan untuk terus 

mengembangkan UMKM, akan tetapi UMKM juga memiliki masalah yang belum 

dapat diselesaikan secara tuntas. Menurut Pimpinan Sentra Kredit Kecil BNK 

Surabaya, Hasan Supriadi, dilansir dari economy.okezone.com pada tahun 2017, 

mengatakan bahwa pelaku yang paham dan memiliki laporan keuangan sangat 

sedikit bahkan tidak sampai 10% (persen), dan rata-rata laporan keuangan 

digunakan untuk mengajukan kredit dan petugas bank yang membantu untuk 

membuat neraca perdagangan.  

Laporan keuangan merupakan sebuah informasi penting yang mampu 

menunjukkan kondisi keuangan pada saat ini atau periode selanjutnya dan untuk 

mengambil sebuah keputusan. Semua usaha yang ingin dikelola dengan baik 

harus memiliki sebuah  catatan yang berisi tentang semua aktivitas keuangan 
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dalam perusahaan tersebut. Setiap perusahaan baik perusahaan besar maupun 

perusahaan kecil akan membutuhkan suatu laporan keuangan. 

UKM Syifa’ Sari Kedelai merupakan perusahaan kecil yang menjual produk 

minuman susu kedelai yang berdiri sejak tahun 2008 dengan Ibu Chusnul 

Chotimah sebagai pemilik usahanya dan berlokasi di Jalan Dinoyo Tengah 46A 

Surabaya. UKM Syifa’ Sari Kedelai ini menjual produk susu kedalai dengan tiga 

varian rasa (original, strawberry, dan cokelat) dan dua kemasan yang berbeda 

(botol dan plastik). 

Selama  UKM Syifa’ Sari Kedelai berdiri, ada tiga hal permasalahan utama 

yang dihadapi yaitu: tidak mengetahui harga pokok produksi sebenarnya karena 

hanya mengikuti harga pasar yang mengakibatkan ketidaktahuan pemilik apakah 

barang yang dijual akan memperoleh keuntungan atau tidak, tidak memiliki 

pencatatan keuangan harian yang dapat berbahaya bagi UKM karena tidak dapat 

mengukur kinerja keuangan dan kemungkinan uang untuk usaha akan lebih 

banyak terpakai untuk pribadi sehingga berdampak pada operasional usaha, 

permasalahan yang terakhir adalah kegiatan promosi dan penjualan hanya 

dilakukan dengan cara promosi dari mulut ke mulut, dan konsinyasi pada saudara 

UKM ini. Dengan adanya permasalahan ini akan membuat pemilik usaha tidak 

dapat membuat keputusan yang tepat. Sehingga dalam permasalahan ini 

dibutuhkan beberapa solusi diantaranya, memerhitungkan harga pokok produksi, 

format pembukuan keuangan sederhana dan membantu menambah saluran 

pemasaran. 

Dengan adanya kerja praktik ini, yaitu memperhitungkan harga pokok 

produksi, pembuatan format pembukuan keuangan sederhana, dan membantu 
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menambah saluran pemasaran, diharapkan mampu mengembangkan usaha UKM 

Syifa’ Sari Kedelai. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut, perumusan masalah yang 

dikaji dalam kegiatan kerja praktik ini, ialah: 

1. Bagaimana cara mengetahui harga pokok produksi UKM Syifa’ Sari Kedelai? 

2. Bagaimana cara pembuatan pembukuan keuangan sederhana UKM Syifa’ Sari 

Kedelai? 

3. Bagaimana cara menambah saluran pemasaran pada UKM Syifa’ Sari Kedelai? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang dilakukan dalam laporan ini agar tidak menyimpang dari 

rumusan masalah yang ditetapkan, adalah: 

1. Pembuatan laporan keuangan hanya sebatas pembukuan sederhana 

2. Pembuatan saluran pemasaran hanya melalui Instagram dan Gojek. 

 

1.4 Tujuan Kerja Praktik 

Tujuan dari penulisan laporan kerja praktik ini adalah sebagai berikut: 

1. Membantu perhitungan harga pokok produksi yang sebenarnya. 

2. Membantu membuat pembukuan keuangan sederhana UKM Syifa’ Sari 

Kedelai. 

3. Membantu menambah saluran pemasaran pada UKM Syifa’ Sari Kedelai. 
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1.5 Manfaat Kerja Praktik 

1. Pemilik dapat mengetahui harga pokok produksi yang sebenarnya. 

2. Pemilik dapat mengimplementasikan pembukuan keuangan sederhana  

terhadap usahanya. 

3. Pemilik dapat memasarkan produknya secara lebih luas.
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah UKM Syifa’ Sari Kedelai 

UKM Syifa’ Sari Kedelai adalah suatu perusahaan minuman yang berdiri pada 

tahun 2008. Ibu Chusnul mencetuskan untuk mendirikan usaha ini adalah untuk 

membantu suami dalam mencukupi kehidupan sehari-hari. Upaya yang dilakukan 

Ibu Chusnul ialah dengan mencari tahu bagaimana cara membuat susu kedelai 

yang nikmat. Sebelumnya Ibu Chusnul sudah beberapa kali melakukan uji coba 

supaya menemukan rasa yang cocok untuk susu kedelai. Setelah mendapat rasa 

yang tepat, barulah melakukan penjualan yang dilakukan secara Word of Mouth 

(mulut ke mulut). 

Selama perkembangannya UKM Syifa’ Sari Kedelai telah memiliki 3 (tiga) 

varian rasa, yaitu: original, cokelat, strawberry. Selain itu, pada tahun 2017 UKM 

Syifa’ Sari Kedelai telah menjadi badan hukum dengan keluarnya SIUP No. 

503/11054.A/436.7.17/2017 dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) dengan nama Syifa. Pada awalnya UKM 

Syifa’ Sari Kedelai memiliki 1 orang karyawan yang membantu Ibu Chusnul 

dalam pembuatan produk, tetapi pada saat yang bersamaan Ibu Chusnul sedang 

hamil dan takut jika tidak bisa membayar gaji karyawan tersebut akhirnya 

diberhentikan, hingga sampai saat ini tidak memiliki karyawan. 
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2.2 Tujuan Perusahaan 

Tujuan yang ingin dicapai oleh UKM Syifa’ Sari Kedelai ialah untuk 

membantu perekonomian rumah tangga dan mampu mempertahankan bisnis 

hingga dapat dilanjutkan sebagai usaha keluarga, dan kedepannya dapat 

menciptakan variasi produk. 

 

2.3 Aktivitas Perusahaan 

Setiap dua hari sekali UKM Syifa’ Sari Kedelai memproduksi susu kedelai, 

dan setiap harinya ada penjualan baik penjualan secara langsung maupun dengan 

konsinyasi. Pembelian bisa langsung datang ke rumah yang berada di Jl. Dinoyo 

Tengah 46A,  Surabaya. 

UKM Syifa’ Sari Kedelai memproduksi susu kedelai dengan tiga varian rasa 

yaitu original, cokelat, dan strawberry dan memiliki varian kemasan pula yaitu 

dengan plastik untuk 220ml, botol dengan 330ml, dan botol dengan 1,5 Lt dengan 

beberapa unsur yang di produksi dengan bahan-bahan yang dibutuhkan. Salah 

satunya seperti bahan baku yang memerlukan air, kacang kedelai, gula, garam, 

dan daun pandan, sedangkan bahan pelengkap atau penolongnya yaitu botol, 

plastik, perisa cokelat, dan perisa strawberry. 
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2.4 Legalitas Usaha 

UKM Syifa’ Sari Kedelai saat ini telah memiliki badan hukum dengan 

keluarnya SIUP No. 503/11054.A/436.7.17/2017 dari Dinas Penanaman Modal 

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP). 

 

 

  

Gambar 2.1 Legalitas Usaha 
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2.5 Logo UKM Syifa’ Sari Kedelai 

Berikut adalah logo dari UKM Syifa’ Sari Kedelai: 

 

 

2.6 Produk UKM Syifa’ Sari Kedelai 

UKM Syifa’ Sari Kedelai memproduksi susu kedelai dengan tiga varian rasa 

yaitu original, cokelat, dan strawberry. Dengan tiga kemasan berbeda, seperti 

plastik ukuran 220ml, botol ukuran 330ml, dan botol ukuran 1,5 liter. 

Gambar 2.2 Logo Usaha 

Gambar 2.3 Foto Produk 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 Harga Pokok Produksi 

3.1.1 Pengertian Harga Pokok Produksi 

Pada dasarnya harga pokok produksi berguna untuk menunjukkan harga pokok 

produk yang diproduksi suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Dengan 

kata lain, harga pokok produksi merupakan bagian dari harga pokok. Berikut 

adalah penjelasan tentang harga pokok menurut beberapa pendapat : 

1. Harga pokok produksi atau yang biasa disebut dengan harga pokok 

merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang 

yang telah terjadi, atau kemungkinan terjadi untuk memperoleh penghasilan 

(Mulyadi, 2007). 

2. Harga pokok merupakan nilai pengorbanan untuk memperoleh barang dan 

jasa yang diukur dengan nilai mata uang. Besarnya suatu biaya dapat diukur 

dengan bertambah atau berkurangnya hutang (Lesmono, 1998). 

Mulyadi menjelaskan bahwa biaya produksi adalah biaya-biaya yang terjadi 

dalam hubungannya dengan pengelolaan bahan baku menjadi barang jadi, 

sedangkan menurut (Supriyono, 1999), biaya-biaya terdiri dari tiga unsur dalam 

menentukan harga pokok produksi, yaitu : 

1. Biaya Bahan Baku 

Biaya bahan baku merupakan biaya bahan yang dipakai untuk diolah dan 

akan menjadi bahan produk jadi. Bahan dari suatu produk merupakan bagian 
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terbesar dalam membentuk suatu produk jadi, sehingga dapat diklasifikasikan 

secara langsung dalam harga pokok dari setiap macam barang tersebut. 

2. Biaya Tenaga Kerja 

Biaya tenaga kerja adalah balas jasa yang diberikan kepada karyawan 

produksi baik secara langsung maupun tidak langsung turut ikut mengerjakan 

produksi barang yang bersangkutan. 

3. Biaya Overhead Pabrik 

Biaya overhead pabrik merupakan biaya yang tidak dapat dibebankan 

secara langsung pada suatu hasil produk. Biaya ini meliputi biaya-biaya 

bahan baku dan biaya tenaga kerja. 

3.1.2 Manfaat Informasi Harga Pokok Produksi 

Pada dasarnya, tujuan dalam menentukan harga pokok produksi ialah untuk 

menentukan secara tepat jumlah biaya produk jadi per unitnya, sehingga dapat 

mengetahui laba atau rugi suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Maka 

dari itu, informasi dari harga pokok produksi itu dibutuhkan. Ada beberapa 

manfaat dari penentuan harga pokok produksi yang akan dijelaskan dibawah ini 

(Mulyadi, 2007), meliputi: 

1. Menentukan Harga Jual Produk 

Perusahaan yang memproses produk untuk memenuhi persediaan di 

gudang, biaya produksi dapat dihitung untuk jangka waktu tertentu untuk 

menghasilkan informasi biaya produksi per satuan. Biaya produksi per unit 

dapat menjadi salah satu data yang dipertimbangkan disamping data biaya 

lain serta data non biaya terhadap penentuan harga jual produk. 

2. Memantau Realisasi Biaya Produksi 
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Informasi yang dibutuhkan pihak manajemen ialah biaya produksi yang 

sesungguhnya dikeluarkan dibandingkan dengan informasi tentang rencana 

produksi yang telah ditetapkan.  Oleh sebab itu, akuntansi biaya dibutuhkan 

dalam jangka waktu tertentu untuk memantau apakah produksi menggunakan 

total biaya produksi sesuai dengan yang telah diperhitungkan sebelumnya. 

3. Menghitung Laba Rugi Periodik 

Kegiatan ini berguna untuk mengetahui apakah kegiatan produksi dan 

pemasaran perusahaan dalam suatu periode tertentu mampu menghasilkan 

laba bruto. Pihak manajemen perusahaan memerlukan ketepatan dalam 

penentuan laba periodik, sedangkan laba periodik yang tepat harus 

berdasarkan informasi biaya dan penentuan biaya yang tepat pula. 

4. Menentukan Harga Pokok Persediaan Produk Jadi dan Produk Dalam Proses 

yang Disajikan dalam Neraca. 

Manajemen harus menyediakan laporan keuangan berupa neraca dan 

laporan laba rugi yang memperlihatkan harga pokok persediaan produk jadi 

dan harga pokok yang masih dalam proses untuk dijadikan pertanggung 

jawaban pada setiap periode. Biaya yang melekat pada produk jadi pada 

tanggal neraca disajikan dalam harga pokok persediaan produk jadi. Biaya 

produksi yang melekat pada produk yang pada tanggal neraca masih dalam 

proses pengerjaan maka disajikan dalam neraca sebagai harga pokok 

persediaan produk dalam proses. 

3.1.3 Metode Pengumpulan Harga Pokok Produksi 

Cara memproduksi sebuah produk dapat menentukan metode dalam 

pengumpulan harga pokok produk dengan menghitung semua unsur biaya kerja 
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dalam harga pokok produksi. Dalam membebankan biaya ke produk terdapat dua 

jenis utama. Kedua jenis tersebut, yaitu: 

1. Metode penentuan Harga Pokok Pesanan (Job Order Costing) 

Perusahaan yang proses produksinya berjalan atas dasar pesanan dari 

pembeli, dan produk yang dihasilkan terdiri dari berbagai macam jenis sesuai 

dengan pesanan pembeli merupakan perusahaan yang menggunakan metode 

harga pokok pesanan. Metode ini memiliki karakteristik yang dapat 

mempengaruhi pengumpulan biaya produksi (Mulyadi, 2007), seperti :  

a. Perusahaan memproduksi berbagai macam produk dengan spesifikasi 

pemesan dan jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara 

individu. 

b. Biaya produksi digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk 

menjadi dua kelompok, yaitu : biaya produk langsung dan biaya produk tidak 

langsung. 

c. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja 

langsung, sedangkan biaya produksi tidak langsung disebut dengan istilah 

biaya overhead pabrik 

d. Biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi 

pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, sedangkan 

biaya overhead pabrik dihiitung dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif 

yang ditentukan dimuka. 

e. Harga pokok produksi per satuan dihitung pada saat pesanan selesai 

diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan 
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untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam 

pesanan yang bersangkutan. 

2. Metode penentuan Harga Pokok Proses (Process Costing) 

Karakteristik perusahaan yang menggunakan metode harga pokok 

berdasarkan proses adalah : 

a. Produk yang dihasilkan merupakan produk standar. 

b. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. 

c. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang 

berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu. 

Berdasarkan penjelasan di atas dilihat bahwa penggunaan metode harga 

proses dapat diterapkan pada perusahaan yang memiliki ciri yang 

menghasilkan produk standar, produk yang dihasilkan jumlahnya sama setiap 

bulan dan kegiatan produksi diawali dengan pembuatan produk standar. 

3.1.4 Metode Penentuan Harga Pokok Produksi 

Metode penentuan harga pokok produksi merupakan teknik memperhitungkan 

berbagai unsur biaya ke dalam harga pokok produksi. Ada dua cara yang dapat 

digunakan untuk menghitung unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi 

(Mulyadi, 2007), yaitu : 

a. Full Costing 

Metode ini merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang 

menghitung semua unsur biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan 

biaya overhead pabrik baik yang termasuk biaya variabel maupun biaya tetap. 

Menurut metode full costing, harga pokok produksi terdiri dari unsur-unsur 

biaya produksi, sebagai berikut: 
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Perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan pendekatan 

secara Full Costing terdiri dari unsur biaya produksi, seperti biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead 

pabrik tetap dan ditambah dengan biaya non produksi, seperti biaya 

pemasaran, biaya administrasi, dan umum. 

b. Metode Variable Costing 

Metode variable costing merupakan metode penentuan harga pokok 

produksi yang hanya menghitung biaya produksi yang variabel ke dalam 

harga pokok produksi, yang terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Metode variable costing terdiri 

dari unsur-unsur biaya sebagai berikut: 

Biaya Bahan Baku xxx 

Biaya Tenaga Kerja 

Langsung 

xxx 

Biaya Overhead Pabrik 

Variabel 

xxx+ 

Harga Pokok Produksi xxx 

Biaya Bahan Baku xxx 

Biaya Tenaga Kerja xxx 

Biaya Overhead Pabrik 

Variabel 

xxx 

Biaya Overhead Pabrik 

Tetap 

xxx+ 

Total Biaya Produksi xxx 
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Biaya produk yang dihitung menggunakan metode pendekatan variable 

costing terdiri dari tiga unsur biaya produksi variabel diantaranya biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel, 

ditambah dengan biaya nonproduksi variabel seperti, biaya pemasaran 

variabel, dan biaya administrasi dan umum variabel, ditambah dengan biaya 

tetap (biaya overhead pabrik tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi 

dan umum tetap). 

 

3.2 Penetapan Harga 

Harga bisa diungkapkan dengan beragam istilah, seperti iuran, tarif, sewa, 

bunga, premium, konsumsi, upah, gaji dan sebagainya. Dari sudut pemasaran, 

harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa 

lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan atas 

suatu barang atau jasa. 

Harga merupakan suatu komponen yang berpengaruh langsung terhadap laba 

perusahaan. Tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kuantitas yang terjual. 

Selain itu secara tidak langsung harga juga dapat mempengaruhi biaya, sebab 

yang terjual berpengaruh pada biaya yang ditimbulkan dalam kaitannya dengan 

efisiensi produksi. Oleh karena itu penetapan harga dapat mempengaruhi 

pendapatan total dan biaya total, sehingga keputusan dan strategi penetapan harga 

memegang peranan penting dalam setiap perusahaan. 

Penetapan harga merupakan sebuah bagian yang penting dan kompleks dalam 

manajemen pemasaran. Di satu pihak penetapan harga ialah sebuah elemen yang 

sangat kritis, penting dalam bauran pemasaran karena menjelaskan tentang 
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persepsi kualitas, yang berarti suatu kontributor penting dalam memposisikan 

sebuah produk. Di lain pihak, penetapan harga merupakan sebuah variabel taktis 

karena dapat diubah dengan cepat dalam kaitannya dengan persaingan. 

3.2.1 Tujuan Penetapan Harga 

Penetapan harga merupakan pemilihan yang dilakukan perusahaan terhadap 

tingkat harga umum yang berlaku untuk suatu produk tertentu, relatif terhadap 

tingkat harga para pesaing. Keputusan harga memiliki peran strategi yang penting 

dalam implementasi strategi pemasaran. Penentuan harga oleh suatu perusahaan 

dimaksudkan dengan berbagai tujuan yang hendak dicapai. Pada dasarnya ada 

empat jenis tujuan penetapan harga (Tjiptono, 2008), antara lain: 

1. Tujuan berorientasi pada laba 

Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu 

memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini 

dikenal dengan istilah memaksimisasi laba. 

2. Tujuan berorientasi pada volume 

Selain berorientasi pada laba, ada juga perusahaan yang menetapkan harga 

yang berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu atau biasa 

dikenal dengan istilah volume pricing objectives. 

3. Tujuan berorientasi pada citra 

Suatu perusahaan memiliki citra (image) yang dapat dibentuk dengan strategi 

penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk 

membentuk atau mempertahankan citra prestisius. Sementara itu, harga 

rendah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu, misalnya 
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dengan memberikan jaminan bahwa harganya merupakan harga yang 

terendah di suatu wilayah tertentu. 

4. Tujuan stabilitas harga 

Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu 

perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaing perusahaan tersebut 

juga akan menurunkan harga mereka. Kondisi seperti ini yang mendasari 

terbentuknya tujuan stabilisasi harga dalam industri tertentu yang produknya 

terstandarisasi. Tujuan stabilisasi ini dilakukan dengan penetapan harga untuk 

hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin 

industri. 

3.2.2 Metode Penetapan Harga 

Metode penetapan harga secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 

empat kategori utama, yaitu metode penetapan harga berbasis permintaan, 

berbasis biaya, berbasis laba dan berbasis pada persaingan (Tjiptono, 2008). 

1. Metode penetapan harga berdasarkan permintaan. 

Metode ini lebih menekankan pada faktor yang mempengaruhi selera 

preferensi pelanggan dari pada faktor seperti biaya, laba, dan persaingan. 

Paling sedikit terdapat tujuh metode penetapan harga yang termasuk dalam 

metode penetapan harga berdasarkan permintaan, diantaranya: 

a. Skimming Pricing 

Strategi ini diterapkan dengan cara menetapkan harga tinggi bagi 

suatu produk baru atau inovatif selama tahap pengenalan produk 

kemudian seiring dengan berjalannya waktu harga tersebut mengalami 

penurunan pada saat persaingan mulai ketat. 
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b. Penetration Pricing 

Pada strategi ini, perusahaan berusaha memperkenalkan produknya 

dengan harga rendah dengan harapan dapat memperoleh volume 

penjualan yang besar dalam waktu yang relatif singkat. 

c. Prestige Pricing 

Pelanggan menggunakan harga sebagai ukuran kualitas atau prestise 

suatu barang atau jasa. Prestige pricing merupakan strategi penetapan 

tingkat harga yang tinggi sehingga konsumen yang sangat peduli dengan 

statusnya akan tertarik dengan produk, dan kemudian membelinya. 

d. Price Lining 

Metode ini digunakan apabila perusahaan menjual produk lebih dari 

satu jenis harga untuk lini produk tersebut bisa bervariasi dan ditetapkan 

pada tingkat harga tertentu yang berbeda. Price lining bisa dilakukan 

dengan dua cara, seperti: 

1) Produsen menjual setiap item dengan harga yang sama kepada 

pengecer. Kemudian pengecer menambah persentase mark-up yang 

berbeda untuk masing-masing item, sehingga tingkat harganya 

berbeda di setiap pengecer. 

2) Produsen merancang produk dengan tingkat harga yang berbeda-

beda dan pengecer menambahkan persentase mark-up yang relatif 

sama, sehingga harga jual yang ditawarkan kepada konsumen akhir 

akan bervariasi 

e. Odd-Even Pricing 
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Metode ini ialah harga yang besarnya mendekati jumlah genap 

tertentu, dengan kata lain strategi menetapkan harga sedikit dibawah 

harga yang telah ditentukan dengan tujuan pembeli akan mengira produk 

yang akan dibeli lebih murah. 

f. Demand Backward Pricing 

Berdasarkan pada suatu target harga tertentu, kemudian perusahaan 

menyesuaikan kualitas komponen-komponen produknya. 

g. Bundle Pricing 

Metode ini merupakan strategi pemasaran dua atau lebih produk 

dalam satu harga paket. Penetapan harga dengan cara menjual produk 

dalam satu paket dengan satu harga tertentu yang lebih murah 

dibandingkan dengan membeli satu unit produk masing-masing. 

2. Metode penetapan harga berdasarkan biaya. 

Faktor utama penentuan harga dalam metode ini ialah aspek penawaran 

atau biaya, bukan aspek permintaan. Harga ditentukan berdasarkan pada 

biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu 

sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung, biaya overhead, dan laba. 

Adapun metode penetapan harga berdasarkan biaya, yaitu: 

a. Standard Markup Pricing 

Dalam metode ini, harga ditentukan dengan cara menambahkan 

persentase tertentu dari biaya pada semua item dalam suatu kelas produk. 

b. Cost Plus Percentage of Cost Pricing 

Metode Cost Plus Percentage of Cost Pricing sering digunakan untuk 

menentukan harga satu item atau hanya beberapa item. 
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c. Cost Plus Fixed Fee Pricing 

Metode ini banyak digunakan dalam produk-produk yang sifatnya 

teknikal, seperti mobil, pesawat, atau satelit. Dalam strategi ini pemasok 

akan mendapatkan ganti atas semua biaya yang dikeluarkan, seberapapun 

besarnya, tetapi produsen tersebut hanya memperoleh fee tertentu sebagai 

laba yang besarnya tergantung pada biaya final proyek tersebut yang 

disepakati bersama. 

d. Experience Curve Pricing 

Metode ini dikembangkan atas dasar konsep efek belajar (learning 

effect) yang menyatakan bahwa unit cost barang dan jasa akan menurun 

antara 10% hingga 30% untuk setiap peningkatan sebesar dua kali lipat 

pada pengalaman perusahaan dalam memproduksi. 

3. Metode penetapan harga berdasarkan laba. 

Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam 

penetapan harganya. Upaya ini dilakukan atas dasar target volume laba 

spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau 

investasi. Adapun metode penetapan harga berdasarkan laba, yaitu: 

a. Target Profit Pricing 

Metode ini umumnya berupa ketetapan atas besarnya target laba 

tahunan yang dinyatakan secara spesifik. 

b. Target Return On Sales Pricing 

Dalam Metode Target Return On Sales Pricing, perusahaan 

menetapkan tingkat harga tertentu yang dapat menghasilkan laba dalam 
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persentase tertentu tertentu terhadap volume penjualan. Biasanya metode 

ini banyak digunakan oleh jaringan-jaringan supermarket. 

c. Target Return On Investment Pricing 

Dalam metode ini, perusahaan menetapkan besarnya suatu target ROI 

tahunan, yaitu rasio antara laba dengan investasi total yang ditanamkan 

perusahaan pada fasilitas produksi dan aset yang mendukung produk 

tertentu. 

4. Metode penetapan harga berdasarkan persaingan. 

Selain penetapan harga berdasarkan permintaan, biaya dan laba, harga 

juda dapat ditetapkan berdasarkan persaingan, yakni apa yang dilakukan 

pesaing. Metode penetapan harga berbasis persaingan terdiri atas empat 

macam, yaitu: 

a. Customary Pricing 

Metode ini digunakan untuk produk-produk yang harganya 

ditentukan oleh beberapa faktor seperti tradisi, saluran distribusi yang 

terstandarisasi, atau faktor persaingan lainnya. 

b. Above, At, Or Below Market Pricing 

Above market pricing dilaksanakan dengan cara menetapkan harga 

yang lebih tinggi dari pada harga pasar. Metode ini hanya sesuai 

digunakan oleh perusahaan yang sudah memiliki reputasi atau 

perusahaan yang menghasilkan barang-barang prestise. Dalam at market 

pricing, harga ditetapkan sebesar harga pasar, yang sering kali dikaitkan 

dengan harga pesaing. Below market pricing dilakukan dengan cara 

menetapkan harga dibawah harga pasar. Metode ini banyak diterapkan 
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oleh produsen produk-produk generik (obat-obatan) dan pengecer yang 

menjual produk dengan private brand seperti gula, minuman ringan. 

c. Loss Leader Pricing 

Metode ini terkadang dilakukan perusahaan untuk keperluan promosi 

khusus, ada perusahaan yang menjual harga suatu produk di bawah 

biayanya. Tujuannya bukan untuk meningkatkan penjualan produk yang 

bersangkutan, tetapi untuk menarik konsumen supaya datang ke toko dan 

membeli produk-produk yang lainnya, khususnya produk-produk yang 

markup cukup tinggi. Jadi, suatu produk dijadikan semacam penglaris 

(pancingan agar produk lainnya juga laku terjual). 

d. Sealed Bid Pricing 

Metode ini menggunakan sistem penawaran harga dan biasanya 

melibatkan agen pembelian (buying agency). Jika ada perusahaan yang 

ingin membeli produk, maka yang bersangkutan menggunakan jasa agen 

pembelian untuk menyampaikan spesifikasi produk yang dibutuhkan 

kepada calon produsen. Kemudian diadakan semacam lelang untuk 

menentukan penawaran terendah yang memenuhi syarat untuk 

melaksanakan kontrak pembelian. 

 

3.3 Laporan Keuangan  

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menunjukkan kondisi 

keuangan suatu perusahaan pada saat ini maupun pada periode tertentu dan yang 

menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu 

periode. Laporan keuangan berguna untuk bankir, kreditor, pemilik, dan pihak-
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pihak lain yang terlibat dalam menganalisis kinerja keuangan dan kondisi 

perusahaan. Adapun jenis laporan keuangan yang lumrah dikenal yaitu, neraca, 

laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan laporan posisi 

keuangan. 

Pada umumnya laporan keuangan itu memuat neraca, perhitungan laba-rugi 

dan laporan perubahan ekuitas. Neraca akan memperlihatkan jumlah aset, 

kewajiban, dan ekuitas pada suatu perusahaan dalam periode tertentu. Sedangkan 

laporan laba rugi akan menunjukkan hasil-hasil yang telah diperoleh perusahaan 

serta beban yang ditanggung perusahaan selama periode tertentu. Berbeda dengan 

neraca dan laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan 

penggunaan dana atau alasan apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan 

dalam ekuitas perusahaan. 

Adapun beberapa tujuan pembuatan laporan keuangan (Kasmir, 2013), seperti: 

1. Memberikan informasi mengenai jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki 

perusahaan pada saat ini. 

2. Memberikan informasi mengenai jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang 

dimiliki perusahaan pada saat ini. 

3. Memberikan informasi mengenai jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh 

pada saat periode tertentu. 

4. Memberikan informasi mengenai jumlah biaya dan jenis biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam periode tertentu. 

5. Memberikan informasi mengenai perubahan-perubahan yang terjadi terhadap 

aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. 
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6. Memberikan informasi mengenai kinerja manajemen perusahaan dalam suatu 

periode. 

7. Memberikan informasi mengenai catatan-catatan atas laporan keuangan. 

8. Informasi lain yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Menurut Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI), tujuan laporan keuangan adalah menyajikan sebuah 

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang dapat memberikan manfaat bagi pemangku 

kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

3.3.1 Karakteristik Laporan Keuangan 

Ciri khas laporan keuangan dalam menyampaikan informasi yang berguna bagi 

pengguna disebut juga dengan karakteristik laporan keuangan. Dalam SAK 

EMKM, karakteristik laporan keuangan adalah seperti : 

1. Mudah dipahami 

Informasi yang disajikan dengan mudah dipahami oleh pengguna ialah 

informasi yang berkualitas. Pengguna laporan keuangan diasumsikan sebagai 

seorang atau sebuah instansi yang memiliki pengetahuan mengenai aktivitas 

ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemuan untuk mempelajari informasi 

tersebut dengan ketekunan. Tetapi, jika kepentingan agar laporan keuangan 

dipahami tetapi tidak sesuai dengan informasi yang relevan harus diabaikan 

dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sukar dipahami oleh 

pengguna tertentu. 

2. Relevan 

Informasi dapat digunakan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. 

Informasi dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi 
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pengguna dengan cara membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa 

sekarang, maupun masa yang akan datang, serta menegaskan dan meramalkan 

posisi keuangan dan kinerja masa depan dengan didasari pada informasi 

posisi keuangan dan kinerja di masa lalu. 

3. Representasi tepat 

Kualitas informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan menyebabkan 

pengguna informasi akuntansi sangat tergantung pada kebenaran informasi 

yang disajkan dan bebas dari kesalahan material dan bias. Jika terjadi 

kesalahan material atau informasi yang disajikan tersebut bias, maka hal itu 

akan mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar 

laporan keuangan. 

4. Keterbandingan 

Untuk mengidentifikasi kecenderungan poisisi dan kinerja keuangan 

dibutuhkan informasi dalam laporan keuangan yang dapat dibandingkan. 

Informasi ini juga dapat menjadi pembanding antar entitas untuk 

mengevaluasi posisi, kinerja, dan perubahan poisisi keuangan secara relatif. 

Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi 

atau peristiwa lain yang serupa harus dilakukan dengan konsisten baik untuk 

suatu entitas, antar periode entitas tersebut, dan untuk entitas yang berbeda. 

3.3.2 Pihak-Pihak Yang Menggunakan Laporan Keuangan 

Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya akan berinteraksi dengan berbagai 

pihak, dan pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan sering kali 

membutuhkan informasi tentang keuangan perusahaan. Adapun pihak-pihak yang 

berhubungan dengan perusahaan adalah: 
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1. Kreditor, yaitu orang atau perusahaan yang memberikan pinjaman dana 

kepada perusahaan untuk menjamin bahwa uang yang dipinjamkannya akan 

dibayar beserta bunganya. Karena itu, informasi yang diperlukan meliputi: 

a. Besarnya kekayaan perusahaan. 

b. Kemampuan menghasilkan laba. 

c. Perbandingan antara utang dan total kekayaan perusahaan. 

2. Pemerintah, merupakan lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan 

atas pembuatan peraturan usaha dan hal-hal yang terkait dengannya. Karena 

itu, pemerintah membutuhkan informasi utama, yaitu: 

a. Laba usaha yang diperoleh. 

b. Beban yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan 

3. Calon Investor, merupakan seseorang atau sebuah lembaga yang akan 

menanamkan modalnya dalam perusahaan. Calon investor harus mengetahui 

apakah perusahaan tersebut dapat memberikan pengembalian yang memadai 

dalam jangka panjang. Oleh karena itu, calon investor memerlukan informasi 

berupa: 

a. Laba usaha yang diperoleh dalam beberapa tahun terakhir 

b. Pertumbuhan kekayaan perusahaan. 

4. Pemasok (supplier), merupakan seseorang atau sebuah perusahaan yang 

menjual berbagai barang kepada perusahaan, mulai dari peralatan kantor, 

mesin, kendaraan, hingga bahan baku usaha. Sebagai pihak yang menjualkan 

barang secara kredit kepada perusahaan, pemasok harus memiliki keyakinan 

bahwa pinjaman atau kredit yang diberikan akan dibayar sesuai dengan 

kesepakatan. Oleh karena itu, pemasok membutuhkan informasi berupa: 
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a. Besarnya kekayaan perusahaan 

b. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba usaha 

c. Perbandingan utang dan total kekayaan perusahaan 

5. Pemilik/Pemegang Saham, merupakan seseorang atau sebuah organisasi yang 

telah menanamkan modal/kekayaan kepada perusahaan, sebagai pihak yang 

telah menanamkan modalnya dalam perusahaan, pemilik usaha berhak untuk 

mendapatkan imbalan atau kekayaan yang telah ditanamkan tersebut. Imbalan 

ini dapat berupa pembagian atas sebagian atau seluruh laba usaha yang telah 

diperoleh perusahaan. Oleh karena itu, pemiik/pemegang saham memerluka 

informasi berupa: 

a. Laba yang diperoleh 

b. Kekayaan perusahaan dalam beberapa tahun 

 

3.4 Pemasaran 

Pemasaran ialah suatu proses sosial antar individu atau kelompok dalam 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang 

bernilai dengan pihak lain untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan (Kotler & Keller, 2012). Menurut American Marketing Association 

pemasaran ialah aktivitas, sekumpulan institusi, dan proses dalam menciptakan, 

mengkomunikasikan, menyampaikan, bertukar penawaran yang memiliki nilai 

bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat luas (Kotler & Keller, 2012).  

Salah satu bentuk pemasaran ialah dengan melalui pemasaran dari mulut ke 

mulut (Word of Mouth). Pemasaran yang dilakukan dari mulut ke mulut 

menemukan cara untuk melibatkan pelanggan sehingga mereka memilih untuk 
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berbicara dengan orang lain tentang produk, layanan, merek. Dalam promosi yang 

dilakukan secara mulut ke mulut semakin didorong dengan adanya media sosial 

dalam bentuk komunitas dan forum online, blog, dan jejaring sosial seperti 

Facebook, Twitter, Youtube, dan yang sedang tren saat ini ialah media sosial 

Instagram (Kotler & Keller, 2012). 

Instagram merupakan aplikasi yang berfokus pada penggunaan foto dan video 

sehingga aplikasi ini menjadi aplikasi yang paling banyak digunakan pada saat ini. 

Instagram juga memiliki fitur yang paling diminati yaitu instastory. Instastory 

merupakan fitur memposting foto maupun video secara real time dengan 

maksimal 15 detik dalam satu kali posting dan memiliki tenggang waktu selama 

24 jam, setelah 24 jam story itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi secara tidak 

langsung pengguna akan memposting apa saja yang mereka ingin berbagi ke 

pengguna yang lain. Seiring dengan berjalannya waktu, instagram kini telah 

menjadi wadah untuk memasarkan suatu produk. Tidak heran jika banyak usaha 

kecil sampai usaha besar yang memanfaatkan media ini. 

Selain instastory, berikut adalah fitur-fitur yang dimiliki Instagram : 

1. Mengunggah foto. Mengunggah foto atau berbagi foto maupun video 

merupakan fungsi utama instagram. Foto/video yang diunggah dapat melalui 

kamera langsung atau foto/video yang sudah tersimpan di galeri foto. 

2. Keterangan foto (Caption). Foto yang ingin diunggah dapat diberikan 

keterangan lebih lanjut menggunakan teks. Pengguna dapat mendeskripsikan 

foto yang akan diunggah. 

3. Profil bisnis instagram merupakan sebuah fitur yang diluncurkan instagram 

beberapa waktu lalu untuk membuat toko online. Profil bisnis instagram ini 
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membuat calon konsumen atau pelanggan dijangkau dengan lebih baik dan 

dapat membuat toko online lebih terpercaya. Dengan adanya profil bisnis ini, 

mempermudah penjual untuk mempromosikan toko online atau barang 

dagangannya. 

 

3.5 E-Commerce 

Electronic commerce atau e-commerce merupakan konsep baru yang bisa 

digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada World wide Web 

Internet atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui 

jaringan informasi termasuk internet (Suyanto, 2003). E-commerce merupakan 

kegiatan bisnis yang dijalankan secara elektronik melalui jaringan internet atau 

kegiatan jual beli barang atau jasa melalui jalur komunikasi digital. 

3.5.1 Penggolongan E-Commerce 

Penggolongan e-commerce berdasarkan sifat transaksinya (Kotler & Keller, 

2012), antara lain : 

1. Business to Business (B2B) 

Pelaku bisnis dalam model ini adalah perusahaan, sehingga proses transaksi 

dan interaksinya adalah antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. 

Contoh model e-commerce ini adalah beberapa situs e-banking yang melayani 

transaksi antar perusahaan. 

2. Business to Consumer (B2C) 

Pelaku bisnis dari model ini melibatkan langsung antara penjual (penyedia 

jasa e-commerce) dengan individual buyers atau pembeli. Contoh model ini 

ialah bhinneka.com. 
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3. Consumer to Consumer (C2C) 

Pelaku bisnis dari model ini ialah perseorangan atau individu sebagai penjual 

berinteraksi dengan individu lain sebagai pembeli. Konsep e-commerce jenis 

ini banyak digunakan dalam situs online auction atau lelang secara daring. 

Contoh portal e-commerce yang menerapkan konsep Consumer to Consumer 

(C2C) adalah ebay.com. 

4. Consumer to Business (C2B) 

Pelaku bisnis dalam model e-commerce ini ialah perseorangan yang 

melakukan transaksi atau interaksi dengan suatu atau beberapa perusahaan. 

Jenis e-commerce ini jarang dilakukan di Indonesia. Contoh portal e-

commerce yang menerapkan model ini adalah priceline.com. 

3.5.2 Metode Pembayaran di E-Commerce 

Terdapat tiga metode pembayaran yang biasa digunakan dalam transaksi 

menggunakan e-commerce (Prihatna, 2005), yaitu : 

1. Online Processing Credit Card 

Metode ini cocok digunakan untuk produk yang bersifat retail dimana 

pasarnya adalah dari seluruh dunia. Pembayaran dilakukan secara real time 

(proses verifikasi saat itu juga). 

2. Money Transfer 

Cara ini lebih aman digunakan untuk menerima pembayaran dari konsumen 

mancanegara, namun memerlukan biaya tambahan bagi konsumen dalam 

bentuk fee bagi pihak penyedia jasa money transfer untuk mengirim sejumlah 

uang ke negara lain. 

3. Cash on Delivery 
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Pembayaran dengan bayar di tempat ini hanya dapat dilakukan jika konsumen 

berada dalam suatu daerah yang sama dengan penyedia jasa. 

3.5.3 Keuntungan dan Kerugian E-Commerce 

Ada beberapa keuntungan dan kerugian dalam perdagangan elektronik 

(Nugroho, 2006), antara lain : 

a. Keuntungan bagi Perusahaan 

1) Memperpendek jarak 

Dengan hanya menekan link yang ada pada situs, konsumen dapat 

menuju ke perusahaan dimanapun saat itu mereka berada. 

2) Perluasan Pasar 

Jangkauan pemasaran menjadi sangat luas dan tidak terbatas oleh area 

geografis dimana perusahaan berada. 

3) Perluasan Jaringan Mitra Bisnis 

Pada perdagangan konvensional, sangat sulit bagi perusahaan untuk 

mengetahui posisi geografis mitra kerjanya yang berada di negara-negara 

atau benua lain. 

4) Efisien 

Perdagangan elektronik akan sangat memangkas biaya-biaya operasional 

perusahaan 

b. Keuntungan bagi Konsumen 

1. Efektif 

Konsumen dapat memperoleh informasi tentang produk/jasa yang 

dibutuhkan dan bertransaksi dengan cara yang cepat dan mudah. 

2. Aman secara fisik 
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Karena konsumen tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan 

produk dan ini memungkinkan konsumen aman secara fisik. 

3. Fleksibel 

Konsumen juga dapat berinteraksi dimanapun dia berada. 

c. Kentungan bagi masyarakat umum 

1. Mengurangi pencemaran dan polusi lingkungan 

Konsumen tidak perlu mendatangi toko dimana hal ini akan mengurangi 

jumlah kendaraan yang berlalu-lalang, berarti menghemat pengeluaran 

bahan bakar dan tingkat polusi. 

2. Membuka peluang kerja baru 

Era perdagangan elektronik akan membuka peluang kerja baru bagi 

mereka yang tidak buta akan teknologi. 

3. Menguntungkan dunia akademis 

Berubahnya pola hidup masyarakat dengan hadirnya perdagangan 

elektronik, kalangan akademis akan semakin diperkaya dengan kajian-

kajian psikologis, antropologis, sosial budaya, dan sebagainya. 

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

Perdaganga elektronik ini nantinya akan merangsang dan memacu orang-

orang untuk mempelajari teknologi demi kepentingan mereka sendiri. 

d. Kerugian 

1. Meningkatnya Individualisme 

Dalam e-commerce, seseorang dapat bertransaksi tanpa bertemu dengan 

penjual produk/jasa tersebut, ini menimbulkan beberapa orang menjadi 
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berpusat pada diri sendiri dan tidak terlalu membutuhkan bantuan orang 

lain. 

2. Terkadang Menimbulkan Kekecewaan 

Apa yang dilihat layar komputer terkadang tidak sama dengan apa yang 

dilihat secara kasat mata. 

Adapun dampak lain yang disebabkan oleh e-commerce (Suyanto, 2003), 

antara lain : 

a. Promosi Produk 

Electronic Commerce mempertinggi promosi produk dan layanan melalui 

kontak langsung, kaya informasi, dan interaktif dengan pelanggan. 

b. Saluran Pemasaran Baru 

Electronic Commerce menciptakan satu saluran distribusi bagi produk yang 

ada. 

c. Penghematan Langsung 

Biaya pengiriman informasi ke pelanggan melalui internet menghasilkan 

penghematan subtansial bagi perusahaan. 

d. Pengurangan Cycle Time 

Pengiriman produk dan layanan digital dapat dikurangi hingga hanya dalam 

hitungan detik untuk sampai ke tujuan. 

e. Layanan Konsumen 

Layanan konsumen dapat dengan baik ditingkatkan dengan cara 

memungkinkan pelanggan atau konsumen mendapatkan informasi secara detil 

dari website secara daring. 

f. Citra Merek atau Perusahaan 



35 

 

 

 

Dalam website, biasanya pendatang baru membangun citra perusahaan 

dengan cepat. Citra perusahaan berarti kepercayaan yang sangat penting 

artinya bagi penjualan produk atau jasa. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

UKM Syifa’ Sari Kedelai tidak memiliki pencatatan keuangan dengan 

baik. Hal ini mengakibatkan UKM Syifa’ Sari Kedelai tidak mengetahui berapa 

omzet yang diperoleh selama 1 (satu) bulan dan tidak mengetahui apakah sedang 

mengalami laba atau rugi karena tidak adanya pencatatan keuangan yang jelas. 

Sehingga dalam kerja praktik yang dilakukan dapat mengatasi permasalahan yang 

terdapat pada UKM Syifa’ Sari Kedelai. Berikut merupakan langkah-langkah  

yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut: 

 

4.1 Perencanaan 

Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan informasi yang diperlukan melalui 

wawancara dan mengidentifikasi masalah yang ada. 

4.1.1 Pengumpulan Informasi 

 

No. Wawancara dan Narasumber 

1. Sejak kapan UKM Syifa’ Sari Kedelai ini berdiri? 

UKM Syifa’ Sari Kedelai berdiri sejak tahun 2008 

2. Bagaimana sejarah singkat berdirinya UKM Syifa’ Sari Kedelai? 

UKM Syifa’ Sari Kedelai didirikan pada tahun 2008 dan pemilik dari 

usaha ini adalah Ibu Chusnul Chotimah. Ibu Chusnul mencetuskan 

untuk mendirikan usaha ini adalah untuk membantu suami dalam 

mencukupi kehidupan sehari-hari. UKM Syifa’ Sari Kedelai 

berproduksi di Jl. Dinoyo Tengah 46A, Surabaya. 

3. Apa saja yang diproduksi di UKM Syifa’ Sari Kedelai? 

Tentunya susu kedelai dengan 3 varian rasa, yaitu original, strawberry 

dan cokelat. Dan memiliki ukuran kemasan yang berbeda, kemasan 

Tabel 4. 1 Wawancara UKM Syifa' Sari Kedelai 
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botol dan plastik 

4. Berapa harga jual masing-masing produk UKM Syifa’ Sari Kedelai? 

Untuk kemasan botol di beri harga Rp 5.000 dengan ukuran 330mL, 

dan Rp 15.000 dengan ukuran 1,5L sedangkan kemasan plastik diberi 

harga Rp 2.500 dengan ukuran 220mL 

5. Bagaimana jalannya kegiatan operasional yang ada di UKM Syifa’ 

Sari Kedelai? 

Dilakukan secara umum, mulai dari pembelian bahan baku hingga 

produk sampai ke konsumen.  

6. Saat ini dimana saja tempat UKM Syifa’ Sari Kedelai untuk berjualan 

susu kedelainya? 

UKM Syifa’ Sari Kedelai hanya melakukan konsinyasi pada saudara 

dan tetangga sekitar rumah dan titip di sekolahan. Tetapi karena 

sedang pandemi, jadi hanya titip saudara saya di kantin RS Dr. 

Soetomo. 

7. Berapa omzet yang dicapai oleh UKM Syifa’ Sari Kedelai? 

Ibu Chusnul tidak mengetahui berapa omzet yang seharusnya beliau 

dapat. 

8. Sejak tahun 2008, apakah untung atau malah rugi? 

Ibu Chusnul tidak tahu tetapi beliau mengatakan bahwa beliau bisa 

menggunakan uang itu untuk uang jajan anak dan sedikit membantu 

untuk keperluan rumah tangga diluar, setelah menyisihkan uang untuk 

membeli bahan keperluan produksi selanjutnya. 

 

Setelah memperoleh informasi melalui wawancara dengan pemilik UKM 

Syifa’ Sari Kedelai, langkah selanjutnya ialah mengidentifikasikan masalah. Pada 

tahap ini dilakukan sebagai tolak ukur perancangan dan penerapan harga pokok 

produksi. 

4.1.2 Pengidentifikasian Masalah 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

terdapat permasalahan yang sedang terjadi pada UKM Syifa’ Sari Kedelai. 
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Berikut merupakan beberapa permasalahan yang terjadi pada UKM Syifa’ Sari 

Kedelai: 

1. UKM Syifa’ Sari Kedelai tidak mengetahui harga pokok produksi 

sebenarnya. Oleh karena itu, harga jual yang ditetapkan hanya mengikuti 

harga pasar tanpa mengetahui harga pokok produksi sebenarnya yang dapat 

mengakibatkan ketidaktahuan pemilik apakah barang yang dijual akan 

memperoleh keuntungan atau tidak. 

2. UKM Syifa’ Sari Kedelai tidak memiliki laporan keuangan secara detail yang 

dapat berbahaya bagi UKM karena tidak dapat mengukur kinerja keuangan 

dan kemungkinan uang untuk usaha akan lebih banyak terpakai untuk pribadi 

sehingga berdampak pada operasional usaha 

3. UKM Syifa’ Sari Kedelai melakukan kegiatan promosi dan penjualan hanya 

dengan cara promosi dari mulut ke mulut, dan konsinyasi pada satu tempat 

saja. 

 

4.2 Analisis 

Tahapan analisis dapat dilakukan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan 

dalam pemecahan masalah yang ada pada UKM Syifa’ Sari Kedelai. Dari hasil 

analisis, diketahui bahwa diperlukan adanya perhitungan harga pokok produksi, 

penetapan harga, pembuatan pembukuan keuangan, dan pembuatan saluran 

pemasaran. Beberapa hal yang menjadi perhatian ialah sebagai berikut: 

1. Perhitungan Harga Pokok Produksi 

Perhitungan harga pokok produksi sangat dibutuhkan dalam sebuah 

usaha karena harga pokok produksi merupakan unsur terpenting dalam 
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perhitungan laba. Harga pokok produksi juga dapat dijadikan sebagai dasar 

dalam menentukan harga jual. 

Pada saat ini UKM Syifa’ Sari Kedelai belum mengetahui harga pokok 

produksinya, sehingga dibutuhkan perhitungan harga pokok produksi yang 

tepat. 

2. Penetapan Harga  

Penetapan harga merupakan pemilihan yang dilakukan perusahaan 

terhadap tingkat harga umum yang berlaku untuk suatu produk tertentu, 

relatif terhadap tingkat harga para pesaing. Keputusan harga memiliki peran 

strategi yang penting dalam implementasi strategi pemasaran. Penentuan 

harga oleh suatu perusahaan dimaksudkan dengan berbagai tujuan yang 

hendak dicapai. 

3. Pembuatan Format Pembukuan Keuangan Sederhana  

Pembukuan keuangan sederhana sangat dibutuhkan bagi yang memiliki 

usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengetahui kinerja perusahaan itu 

sendiri, dan dapat membantu pemilik usaha dalam pengambilan keputusan. 

Dengan adanya pembukuan keuangan sederhana, pihak eksternal juga dapat 

memahami pembukuan keuangan sederhana tersebut. 

Saat ini UKM Syifa’ Sari Kedelai tidak memiliki pencatatan keuangan, 

sehingga dibutuhkan pembukuan keuangan sederhana. Adapun isian dari 

pembukuan laporan keuangan sederhana berupa pencatatan pemasukan dan 

pengeluaran kas. 

4. Pembuatan Akun Instagram 
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Dalam upaya meningkatkan penjualan susu kedelai, media sosial 

menjadi salah satu pendorong bagi suatu usaha untuk dapat 

mengembangkan usahanya dengan lebih cepat. Media sosial yang akan 

digunakan ialah Instagram, karena Instagram merupakan salah satu media 

sosial yang sedang digandrungi banyak orang tanpa terkecuali para pelaku 

usaha. Pelaku usaha dapat dengan mudah menjangkau calon pembelinya. 

Saat ini UKM Syifa’ Sari Kedelai tidak memiliki akun Instagram yang 

dapat menjadi sarana untuk melakukan kegiatan promosi. Oleh karena itu, 

dibutuhkan pembuatan akun Instagram untuk melakukan promosi produk. 

5. Pendaftaran Go-Food by Gojek. 

Go-Food menjadi salah satu e-commerce yang paling diminati. 

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh perusahaan riset asal Indonesia, 

Alvara Research Center, pada tahun 2019 yang dikutip dalam 

economy.okezone.com menyatakan bahwa Go-Food mendominasi pasar 

pesan-antar makanan sebanyak 71,7%, dibandingkan dengan GrabFood 

dengan 39,9%.  

Saat ini UKM Syifa’ Sari Kedelai tidak memiliki saluran pemasaran 

selain melalui mulut ke mulut para konsumennya. Maka dari itu, perlunya 

mendaftarkan usahanya pada Go-Food diharapkan dapat meningkatkan 

volume penjualan UKM Syifa’ Sari Kedelai. 

 

4.3 Implementasi 

Setelah langkah analisis dilakukan, langkah selanjutnya ialah 

mengimplementasikan pengembangan kegiatan yang telah diidentifikasikan pada 
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bagian analisis perhitungan harga pokok produksi, pembuatan format pembukuan 

keuangan sederhana, pembuatan akun Instagram, dan pendaftaran usaha pada 

Gojek 

4.3.1 Perhitungan Harga Pokok Produksi 

Sebelum menghitung harga pokok produksi, hal pertama yang perlu 

dilakukan adalah menghitung berapa banyak bahan-bahan yang digunakan dalam 

1 produk. Tabel 4.2 adalah beberapa bahan baku yang digunakan dalam 

pembuatan susu kedelai. Selengkapnya lihat Lampiran 1. 

   

Varian Kedelai (Gr) Gula (Gr) Garam (Gr) 

Original 220 mL 17 17 0,0005795 

Original 330 mL 25,4 25,4 0,0008665 

Original 1500 mL 119 119 0,004 

Cokelat 220 mL 17,7 17,7 0,0006057 

Cokelat 330 mL 25,6 25,6 0,000857 

Strawberry 220 mL 17,7 17,7 0,0006057 

Strawberry 330 mL 25,6 25,6 0,000875 

 

Perhitungan harga pokok produksi dilakukan dengan metode pengumpulan 

harga pokok produksi dengan menggunakan harga pokok proses dan metode 

penentuan harga pokok produksi menggunakan full costing. Tabel 4.3 merupakan 

harga pokok produksi yang dihasilkan untuk 1 (satu) produknya. Rincian harga 

dapat dilihat pada Lampiran 2. 

 

Varian Harga Pokok Produksi 

Original 220 mL Rp        578 

Original 330 mL Rp     1.666 

Original 1500 mL Rp     3.415 

Cokelat 220 mL Rp        699 

Cokelat 330 mL Rp     1.826 

Tabel 4.2 Bahan Baku Per Produk 

Tabel 4. 3 Harga Pokok Produksi 
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Strawberry 220 mL Rp        705 

Strawberry 330 mL Rp     1.836 

 

4.3.2 Penetapan Harga 

Penetapan harga merupakan sebuah bagian yang penting dan kompleks dalam 

manajemen pemasaran. Disatu pihak penetapan harga ialah sebuah elemen yang 

sangat kritis, penting dalam bauran pemasaran karena menjelaskan tentang 

persepsi kualitas. Dilain pihak, penetapan harga merupakan sebuah variabel taktis 

karena dapat diubah dengan cepat dalam kaitannya dengan persaingan. 

Penetapan harga dilakukan dengan menggunakan metode At Market Pricing 

yang berarti menetapkan harga sebesar harga pasar, yang sering kali dikaitkan 

dengan harga pesaing. Berikut harga susu kedelai pesaing: 

1. @sarikedelai.soyami (Instagram), Jl. Sidosermo V No. 26, Surabaya 

Original Botol 330 mL : Rp 6.000 

Cokelat Botol 330 mL : Rp 7.000 

2. @dionsarikedelai (Instagram), Tenggilis, Surabaya 

Original Botol 330 mL : Rp 5.000 

3. @sarideleibuk (Instagram) 

Original Botol 250 mL : Rp 5.000 

Cokelat Botol 250 mL : Rp 7.000 

Strawberry Botol 250 mL : Rp 7.000 

4. @soya.surabaya (Instagram) 

Original Botol 330 mL : Rp 5.000 

Original Botol 1,5 L : Rp 17.000 
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Dengan demikian harga yang ditetapkan UKM Syifa’ Sari Kedelai ini ialah 

sebagai berikut: 

- Original Plastik 220 mL : Rp 2.500 

- Original Botol 330 mL : Rp 5.000 

- Original Botol 1,5 L : Rp 15.000 

- Cokelat Botol 330 mL : Rp 5.000 

- Cokelat Plastik 220 mL : Rp 2.500 

- Strawberry Botol 330 mL : Rp 5.000 

- Strawberry Plastik 220 mL : Rp 2.500 

Harga diatas merupakan harga yang ditetapkan pemilik berdasarkan harga 

pesaing susu kedelainya dan sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan harga 

jual apabila harga bahan baku meningkat di pasaran dan tentunya harga yang 

ditetapkan tidak berbeda jauh dengan harga pesaing. 

4.3.3 Pembuatan Format Pembukuan Keuangan Sederhana 

Dalam pembuatan format pembukuan keuangan sederhana, diperlukan sebuah 

buku khusus untuk melakukan pencatatan keuangan sederhana yang didalamnya 

berisi kolom tanggal transaksi (pemasukan ataupun pengeluaran), kolom 

keterangan mengenai transaksi yang terjadi, kolom debit sebagai kolom transaksi 

pemasukan kas, kolom kredit sebagai kolom transaksi pengeluaran kas, dan kolom 

saldo sebagai kolom hasil atau pendapatan yang diterima pada periode transaksi 

saat itu. (Lampiran 3) 
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4.3.4 Pembuatan Akun Instagram 

Pembuatan akun Instagram dilakukan untuk menambah saluran pemasaran 

pada UKM Syifa’ Sari Kedelai yang diharapkan mampu meningkatkan volume 

penjualan susu kedelai. Selain pembuatan akun Instagram, saat ini akun Instagram 

Syifa’ Sari Kedelai sudah melakukan endorsement pada salah satu akun Instagram 

yang ada di Surabaya. 

 

Gambar 4.1 Akun Instagram Perusahaan 
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Trixiechelin_96 merupakan akun instagram yang kontennya untuk 

mempromosikan produk-produk usaha kecil menengah khususnya produk food 

and beverages. Pada awalnya akun instagram UKM Syifa’ Sari Kedelai 

mencantumkan nomor Whatsapp pada link yang telah disediakan pihak Instagram, 

kemudian pihak Trixie mengirim pesan yang berisi penawaran promosi produk 

susu kedelai secara gratis dan hanya mengirimkan produk ke alamat rumahnya. 

Kemudian foto produk diupload setelah 2 (dua) hari produk dikirimkan. 

Gambar 4.2 Endorsement 
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4.3.5 Pendaftaran Go-Food by Gojek 

Selain pembuatan akun Instagram sebagai saluran pemasaran, Pendaftaran 

UMKM pada layanan Pesan-Antar Makanan Go-food juga dapat menjadi saluran 

pemasaran baru untuk UMKM dalam meningkatkan penjualannya.  

 

 

UKM Syifa’ Sari Kedelai mendaftarkan usahanya pada Gojek (Go-Food) 

pada sebuah aplikasi super app dari Gojek yang bernama GoBiz yang dapat 

diunduh di Play Store. GoBiz merupakan aplikasi yang dikhususkan untuk Mitra 

Usaha dalam memenuhi semua kebutuhan usaha. Mulai dari memudahkan 

Gambar 4.3 Terdaftar di Gojek 
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pencatatan pesanan, menyediakan pilihan metode pembayaran, memberikan 

berbagai macam promo hingga mendatangkan pelanggan. 

UKM Syifa’ Sari Kedelai mendaftarkan usahanya melalui aplikasi GoBiz 

yang ada pada ponsel Bu Chusnul (pemilik usaha). Pada awal pendaftaran tidak 

ada kendala hingga menunggu proses verifikasi yang memerlukan proses sekitar 2 

hari kerja. Ternyata ada satu masalah yang menyebabkan belum diverifikasinya 

usaha susu kedelai ini yaitu foto KTP pemilik usaha yang tidak jelas. Setelah 

diperbaiki, masih perlu menunggu lagi proses verifikasi sekitar 2 hari kerja.  

Setelah berhasil diverifikasi, masuk pada tahap aktivasi. Pada tahap aktivasi 

ialah mengunggah foto profil restoran, mengatur daftar menu, dan mengatur jam 

operasional usaha. Setelah mengirim data-data tersebut membutuhkan waktu tidak 

lebih dari dua hari, layanan Go-Food UKM Syifa’ Sari Kedelai ini sudah aktif. 

Adanya peningkatan harga jual pada aplikasi Gojek ini karena menyesuaikan 

syarat dan ketentuan yang berlaku dari pihak Gojek dimana setiap merchant yang 

menjadi partner Go-Food akan dikenai biaya bagi hasil dengan pihak Gojek 

sebesar 20% (persen). Artinya setiap penjualan yang terjual melalui aplikasi Go-

Food, akan ada bagi hasil dengan pihak Gojek sebesar 20% (persen).  

 

4.4 Evaluasi 

Setelah tahap implementasi telah dilakukan, langkah selanjutnya ialah 

melakukan evaluasi dari hasil analisa dan perhitungan harga pokok produksi 

sebagai dasar dalam mengetahui keuntungan yang dihasilkan dalam penjualan 

satu produknya. Penentuan penetapan harga yang dilakukan adalah melihat harga 
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pesaing susu kedelai yang ada di Kota Surabaya. Sebelum perhitungan harga 

pokok produksi dan pembukuan sederhana dilakukan, ada beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi pendapatan yang seharusnya diperoleh antara lain tidak 

adanya pencatatan yang jelas antara pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya, 

ditambah dengan penggunaan dana usaha yang terlalu sering dikeluarkan tanpa 

mengetahui keuntungan yang dihasilkan. Maka dari itu, faktor-faktor tersebut 

dapat menjadi dasar perhitungan harga pokok produksi yang tepat dan tingkat 

pendapatan perusahaan yang berkurang. Pihak perusahaan harus melakukan 

evaluasi supaya penentuan harga pokok dan harga jual yang sudah dilakukan 

mampu meningkatkan probabilitas perusahaan di masa yang akan datang. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang telah dijelaskan diatas, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Perhitungan bahan baku per produk dapat menjadi suatu yang penting dalam 

perhitungan harga pokok produksi. Harga pokok produksi tidak akan akurat 

apabila tidak memperhitungkan biaya bahan-bahan yang dipakai untuk 

memproduksi satu produk. Perhitungan harga pokok produksi dapat 

memudahkan pemilik untuk mengetahui besaran keuntungan yang dihasilkan 

dalam satu produk. 

2. Penentuan harga yang diterapkan ialah dengan metode penentuan harga At 

Market Pricing. 

3. Pembuatan format pembukuan keuangan sederhana dapat memudahkan 

pemilik dalam pencatatan pemasukan dan pengeluaran yang terjadi sehingga 

dapat mengetahui saldo yang diperoleh dalam periode tertentu. 

4. Pembuatan akun Instagram dilakukan untuk menjangkau konsumen lebih 

luas, dan melakukan endorsement (promosi) pada akun instagram promosi 

yang ada di Kota Surabaya. 

5. Pendaftaran Go-Food dari Gojek dapat menjadi saluran pemasaran baru untuk 

UMKM dalam meningkatkan penjualannya. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan, saran yang dapat diambil adalah : 

1. Mencari seseorang yang mengerti akan pentingnya laporan keuangan dan 

dapat memasukan semua data keuangan ke dalam pembukuan sederhana 

supaya menjadi sebuah manfaat dalam pengambilan keputusan perusahaan 

dan sebagai penilaian kinerja perusahaan dengan hanya melihat pembukuan 

keuangan tersebut. 

2. Mengoptimalkan konten visual dalam bidang pemasaran online agar 

Instagram UKM Syifa’ Sari Kedelai dapat bersaing dengan pesaing lain yang 

akan mempengaruhi calon konsumen untuk membeli produk susu kedelai dan 

terjadi peningkatan volume penjualan UKM Syifa’ Sari Kedelai. 

3. Karena produk susu kedelai UKM Syifa’ Sari Kedelai ini belum diketahui 

banyak orang, maka diperlukan sebuah promosi. Cara yang paling mudah 

pada era digital seperti sekarang ini adalah melakukan endorse produk susu 

kedelai kepada akun-akun Instagram yang memiliki banyak pengikut 

khususnya yang berasal dari Surabaya. 
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