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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa data tentang penentuan harga jual pada UD. 

Kelapa Sari yang berada di Kademangan Blitar. Maka penulis menyimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Harga jual yang digunakan perusahaan Kelapa Sari adalah penentuan harga jual 

yang didasarkan atas harga pasar. Harga jual menggunakan harga pasar 

merupakan harga yang didasarkan pada harga pasaran sehingga harga yang 

terbentuk terkadang kurang sesuai dengan biaya produksi produk. Pada 

perusahaan Kelapa Sari harga yang terbentuk lebih rendah dibandingkan 

dengan harga jual yang terbentuk dengan menggunakan metode perhitungan 

cost plus prising dengan konsep biaya total. Hal tersebut membuat laba yang 

didapatkan perusahaan tidak bisa maksimal. 

 2. Harga jual yang digunakan perusahaan belum bisa digunakan untuk 

merencanakan memaksimalkan keuntungan dikarenakan harga bisa berubah 

sesuai dengan pasar. Sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk 

memaksimalkan keuntungan yang ingin didapat. Keadaan perusahaan dari 

beberapa tahun terakhir tidak mengalami kerugian ( laba) namun hasil yang 

didapatkan dapat dimaksimalkan lagi agar pada tahun selanjutnya laba yang 

didapat dapat sesuai dengan harapan dengan cara menentukan harga jual yang 

pasti dan dapat digunakan untuk menggunakan perencanaan laba perusahaan.
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3. Dari hasil analisis yang dilakukan, Harga jual pada produk-produk perusahaan 

terdapat selisih dengan harga jual hasil analisis menggunakan cost plus pricing. 

Harga jual pada perusahaan adalah Jenang Mika Rp. 11.000, Jenang Kerdus 

Rp. 12.000, Jenang Kranjang Rp. 16.000, Jenang Besek Mika Rp. 18.000, 

Wajik Klethik Mika Rp. 11.000, Wajik Klethik Kerdus Rp. 12.000, Wajik 

Klethik Kranjang Rp. 16.000, Madumongso Mika Rp. 11.000, 

Madumongso Kerdus Rp. 12.000, Madumongso Kranjang Rp. 16.000,  

Madumongso  Besek Mika Rp. 18.000. Sedangkan harga jual dari hasil analisis 

cost plust pricing adalah Jenang Mika Rp. 11.906,34, Jenang Kerdus Rp. 

12.264,3, Jenang Kranjang Rp. 17.569,6, Jenang Besek Mika Rp. 19.586,5, 

Wajik Klethik Mika Rp. 11.554,62, Wajik Klethik Kerdus Rp. 12.092,54, 

Wajik Klethik Kranjang Rp. 16.427.08, Madumongso Mika Rp. 11.210,67, 

Madumongso Kerdus Rp. 12.417,28, Madumongso Kranjang Rp. 16.596,41, 

Madumongso  Besek Mika Rp. 18.529,04. Dari data harga jual antara harga 

jual perusahaan dan analisis didapatkan hasil bahwa harga yang ditentukan 

oleh perusahaan cenderung lebih rendah dengan harga yang dihasilkan dengan 

metode yang semestinya. 

4. Laba yang dihasilkan dari hasil penentuan harga jual dengan metode cost plus 

dengan metode penentuan harga jual memiliki selisih sebesar Rp. 

24.991.804,65. Sehingga dapat dilihat bahwa dengan menggunakan metode 

cost plus pricing laba yang dihasilkan perusahaan dapat maksimal. 

 

 



90 

 

 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari analisa data yang dilakukan, dapat 

disampaikan saran yaitu : 

1. Perusahaan seharusnya lebih memperhatikan harga jual produknya dengan cara 

menghitung semua biaya-biaya yang keluar secara terperinci.  

2. Harga jual yang dipergunakan seharusnya harga jual yangsemestinya atau 

dengan cara menggunakan harga jual dengan menggunakan perhitungan yang 

jelas sehingga laba yang dihasilkan perusahaan dapat meningkat dengan 

maksimal sesuai dengan harapan pemilik perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


