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ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah  biaya  produksi

berpengaruh  terhadap  penentuan harga  jual  pada  industri  kecil  sepatu  UD.  Cempoko
Joyo. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan
menggunakan analisis Regresi linier sederhana dengan alat bantu program SPSS 20.0 for
Windows. Dari hasil penelitian diperoleh persamaan regresi Y = 50059907,81 + 1,096 X
yang memiliki arti bahwa setiap kenaikan biaya produksi akan diikuti pula oleh kenaikan
harga  jual  sebaliknya  penurunan  biaya  produksi  akan  diikuti  pula  dengan  penurunan
harga  jual.  Pengaruh  biaya  produksi  terhadap  harga  jual  dalam penelitian  ini  adalah
sebesar 76,7% dan sisanya 23,5% dipengaruhi oleh faktor (variabel) lain. Berdasarkan
penelitian perusahaan sudah melakukan pencatatan biaya  – biaya  dengan baik namun
perlu diperhatian dalam perhitungan dan pencatatannya dengan rinci agar tidak terjadi
kesalahan karena biaya memiliki pengaruh yang besar terhadap harga jual.

Kata kunci : Biaya Produksi, Harga Jual

PENDAHULUAN 
Perkembangan  dunia  usaha

sekarang  ini  sangat  pesat.  Hal  ini
ditandai  dengan  tajamnya  persaingan
dalam  dunia  usaha  guna
mempertahankan  dan  meningkatkan
usahanya.  Dengan tajamnya  persaingan
tersebut  perusahaan  dituntut  mampu
menghadapi  persaingan  yang  ada.
Demikian  juga  dalam  dunia  usaha
khususnya  industri  kecil.  Industri  kecil
diharapkan  mempunyai  kebijakan  dan
strategi  untuk  dapat  mempertahankan
dan  meningkatkan  usahanya.  Industri
kecil  dan  menengah  termasuk  industri
kerajinan  dan  industri  rumah  tangga
perlu dibina menjadi usaha yang makin
efisien  dan  mampu  untuk  berkembang
agar  dapat  meningkatkan  pendapatan
masyarakat,  membuka  lapangan
pekerjaan  dan  mampu  meningkatkan
perannya dalam penyediaan barang dan
jasa, baik untuk keperluan pasar dalam
negeri  maupun  pasar  luar  negeri.
Pengembangan  industri  kecil  dan
menengah perlu diberi kemudahan baik
dalam  permodalan,  perizinan  maupun
pemasaran.

Umumnya  harga  jual  produk
dan  jasa  ditentukan  oleh  perimbangan

permintaan  dan  penawaran  di  pasar,
sehingga  biaya  bukan  satu-satunya
penentu  harga  jual.  Selera  konsumen,
jumlah  pesaing  yang  memasuki  pasar,
dan harga jual yang ditentukan pesaing,
merupakan  contoh  faktor-faktor  yang
sulit  untuk  diramalkan,  yang
mempengaruhi  pembentukan harga jual
produk  di  pasar.  Satu-satunya  yang
memiliki  kepastian  relatif  tinggi  yang
berpengaruh dalam penentuan harga jual
adalah  biaya.  Biaya  memberikan
informasi  batas bawah suatu harga jual
harus ditentukan. Di bawah biaya penuh
produk  atau  jasa,  harga  jual  akan
mengakibatkan  kerugian  bagi
perusahaan.  Kerugian  yang  timbul
akibat harga jual di bawah biaya produk
atau jasa,  dalam jangka  waktu  tertentu
mengakibatkan  perusahaan  akan
berhenti  sebagai  going  concern  atau
akan  mengganggu  pertumbuhan
perusahaan.  Penentuan harga  jual  pada
umumnya  merupakan  pengambilan
keputusan  yang  menyangkut  masa
depan.  Meskipun  harga  jual  produk
sudah  terbentuk  di  pasar,  informasi
biaya  penuh  terutama  biaya  produksi
sangat  dibutuhkan  sebagai  titik  awal
untuk mengurangi ketidakpastian dalam
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menentukan harga jual produk atau jasa
yang akan dibebankan kepada customer
di masa yang akan datang.

Untuk  menghindari  kerugian,
salah satu cara adalah dengan berusaha
memperoleh  pendapatan  yang  paling
tidak  dapat  menutup  biaya  produksi.
Dengan  demikian,  sangat  penting
memperhitungkan  biaya  produksi  dan
menetapkan  harga  jual  produk  dengan
tepat  untuk  memberikan  perlindungan
bagi  perusahaan  dari  kemungkinan
kerugian.

Pada  dasarnya  dalam  keadaan
normal,  harga  jual  produk  atau  jasa
harus dapat menutup biaya penuh yang
bersangkutan  dengan  produk  atau  jasa
dan  menghasilkan  laba  yang
dikehendaki.  Biaya  penuh  merupakan
total  pengorbanan  sumber  daya  untuk
menghasilkan  produk  atau  jasa,
sehingga  semua  pengorbanan ini  harus
dapat  ditutup  oleh  pendapatan  yang
diperoleh  dari  penjualan  produk  atau
jasa.  Disamping  itu,  harga  jual  harus
pula  dapat  menghasilkan  laba  yang
memadai,  sepadan  dengan  investasi
yang  ditanamkan  untuk  menghasilkan
produk  atau  jasa.  Dengan  demikian
informasi biaya produk atau jasa sangat
diperlukan  dalam  pengambilan
keputusan  penentuan  harga  jual,
meskipun  biaya  bukan  satu-satunya
faktor  yang  harus  dipertimbangkan
dalam  penentuan  harga  jual.  Tujuan
penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji
apakah  biaya  produksi  berpengaruh
terhadap harga  jual  pada  industri  kecil
sepatu UD. Cempoko Joyo.

TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Biaya Produksi

Menurut  Bastian  dan  Nurlela
(2010:7)  Biaya  produksi  yaitu  biaya
yang  digunakan dalam proses  produksi
yang  terdiri  dari  bahan  baku,  tenaga
kerja  langsung  dan  biaya  overhead
pabrik.  Selanjutnya  menurut  Supriyono
(2013:19)  Biaya  produksi  yaitu  semua
biaya  yang berhubungan dengan fungsi
produksi  atau  kegiatan  pengolahan
bahan baku menjadi produk selesai.

Kemudian  menurut  Mulyadi
(2014:14)  Biaya  produksi  merupakan
biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah
bahan  baku  menjadi  produk  jadi  yang
siap  untuk  dijual.  Selanjutnya  menurut
Yuke  dan  Lili  (2009)  Biaya  produksi
adalah  sejumlah  biaya  /  uang  yang
dikeluarkan  untuk  dapat  melakukan
kegiatan prodksi barang.

Dari  beberapa  definisi  tersebut
maka  dapat  disimpulkan  bahwa  biaya
produksi  adalah  biaya  yang
berhubungan dengan produksi dan harus
dikeluarkan  untuk  mengolah  dan
membuat  bahan  baku  menjadi  produk
jadi yang siap untuk dijual.

Metode  Pengumpulan  Harga  Pokok
Produksi

Menurut  Mulyadi  (2014:16)
Dalam pembuatan  produk terdapat  dua
kelompok  biaya  yaitu  biaya  produksi
dan biaya  nonproduksi.  Biaya  produksi
merupakan  biaya-biaya  yang
dikeluarkan  dalam  pengolahan  bahan
baku menjadi  produk,  sedangkan biaya
nonproduksi  merupakan  biaya-biaya
yang  dikeluarkan  unuk  kegiatan
nonproduksi, seperti kegiatan pemasaran
dan  kegiatan  administrasi  dan  umum.
Biaya produksi membentuk harga pokok
produksi,  yang  digunakan  untuk
menghitung  harga  pokok  produk  jadi
dan harga pokok produk yang pada akhir
periode  akuntansi  masih  dalam proses.
Biaya  nonproduksi  ditambahkan  pada
harga pokok produksi untuk menghitung
total harga pokok produk.

Pengumpulan  Harga  Pokok
Produksi  sangat  ditentukan  oleh  cara
produksi.  Secara  garis  besar,  cara
memproduksi  produk  dapat  dibagi
menjadi dua macam yakni produksi atas
dasar  pesanan  dan  produksi  masa.
Perusahaan  yang  berproduksi
berdasarkan  pesanan  melaksanakan
pengolahan  produknya  atas  dasar
pesanan yang  diterima  dari  pihak  luar.
Contoh  perusahaan  yang  berproduksi
berdasarkan pesanan antara  lain adalah
perusahaan  percetakan,  perusahaan
mebel,  perusahaan  dok  kapal.
Perusahaan  yang  berproduksi  berdasar
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produksi  massa  melaksanakan
pengolahan  produksinya  untuk
memenuhi  persediaan  di  gudang.
Umumnya  produknya  berupa  produk
standar.  Contoh  perusahaan  yang
berproduksi  massa  antara  lain  adalah
perusahaan  semen,  pupuk,  makanan
ternak, bumbu masak dan tekstil.

Perusahaan  yang  berproduksi
berdasar  pesanan,  mengumpulkan  kos
produksinya  dengan  menggunakan
metode  kos  pesanan  (job  order  cost
method).  Dalammetode  ini  biaya-biaya
produksi  dikumpulkan  untuk  pesanan
tertentu  dan  kos  produksi  per  satuan
produk yang dihasilkan untuk memenuhi
pesanan  tersebut  dihitung  dengan  cara
membagi  total  biaya  produksi  untuk
pesanan tersebut  dengan jumlah  satuan
produk  dalam  pesanan  yang
bersangkutan.

Perusahaan  yang  berproduksi
massa, mengumpulkan kos produksinya
dengan menggunakan metode kos proses
(process  cost  method).  Dalam  metode
ini  biaya-biaya  produksi  dikumpulkan
untuk periode tertentu dan kos produksi
per  satuan  produk  yang  dihasilkan
dalam periode tersebut dihitung dengan
cara membagi total biaya produksi untuk
periode  tersebut  dengan  jumlah  satuan
produk  yang  dihasilkan  dalam periode
yang bersangkutan.

Pengertian Harga Jual
Menurut  Mulyadi  (2009:31)

Tujuan  akhir  dari  perhitungan  biaya
produksi  adalah  untuk  menentukan
harga  jual  produk  yang  dihasilkan.
Penetapan  harga  merupakan  salah  satu
keputusan  sulityang  dihadapi  oleh
perusahaan,  karena  jika  perhitungan
biayanya  tidak  akurat,  maka  akan
berdampak  pada  penetapan  harga  jual
yang tidak tepat dan kemungkinan besar
akan  menyebabkan  kerugian  bagi
perusahaan.

Selanjutnya menurut Kotler dan
Keller  (2009:439)  Harga  jual  adalah
sejumlah  uang  yang  dibebankan  atas
suatu produk atau jasa, atau jumlah dari
nilai  yang  ditukar  konsumen  atas

manfaat-manfaat,  karena  memiliki  atau
menggunakan produk atau jasa tersebut.

Kemudian  menurut  Krismiaji
dan Anni (2011:326) Menyatakan harga
jual  adalah  upaya  untuk
menyeimbangkan  keinginan  untuk
memperoleh  manfaat  sebesar-besarnya
dari  perolehan  pendapatan  yang  tinggi
dan penurunan volume  penjualan  juika
harga  jual  yang  dibebankan  ke
konsumen  terlalu  mahal.  Maka
disimpulkan  bahwa  harga  jual  adalah
besarnya  harga  yang  dibebankan  atau
dikeluarkan untuk memperoleh barang /
jasa  dengan  manfaat  yang  besar  dan
sesuai dengan keinginan.

Setiap  perusahaan  tentu
mempunyai  maksud  dan  tujuan  yang
ingin dicapai. Dalam rangka pencapaian
maksud dan tujuan tersebut perusahaan
harus mempunyai srtategi, salah satunya
yaitu penentuan harga jual. Penelitian ini
hanya  mengkaji  satu  faktor  saja  yaitu
biaya  produksi.  faktor  biaya  produksi
sangat  berperan  dalam  menentukan
harga  jual.  Agar  harga  jual  sesuai
dengan  yang  diinginkan,  maka  harus
memperhatikan  biaya-biaya  untuk
memproduksi  suatu  produk,  karena
biaya akan memberikan informasi batas
bawah  terhadap  harga  jual  yang  akan
ditentukan.

Dengan  memperhatikan  biaya
produksi tersebut diharapkan akan tepat
dalam  penentuan  harga  jual.  Hal  ini
menunjukkan  suatu  keterkaitan  antara
biaya  produksi  dan  harga  jual.  Secara
umum  untuk  membentuk  harga  jual
suatu  produk  merupakan  penjumlahan
antara  laba  yang  diinginkan  dengan
biaya produksi. Jadi jika biaya produksi
yang  dikeluarkan  pada  suatu  produk
tinggi,  maka  laba  yang  diinginkan
seharusnya  disesuaikan  dengan  harga
jual  di  pasaran  dan  sebaliknya  jika
menginginkan  laba  yang  diinginkan
tinggi  maka  produsen  harus  dapat
menekan  biaya  produksi.  Keterkaitan
tersebut  dapat  digambarkan  dengan
skema sebagai berikut :
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Gambar 1. Kerangka Konseptual
Berdasarkan  kerangka

konseptual  diatas,  maka  penulis  dapat
menyimpulkan  hipotesis  bahwa  “biaya
produksi mempunyai pengaruh terhadap
penentuan harga jual produk”.

METODE PENELITIAN
Prosedur dan sampel

Permasalahan  yang  akan  dikaji
oleh peneliti  ini  bersifat  dinamis.  Oleh
karena  itu,  peneliti  memilih
menggunakan  metode  penelitian
deskriptif  kuantitatif  untuk menentukan
cara mencari, mengumpulkan, mengolah
dan  menganalisis  data  hasil  penelitian
tersebut.  Adapun  sampel  yang
digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah
data  biaya  produksi  tahun  2014  pada
industri  kecil  sepatu  UD.  Cempoko
Joyo.

Instrumen pengukuran dan definisi 
Operasional

Untuk  menjawab  rumusan
masalah  dan  melakukan  pengujian
terhadap hipotesis yang diajukan, maka
data  yang  diperoleh  selanjutnya  akan
diolah  sesuai  dengan    kebutuhan
analisis.  Untuk  kepentingan
pembahasan, data diolah dan dipaparkan
berdasarkan  prinsip-prinsip  statistic
deskriptif, sedangkan untuk kepentingan
analisis  dan  pengujian  hipotesis
digunakan  analisis  Regresi  berganda
untuk  mengetahui  hungan  antara
variable dependen dan independen.

Biaya  produksi  yang  dimaksud
dalam penelitian ini adalah biaya bahan
baku, biaya  tenaga kerja langsung, dan
biaya overhead pabrik yang dikeluarkan
dalam  rangka  proses  produksi  yaitu
mengolah  bahan  baku  menjadi  suatu
produk.

Harga  jual  yang  dimaksud
dalam penelitian  ini  adalah  nilai  tukar

atau nilai akhir barang yang merupakan
penjumlahan  dari  biaya-biaya  produksi
dan  biaya  lain  untuk  me  mproduksi
suatu barang ditambah dengan sejumlah
keuntungan yang diinginkan dari produk
sepatu yang ditentukan dengan uang.

HASIL
Dalam  analisis  kuantitatif  ini

menjelaskan  mengenai  bagaimana
variabel X berpengaruh kepada variabel
Y. Selain itu dijelaskan mengenai  hasil
perhitungan secara manual  dan statistik
serta  pengujian  hipotesisnya.  Hasil
output  dari  pengolahan  data
menggunakan program SPSS versi 20.0
for windows adalah sebagai berikut:
Tabel  1.  Koefisien  Regresi  Linear
Berganda

Sumber : Output SPSS
Tabel  di  atas  adalah  tabel

koefisien,  tabel  ini  berfungsi  untuk
mengetahui   keberpengaruhan  variabel
dan  koefisiensi  regresi.  Pada  tabel  ini
bisa diketahui signifikasi dan persamaan
regresinya.

Untuk  memastikan  berpengaruh
atau  tidak  biaya  produksi  terhadap
penentuan  harga  jual,  maka  koefisien
korelasi dapat diperoleh dari pengolahan
data  dengan  program SPSS  versi  20.0
for Windows adalah sebagai berikut :
Tabel 2. Tabel Statistik SPSS Korelasi

Sumber : Output SPSS
Tabel  diatas  adalah  tabel

korelasi  pada  SPSS  versi  20.0  for
Windows  yang  merupakan  salah  satu
ukuran  korelasi  yang  digunakan  untuk
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Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 50059907,813 22087404,213  2,266 ,047 

BiayaProduksi 1,096 ,192 ,875 5,712 ,000 

a. Dependent Variable: HargaJual 

 

Correlations 

 BiayaProduksi HargaJual 

BiayaProduksi 

Pearson Correlation 1 ,875** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 12 12 

HargaJual 

Pearson Correlation ,875** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 12 12 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 



mengukur kekuatan dan arah hubungan
linier  dari  dua  variabel.  Dua  variabel
dikatakan berkorelasi apabila perubahan
salah  satu  variabel  disertai  dengan
perubahan variabel lainnya,  baik dalam
arah  yang  sama  ataupun  arah  yang
sebaliknya.

Untuk mengetahui ada tidaknya
pengaruh  biaya  produksi  dalam
menentukan  harga  jual,  maka  dapat
dilihat pada tabel ANOVA berikut ini :
Tabel 3. Tabel uji F

Sumber : Output SPSS

Tabel  ANOVA  (Analysis  of
Variance)  menguji  penerimaan
(acceptability)  model  dari  perspektif
statistik  dalam  bentuk  analisis  sumber
keragaman.  ANOVA  ini  sering  juga
diterjemahkan sebagai analisis program.

Untuk  mengetahui  berapa
presentase  biaya  produksi  mempunyai
pengaruh terhadap penentuan harga jual
dengan  program  SPSS  versi  20.0  for
Windows bisa dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4. Tabel koefisien Determinasi

Sumber : Output SPSS
Tabel  Summary  output  ini

melaporkan  kekuatan  hubungan  antara
model  (variabel bebas) dengan variabel
terikat.

Pembahasan 
Dalam  perhitungan  biaya

overhead  pabrik  pada  UD.  Cempoko
Joyo  ini  sudah  dilakukan  dengan  baik
namun  perlu  diperhatikan  dalam
pencatatan  perhitungan  biaya  overhead
pabrik  agar  tidak  terjadi  kesalahan

pencatatan.  Dari  (tabel  1)  output
pengolahan data menggunakan program
SPSS versi  20.0 for Windows tersebut,
diperoleh  persamaan  regresi  sebagai
berikut  Y =  50059907,81  +  1,096  X,
artinya nilai a dan b tersebut adalah :
1) a  =  50059907,81  ini  menunjukkan

apabila  ada  biaya  produksi  maka
harga jual perusahaan sebesar 1,096

2) b  =  1,096  ini  menunjukkan  setiap
adanya  kenaikan  biaya  operasional
akan diikuti dengan kenaikan harga
jual  sebesar  1,096  begitupun
sebaliknya.

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa
pengaruh  biaya  produksi  dalam
menentukan harga jual sebesar 0,000%.
Angka  probabilitas  0,000  <  dari  0,05
yang  berarti  hubungan  kedua  variabel
adalah  signifikan,  maka  model  regresi
ini layak digunakan untuk memprediksi
pengaruh  biaya  produksi  terhadap
penentuan harga jual pada industri kecil
sepatu UD. Cempoko Joyo.

Berdasarkan  hasil  output  dari
pengolahan data menggunakan program
SPSS versi  20.0  for  Windows tersebut
maka di dapat hasil nilai korelasi untuk
pengaruh  penentuan  biaya  produksi
terhadap  penentuan  harga  jual  pada
industri kecil sepatu UD. Cempoko Joyo
adalah  0,875.  Artinya  hubungan antara
biaya produksi dengan harga jual sangat
kuat  (sangat  erat).  Hal  ini  berarti  jika
biaya  produksi  mengalami  kenaikan
maka  akan  diikuti  pula  oleh  kenaikan
harga  jual.  Korelasi  posotif
menunjukkan  bahwa  hubungan  antara
biaya  produksi  dan  harga  jual  searah,
artinya  jika biaya  produksi  besar maka
harga  jual  juga  meningkat  atau
sebaliknya. Sedangkan berdasarkan hasil
dari  tabel  2  dengan  menggunakan
program SPSS versi  20.0 for Windows
maka  dapat  diambil  keputusan  dengan
ketentuan :
a. Jika  probabilitas value < 0,05 maka

H0   ditolak  dengan  pengujian
signifikan.

b. Jika probabilitas value > 0,05 maka
H0 diterima,  maka  pengujian tidak
signifikan.
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 
6197256547653

685,000 
1 

6197256547653

685,000 
32,626 ,000b 

Residual 
1899490627346

313,800 
10 

1899490627346

31,380 

  

Total 
8096747174999

999,000 
11 

   

a. Dependent Variable: HargaJual 

b. Predictors: (Constant), BiayaProduksi 



Pada  tabel  2  tersebut,  ternyata
probabilitasnya  adalah  0,000  maka  H0
diterima dan pengujian signifikan. Dari
kedua  hasil  koefisien  korelasi  pearson,
ternyata  hasilnya  adalah  signifikan,
artinya  biaya  produksi  mempunyai
hubungan  erat  dengan  harga  jual  pada
industri  kecil  sepatu  UD.  Cempoko
Joyo.

Dari  tabel  3  diatas  dapat
diketahui  bahwa  tingkat  signifikannya
sebesar  0,000  atau  dengan  kata  lain
0,0%  yang  nilainya  jauh  lebih  rendah
dari alpha 0,05 maka H0 ditolak dan Ha
diterima  karena  kesalahan  untuk
menolah  H0  mendekati  0,0%,  oleh
karena  itu  dapat  disimpulkan  bahwa
model  regresi  ini  yaitu  biaya  produksi
mempengaruhi  harga jual.  Tidak hanya
itu,  hasil  ini  juga  menunjukkan  bahwa
biaya  produksi  dengan  harga  jual
mempunyai hubungan linier.

Untuk  mengetahui  tingkat
pengaruh, maka dapat dilihat pada tabel
4.  Tabel  model  summary  tersebut
terdapat  R  square  0,742  atau  dengan
kata  lain 74,2% berarti  variabel  terikat
dipengaruhi oleh variabel bebas sebesar
74,2%.  Hal  ini  bisa  juga  di  artikan
bahwa  biaya  produksi  mempunyai
pengaruh  yang  tinggi  terhadap
penentuan harga jual.

Dengan  demikian  berdasarkan
perhitungan  menggunakan  program
SPSS versi 20.0 for Windows (tabel 4)
diperoleh  koefisien  deterrminasi,  yaitu
(0,875)2 =  0,765  =  76,5%.  Dengan
demikian,  Pengaruh Produksi  Terhadap
Penentuan  Harga  Jual  Pada  Industri
Kecil Sepatu UD. Cempoko Joyo adalah
sebesar  76,5%  yang  artinya  pengaruh
biaya  produksi  terhadap  penentuan
harga  jual  cukup  besar.  Hal  ini
disebabkan  karena  harga  jual  suatu
produk  di  tentukan  dari  harga  pokok
produksi.  Salah  satu  persoalan  rumit
yang  dihadapi  oleh  manajemen  suatu
perusahaan  adalah  menetapkan  harga
jual produk perusahaan. Penetapan harga
jual  produk  memerlukan  berbagai
pertimbangan  yang  terintegrasi,  mulai
dari  biaya  produksi,  biaya  operasional,
target  laba  yang  di  inginkan  oleh

perusahaan, daya beli masyarakat, harga
jual  pesaing,  kondisi  perekonomian.
Penentuan harga jual produk perusahaan
haruslah  merupakan  kebijakan  yang
harus  benar-benar  dipertimbangkan
secara matang dan terintegrasi.

Dari  semua  penelitian  dan
pengujian  yang  telah  dilakukan  oleh
peneliti,  telah  terjawab  perumusan
masalah  yang  terjadi  pada  skripsi  ini
bahwa  “biaya  produksi  berpengaruh
terhadap  penentuan  harga  jual  pada
industri  kecil  sepatu  UD.  Cempoko
Joyo”.

Berdasarkan  hasil  pengolahan
data menggunakan SPSS versi 20.0 for
Windows di atas, maka dapat diketahui
bahwa  ada  pengaruh  anatra  biaya
produksi terhadap penentuan harag jual
pada industri kecil sepatu UD. Cempoko
Joyo dimana tingkat keeratan hubungan
(korelasi)  sangat  kuat  dan searah  yaitu
diperoleh  sebesar  0,875.  Sementara
pengaruh  biaya  produksi  terhadap
penentuan  harga  jual  sebesar  76,5%
yang artinya harga jual yang ditetapkan
dipengaruhi  oleh  biaya  produksi  yang
diberikan  dan  sisanya  23,5%
dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  lain.
Faktor  lain  yaitu  faktor  intern  yang
meliputi  sasaran  pemasaran,  strategi
marketing-mix, pertimbangan organisasi
dan  dari  faktor  ekstern  meliputi  pasar,
permintaan, harga, tawaran pesaing dan
faktor ekstern lainnya.

KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dan

pembahasan  ini,  maka  dapat
disimpulkan  bahwa  biaya  produksi
memiliki pengaruh yang kuat dan besar
terhadap  harga  jual  dan  sedikit  di
pengaruhi  oleh  variabel  lain  seperti
permintaan  di  pangsa  pasar  dan
persaingan pasar. Biaya yang digunakan
untuk  produksi  dalam  penelitian  ini
adalah Biaya Bahan Baku, Biaya Tenaga
Kerja  Langsung  dan  Biaya  Overhead
Pabrik.  Penelitian  ini  di  lakukan  di
Kantor  UD.  Cempoko  Joyo.
Pengambilan  sample  menggunakan
metode  deskriptif  kuantitatif  dari
wawancara  dan  data  biaya  produksi
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tahun  2014  diperoleh  Hasil  analisis
regresi  pengujian  hipotesis  pertama
pengaruh biaya produksi terhadap harga
jual  terbukti  signifikan.  Dalam  hal  ini
berarti  bahwa  jika  biaya  produksi
mengalami  kenaikan maka akan diikuti
pula dengan kenaikan harga jual.

Dari  hasil  analisis  regresi
pengujian  hipotesis  pengaruh  biaya
produksi  mempunyai  hubungan  yang
erat dengan penentuan harga jual sepatu
pada industri kecil  UD. Cempoko Joyo
dan  dapat  diketahui  bahwa  biaya
produksi  mempunyai  hubungan  yang
linier dengan harga jual sepatu pada UD.
Cempoko  Joyo.  Hal  ini  juga  bisa  di
artikan  bahwa  biaya  produksi
mempunyai  pengaruh  yang  tinggi
terhadap  penentuan  harga  jual.  Maka
dapat  di  simpulkan  bahwa  pengaruh
biaya  produksi  terhadap  penenttuan
harga  jual  cukup  besar.  Hal  ini
disebabkan  karena  harag  jual  suatu
produk  di  tentukan  dari  harga  pokok
produksi.  Penentuan  harga  jual
merupakan kebijakan yang harus benar-
benar  dipertimbangkan  secara  matang
dan terintegrasi

SARAN
Saran  berdasarkan  hasil

penelitian dan wawancara adalah :
a. Sebaiknya dalam perhitungan biaya

produksi  harus  diperhatikan  dan
diperhitungkan dengan rinci, karena
biaya memiliki pengaruh yang besar
dalam penetapan harga jual.

b. Perusahaan  diharapkan  dapat
menjaga dan meningkatkan kualitas
produk agar  memiliki  dan  menarik
lebih  banyak  pembeli  dengan  cara
penelitian  kualitas  pangsa  di  pasar
supaya  perusahaan  dapat
memberikan pelayanan yang terbaik
bagi konsumen.

c. Diharapkan  agar  perusahaan
memperbaiki sistem pembukuannya,
karena pada masa ini sudah banyak
teknologi  canggih  yang  bisa
digunakan  untuk  menyimpan  data-
data  penting  perusaan.  Jadi
perusahaan  tidak  hanya  mlakukan

pembukuan  secara  manual  namun
juga secara komputerisasi.

d. Untuk lebih meningkatkan efisiensi
dan  efektifitas  bagian  produksi  di
masa yang akan datang, perusahaan
sebaiknya  lebih  menekankan
pengeluaran tidak penting.

e. Karena biaya produksi berpengaruh
terhadap  harga  jual  dan  penjualan
sudah bagus, maka disarankan untuk
lebih  meningkatkan  lagi  produksi
sepatunya agar lebih banyak sepatu
yang dijual.
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