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BAB  1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penentuan harga jual adalah unsur terpenting dalam pengambilan suatu 

keputusan untuk pertumbuhan perusahaan. Perusahaan harus bisa menentukan 

strategi pemasaran yang tepat agar usahanya dapat bertahan dan tujuan utama dari 

perusahaan tersebut dapat tercapai. Menurut Krismiaji (2002), kesalahan 

penentuan harga dapat berakibat fatal, apabila harga yang ditentukan terlalu 

mahal, pelanggan enggan membeli produk serta berpindah ke perusahaan lain, 

apabila harga terlalu murah dapat mengakibatkan kerugian. Penentuan harga jual 

produk dipengaruhi dengan berbagai faktor, diantaranya biaya. Meskipun 

demikian pengaruh biaya terhadap harga jual tidak dapat diabaikan. Penetapan 

harga jual yang berorientasi biaya adalah penetapan harga jual dengan menjadikan 

biaya masa datang sebagai dasar perhitungan, serta dalam jangka panjang harga 

jual harus cukup untuk menutup biaya produksi dan non produksi. Biaya masa 

datang yaitu biaya yang diprediksi akan terjadi jika suatu keputusan diambil. 

Motif laba menghendaki adanya balas jasa atas pengorbanan-

pengorbanan yang telah dikeluarkan. Perusahaan harus mengetahui seberapa besar 

harga jual yang ditentukan dapat memberikan imbalan jasa atas usahanya, oleh 

karena itu semua biaya yang telah dipergunakan untuk memproduksi barang dan 

jasa harus diketahui agar dapat ditentukan tingkat harga minimalnya atau batas 

bawah suatu harga jual harus ditentukan. Suatu tingkat harga yang tidak dapat 

menutup biaya-biaya dapat mengakibatkan kerugian. Perusahaan membutuhkan 



 

informasi biaya produk dalam penentuan harga jual, walaupun biaya bukan satu–

satunya faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan harga jual. 

Menentukan harga jual suatu produk (barang atau jasa) merupakan suatu 

keputusan yang penting. Profit yang diperoleh dari penjualan suatu produk 

ditentukan dari selisih antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan. Sedangkan 

pendapatan ditentukan oleh perkalian harga per unit dengan jumlah produk yang 

dijual. Selain penting dalam menghasilkan profit, harga merupakan hal yang 

diperhatikan konsumen saat melakukan pembelian. Secara umum, harga 

merepresentasikan besarnya resource yang dibutuhkan untuk membuat suatu 

produk dan besarnya laba yang diinginkan. Zimmerer dan Scarborough (2009) 

mendefinisikan harga adalah nilai uang yang harus ditukar pelanggan untuk 

mendapatkan suatu produk atau jasa. Untuk itu, harga jual tentu harus mampu 

mengganti biaya yang dikeluarkan untuk membuat suatu produk. Biaya produksi 

pada umumnya digunakan sebagai acuan dalam menentukan harga. Secara 

sederhana, penentuan harga jual ditentukan berdasarkan biaya produksi ditambah 

dengan mark up yang dikehendaki. Harga produk yang ditentukan dengan cara 

tersebut umumnya memiliki harga jual yang tidak terlampau jauh dari biaya 

produksi. 

Dilihat dari jenis bisnisnya, Wedding Organizer dapat dikategorikan ke 

dalam bisnis jasa. Menurut Kotler (dalam Lupiyoadi, 2014:7) Jasa merupakan 

setiap tindakan atau kegiatan yang ditawarkan pada satu pihak kepada pihak lain, 

pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan 

apapun. Produksi jasa berkaitan dengan produk fisik ataupun tidak. Sedangkan 



 

Menurut Zeithaml dan Bitner (dalam Hurriyati, 2005:28), Jasa merupakan semua 

kegiatan ekonomi dengan output selain produk dalam arti fisik, dikomsumsi dan 

diproduksi secara bersamaan, memberikan nilai tambah serta prinsip tidak 

berwujud (intangible) bagi pembeli pertamanya. Beberapa penjelasan tersebut 

memberikan kesimpulan bahwa jasa adalah kegiatan ekonomi dengan hasil 

keluaran yang tidak berwujud yang ditawarkan oleh penyedia jasa yaitu 

perusahaan kepada pengguna jasa atau konsumen. Hansen dan Mowen (2001:633) 

mendefinisikan Harga jual adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu 

unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau 

diserahkan. Lebih lanjut Hansen dan Mowen (2005:356) menyebutkan bahwa 

pendapatan harus menutup biaya perusahaan untuk menghasilkan laba. 

Pendapatan atau harga jual ini biasanya ditentukan dengan menghitung biaya dan 

menambahkan laba yang diinginkan. Mulyadi (2001:78) juga mengungkapkan 

pada prinsipnya harga jual harus dapat menutupi biaya penuh ditambah dengan 

laba yang wajar.  

Keputusan terhadap penentuan harga jual merupakan suatu fungsi 

manajer yang penting, karena keputusan penentuan harga jual dinyatakan dengan 

sikap manajemen terhadap penentuan harga jual produk atau jasa. Keputusan 

tersebut tidak menentukan harga jual, namun menetapkan faktor-faktor yang perlu 

dipertimbangkan dan aturan dasar yag perlu diikuti dalam penentuan harga jual. 

Keputusan penentuan harga jual merupakan penentuan harga produk dan jasa 

pada suatu organisasi yang selalu dibuat untuk jangka pendek. Keputusan ini 

seringkali dipengaruhi dengan kebijakan penentuan harga jual, pemanfaatan 



 

kapasitas, dan tujuan organisasi. Oleh karena itu, dalam menentukan harga jual 

tidak dapat dilaksanakan sekali saja akan tetapi harus terus dievaluasi dan 

disesuaikan terhadap keadaan yang sedang dihadapi perusahaan. Perubahan pada 

harga jual memiliki tujuan untuk menyesuaikan biaya saat ini (current cost) atau 

biaya masa depan (future cost), return yang diinginkan oleh perusahaan, reaksi 

pesaing dan sebagainya (Supriyono, 2001:314). 

Hal ini juga berlaku pada sebuah usaha jasa, seperti wedding organizer. 

Widodo Dekorasi Wedding Organizer adalah salah satu organizer pernikahan di 

Surabaya yang membantu para calon pengantin dalam mempermudah 

melancarkan segala kegiatan yang berhubungan dengan pernikahan. Widodo 

Dekorasi Wedding Organizer adalah usaha jasa yang   melayani perencanaan,  

penyiapan,  dan  menyelesaikan  acara  seperti:  pesta pernikahan, akad nikah, 

engagement party dan event -  event lainnya. Widodo Dekorasi juga menyediakan  

semua keperluan  acara  konsumen,  antara  lain:  konsumsi/katering, peralatan  

makan, rias dan  kostum, tenda  dan  kursi, mc  &  entertaiment, serta sound  

system. Namun saat ini Widodo Dekorasi lebih terfokus pada dekorasi acara 

pernikahan. Widodo Dekorasi Wedding Organizer memiliki beberapa fungsi 

seperti: 1) Membantu vendor/klien dalam meminimalisir biaya; 2) Merancang dan 

mewujudkan konsep pernikahan yang diinginkan vendor/klien; 3) Mempersiapkan 

segala acara pesta pernikahan seperti, membuat jadwal dan mengkoordinasikan 

acara kepada semua vendor yang terlibat. Dari ketiga fungsi tersebut yang 

terpenting adalah mengkoordinasikan acara resepsi di gedung, seperti 

mengkonfirmasi ulang dan mengecek kembali  segala persiapan pada acara 



 

tersebut kepada setiap vendor yang terlibat. Hal ini dilakukan agar acara dapat 

berjalan dengan lancar. Widodo Dekorasi Wedding Organizer memiliki berbagai 

macam paket harga pernikahan dengan anggaran yang berbeda sesuai dengan 

tempat atau lokasi acara. Masing–masing besarnya paket anggaran tersebut 

meliputi dekorasi gedung, make-up, foto dan video shooting,hiburan 

(elektone/akustik/band), pembawa acara (mc), penyanyi, mobil pengantin dan lain 

sebagainya. Selain menjual dalam pilihan paket yang ditawarkan, Widodo 

Dekorasi Wedding Organizer juga menjual produknya dalam bentuk custom. Hal 

ini dikarenakan dengan menyesuaikan budget yang dimiliki oleh klien/vendor, 

maka paket yang ditawarkan dapat dibeli dengan menambah atau mengurangi 

item sesuai budget.   

Menurut Fitriyah (2016) berdasarkan evaluasi  terhadap  penetapan  

harga  jual  jasa  wedding  organizer  dihasilkan beberapa  gambaran  kelemahan  

yang  dapat  menimbulkan  kerugian  dan  kurangnya  standar biaya.  Penetapan  

harga  jual  yang  selama  ini  diterapkan  oleh  Widodo Dekorasi Wedding 

Organizer  belum  memenuhi  tujuan  operasional  perusahaan.  Oleh  karena  itu  

diperlukan metode  yang  memadai  untuk  menetapkan  harga  yang  tepat  serta 

perbaikan  standar  biaya untuk  menjelaskan  spesifikasi  produk  jasa  yang  akan  

diproduksi.   

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengambil 

penelitian dengan judul “Penetapan Harga Jual Jasa Pada Widodo Dekorasi 

Wedding Organizer”. 

 



 

1.2 Tujuan Tugas Akhir 

Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui dasar–dasar penetapan harga 

jual jasa pada Widodo Dekorasi Wedding Organizer. 

 

1.3 Manfaat Tugas Akhir 

Tugas akhir ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk beberapa pihak 

manajemen yaitu sebagai bahan pertimbangan untuk mengetahui dan memahami 

tentang pentingnya penetapan harga jual yang tepat terhadap jasa yang akan di 

jual. Tugas akhir ini juga diharapkan dapat menambah wawasan serta memperluas 

pikiran untuk menerapkan teori–teori yang telah diterima di bangku perkuliahan 

terhadap kondisi yang ada di perusahaan dan terutama menyangkut masalah 

kegiatan penetapan harga. Kemudian, Tugas Akhir ini diharapkan dapat sebagai 

tambahan informasi dan referensi bagi seluruh pembaca mengenai ilmu 

pemasaran, khususnya mengenai strategi penetapan harga dalam perusahaan jasa 

terutama Wedding Organizer. 

 

1.4 Ruang Lingkup Tugas Akhir 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis membatasi mengenai 

pembahasan masalah pada pengolahan data penggajian karyawan dimulai dari 

proses pemasukan data karyawan, data jabatan, data pinjaman karyawan, data 

absensi, dan proses penghitungan gaji.  

 

 



 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan metode yang dilakukan oleh penulis 

untuk mengumpulkan data–data untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 

secara fakta dan akurat. Di dalam tugas akhir ini terdapat beberapa metode yang 

akan digunakan penulis untuk mendapatkan informasi tersebut, metode–metode 

pengumpulan data tersebut yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis 

dengan melakukan pengamatan secara langsung segala sesuatu yang berkaitan 

dengan objek penelitian. Penulis menggunakan teknik observasi di dalam 

pengumpulan data yaitu agar dapat melihat proses atau prosedur kerja secara 

langsung dan juga untuk dapat mengetahui secara pasti segala sesuatu yang 

diperlukan pada saat terjadinya proses. 

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis 

dengan cara melakukan wawancara (tanya jawab) dengan pihak–pihak yang 

bersangkutan untuk mendapatkan informasi yang spesifik dan jelas. 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan oleh 

penulis yang menyediakan dokumen–dokumen berupa gambar, tulisan, dan 

sebagainya yang berkaitan dengan  data–data yang ada pada Widodo Dekorasi 

Wedding Organizer. 

 

 


