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PE1'l>AHULUAN 

Pada urnurnnya sctiup pcrusahaan memiliki tigu tujuan ulama yang ingin 

dicapai. ):ikni laba pcrusahaan yang maksimal. penumbuhan yang terus 

rncningkat. dan kclangsungan hidup perusahaan. Ketiga tujuan tcr..cbut saliog 

berhubungan satu dcngan yang lainn:ta. Contohnya. laba pc~ )ang 

maksimal Apabila pcrusahaan mencapai laba >ang rnemllll!;kan. tcntun)U akan 

berdampak tcrhadap pcnurnbuhan perusahaan. dan apabila pcnL'lllhaan terus

mcncrus mengalami pcrtumbuhan. akan mcnjamin kelungsungan hidup 

perusabaan itu scndiri. 

Pencapaian laba dapat dilakukan olch perusahaan dengan bcrbagai cara 

antara lain penentuan harga jual. cfisiensi biaya produksi don l>crbagai earn 

lainnya yang berkaitan d..:ngan pcncapaian laba. Perusahaan mcn..:ntukan harga 

jual suatu produknya dcngan dasar pertimbangan melal u1 harga pokok produksi 

dan harga pasar. 

Harga pokok produksi mcrupakan komponen biuya yang langsung 

berhubungan dengan produksi. Penetapan harga pokok produksi mcmegang 

peranan yang sangat penting pada suatu pemsabaan. sebab dari harga pokok dapat 

dibuat analisa rcncana dan kcl.uatan pcmasar.in. pcoeotuan harga jual dan 

pcnentuan nilai perscdiuan. Dalarn menghirung harga pokok produksi harus 

diperhitungkan un:.ur-unsur upa saja yang dibebankan ke dalam bia> u produksi, 

baik langsung maupun tidok lung.sung. Menurul Rybu11 (2005:31) "I larga pokok 
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produksi melipuli keseluruhan bahan langsung. tenaga l..erja langsung, dan 

O\erhead pabrik yang dikeluarkan untuk mernproduksi barang atau .iasa ... 

Harga pasar mcnurut I longrcn (2005 : 367) mcnyatakan hahwn harga suatu 

barang aiau jasa yang pasarannya kompctitif Linggi rendahnya ditcntukan oleh 

pennintaan pasar Jan penay,aran pasar. Permintaan pasar suutu bar.ing mcrupakan 

kurva gabungan atau hasil pcnjumlnhan k'UJ'Va-kur.11 permintaan individual akan 

barang tersebut ) ang tcrjagkau oh:h suatu pasar. 

Menurut Usl'), dkl.. (2010:479) pengertian dari "harga jual" menurut 

akuntansi adalah "Hargu jual. yang umumnya dipandang omng scbagai Lingkat 

p.:rtukaran amara dua jcnb kt11noJi1i". Harga jual ~uatu produk mcrupakan salah 

satu faktor pcnting di san1ping faktor-faktor lain yang harus dipcrhatikan dalam 

bisnis perusahaan dagang maupun pcmsahaan manufaktur. Scorang pclanggan 

atau konsumen ~ringkali mcmpertimbangkan harga dalam m..:mbuat l.cputusan 

opaknh ia akan m..:mbcli suatu produk atau tidak. Untuk mcncntukan harga jual 

dcngan tepal terlcbih dnhulu harus diketahui harga pokok produksi (perusahaan 

manufaktur). karcna harga pok.ok produksi merupakan dosar bagi pcrusahaan 

untuk mcnctukan hargajual. 

PT. Sarona Agro Nus.1ntura Medan - Belawan mcrupakan p.;ru,sahaan 

pcngolahan Tandan Buah Segar menjadi minyak kelapa sawit mcntnh (CPO) dan 

inti sawit. Perusahaan dalam mcngelola harga jual CPO ditentukan oleh harga 

pokok produksi dan harga pa~r. dimana jika harga pokok produhi dan harga 

pasar mcningkat maka dapat mcmpcngarub.i hargajual. 
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