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ABSTRAK 

ANNISSA SUCIANTI.2010. 8323108362. Penentuan  Harga  Jual dengan Metode 

Cost Plus Pricing Pendekatan Full Costing  Dan Variabel  Costing (Studi Kasus Pada 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Konveksi Baju Batik Bapak Jawawi). Program 

Studi D- III Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi.Universitas Negeri  

Jakarta. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penetuan harga jual dengan 

metode cost plus pricing pendekatan full costing dan variabel costing terhadap harga 

jual dari Usaha Kecil Menengah (UKM) Konveksi Baju Batik Bapak Jawawi. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif  dengan metode 

pengumpulan data melalui observasi.  

 Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penentuan harga jual 

dengan metode cost plus pricing pendekatan full costing dan variabel costing 

menghasilkan harga jual yang lebih tinggi dari pada metode yang digunakan oleh 

pengusaha. Hasil harga jual yang dihasilkan dengan perhitungan pengusaha yaitu  

Rp. 70. 000, sedangkan harga jual yang di hasilkan oleh metode cost plus pricing 

pendekatan full costing dan variabel costing yaitu Rp. 74.500. Dengan demikian akan 

lebih baik apabila pengusaha menggunakan metode cost plus pricing pendekatan full 

costing dan variabel costing dalam menentukan harga jualnya. 

Kata kunci : Penentuan Harga Jual, Perbandingan harga jual  
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ABSTRACT 

 

ANNISSA SUCIANTI.2010. 8323108362. Penentuan  Harga  Jual dengan Metode 

Cost Plus Pricing Pendekatan Full Costing  Dan Variabel  Costing (Studi Kasus Pada 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Konveksi Baju Batik Bapak Jawawi). Program 

Studi D- III Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi.Universitas Negeri  

Jakarta. 

The purpose of this study was to determine the selling price  determination by the 

method of cost plus pricing approach to full costing and variable costing to the selling 

price Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Bapak  Jawawi. The method used in this 

study is a quantitative method with the method of collecting data through 

observation. 

From these results it can be concluded that the method of determining the sale pricing 

to cost plus pricing approach to full costing and variable costing produces a higher 

selling price than the methods used by employers. Results generated by the sales 

price calculation, namely entrepreneurs Rp. 70. 000, while the selling price which is 

derived by the method of cost plus pricing approach to full costing and variable 

costing Rp. 74,500. Thus it would be better if the employer uses the method of cost 

plus pricing approach to full costing and variable costing in determining the selling 

price. 

Keywords: Selling price , Comparison price 
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