STRATEGI PENETAPAN HARGA

STRATEGI PENETAPAN HARGA
Metode Penetapan harga Markup
Cara yang paling sederhana adalah dengan menambahkan markup standar di atas biaya
produk yang akan dipasarkan. Sebagai contoh, apabila diketahui data sebuah produk
sebagai b erikut :
Investasi yangdiperlukan

: Rp500.000,

Biaya variabel per unit

: Rp 4, -

Biaya tetap

: Rp150.000,

Unit penjualanyangdiharapkan

: 25.000 unit

-

Dengandatatersebut, makabiayaper unit dari produktersebut adalah:

Biaya per unit

=biaya variabel +(biayatetap/ unit penjualan)
=4+( 150.000/ 25.000)
=Rp10,

- / unit

Apabila perusahaan menginginkan 10 % markup dari penjualannya, maka harga
markupnyaadalah :
Hargamarkup

=biaya per unit / ( 1
= 10 / ( 1 – 0,1 )

– markupatas penjualanyan

= Rp 11, - ( dibulatkan )

gdiinginkan)

Metode Penetapan harga yang diinginkan berdasarkan titik impas ( BEP )
Perusahaan dapat menggunakan konsep titik impas ( BEP ) untuk melihat berbagai
kemungkinan pendapatan dari berbagai tingka

t penjualan. Secara kuantitas ( unit ), nilai

titik impas dapat dicari dengan formulasi :

Volume titik impas ( BEP)

=biaya tetap/ ( harga
=150.000/ ( 12

– biaya variabel per unit )

– 4)

=18.750 unit

Atau apabila perusahaan menghendaki B

EP di penjualan ke 20.000 unit, maka harga

dapat ditetapkan sebesar :
Volume titik impas ( BEP)

=biaya tetap / ( harga

( harga – biaya variabel per unit )

=biaya tetap / BEP

harga

– biaya variabel per unit )

=( biaya tetap / BEP ) +biayavariab
=( 150.000/ 20.000 ) +4
= Rp 11.5, - / unit

el per unit

Metode Penetapan harga berdasarkan nilai
yang dipersepsikan
•

Metode ini tidak menggunkan biaya produk dalam menetapkan harga, namun lebih
kepada nilai-nilai lebih yang dicoba dipersepsikankepada pembeli, sehingga mereka
bersedia membeli meskipun dari segi harga mungkin lebih mahal dari produk sejenis
milik pesaing. Sebagai contoh, sebuah mobil ( TOYOTA misalanya ), menawarakan
produknya dengan dua pilihan kelas, yakni kelas standar dan kelas eksklusif. Untuk
kelas eksklusif, perusahaan mempersepsikan kepada pembelinya bahwa kelas ini dari
segi bahan baku memiliki kandungan impor lebih banyak, garansi mesin lebih lama,
pemesanan lebih cepat, fasilitas interior lebih lengkap, dan setrusnya; sedangkan
kelas standar memiliki karakteristik sebaliknya. Dengan demikian perusahaan akan
meyakinkan bahwa meskipun kelas eksklusif berharga lebih mahal, namun pembeli
akan mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan selisih harga dengan
kelas standar.
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Metode Penetapan Harga Nilai ( value pricing )
•

Di dalam metode ini perusahaan menetapkan harga
dengan cukup rendah dibanding pesaingnya, untuk
produk-produk yang tetap bermutu tinggi. Salah satu
bentuk penetapan harga semacam ini adalah apa yang
disebut dengan penetapan harga murah setiap hari
( EDLP – Everyday Low Pricing ), khususnya di tingkat
eceran. Dengan strategi penetapan harga semacam ini,
pemasar mencoba menghilangkan keragu-raguan
pembeli mengenai kepastian harga dan mutu dari
produk yang akan ia konsumsi, serta mengatasi
kebosanan dan ketidaksabaran pembeli dalam
menunggu program-program potongan harga yang
biasanya hanya berlangsung sesaat. Untuk pemasar
sendiri, program EDLP dapat digunakan sebagai
alternatif upaya proposi yang biasanya memerlukan
dana yang besar. Karena EDLP bersifat rutin dan jangka
panjang, aktivitas promosi dapat ditekan.

Metode Penetapan Harga Sesuai Harga Berlaku
( going-rate pricing )
• Dalam metode ini harga ditetapkan
berdasarkan pertimbangan harga
pasar atau harga pesaing. Alternatif
yang dapat dipilih adalah
menetapkan harga lebih rendah dari
pesaing, sama dengan pesaing, atau
lebih tinggi dari pesaing. Dengan kata
lain dasar penetapan harga adalah
informasi / perubahan harga dari
pesaing, dan bukannya perubahan
biaya atau keuntungan yang
diinginkan perusahaan. Cara ini
ditempuh apabila dirasakan biaya
produk sulit untuk dihitung dan
reaksi atau tanggapan dari pesaing
tidak bisa dipastikan.
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Metode Penetapan Harga Tender Tertutup
Metode ini digunakan apabila perusahaan dihadapkan pada
sebuah transaksi yang menggunakan penawaran melalui tender
Probabilitas

Penawaran

Laba

Laba yang

perusahaan

perusahaan

5.500

1.000

0,70

700

6.000

1.500

0,50

750

6.500

2.000

0,10

200

7.000

2.500

0,05

125

diharapkan

• Dari tabel di atas terlihat bahwa laba yang diharapkan akan optimal
( yakni sebesar Rp 750,- / unit ) apabila perusahaan menetapkan
harga dalam tender tersebut sebesar Rp 6.000,- / unit ). Dalam
jangka panjang serta dengan keiinginan menjaga kelangsungan
operasi perusahaan, pilihan harga semacam ini dapat digunakan.

Penetapan Harga Psikologis
• Dalam kebijakan penetapan harga ini,
perusahaan berusaha memanfaatkan nilai
psikologis pembeli terhadap besaran
angka yang menunjukkan harga sebuah
produk.
• Sebagai contoh perusahaan menetapkan
haraga produknya dengan harga psikoligis
Rp 9.915,- / unit. Dengan harga ini
perusahaan ingin memberi image kepada
pembeli bahwa ia tidak pelu
mengeluarkan uang sebesar Rp 10.000,untuk membeli produk tersebut, karena
harga yang tertera hanya menunjukkan
senilai Rp 9.000,-an

Penetapan Harga Geografis
• Pada kenyataannya perusahaan harus
memasarkan produknya di berbagai
wilayah atau daerah pasar yang berbeda
secara geografis, baik dalam lingkup
domestik maupun lingkup internasional.
Kenyataan ini mendorong terjadinya
perbedaan antara perlu tidaknya
penetapan harga yang berbeda untuk
masing-masing daerah. Perlukah
ditetapkan harga yang lebih rendah
untuk lokasi pasar yang lebih dekat dan
harga tinggi untuk lokasi pasar yang
jauh, atau satu harga untuk semua lokasi
pasar ?

Penetapan Harga Diskon dan Potongan Harga
Diskon Tunai
• Potongan harga ini diberikan kepada pembeli
yang dengan segera membayar kewajibannya.
Bentuk potongan harga ini biasanya
menggunakan termin tertentu seperti : 2/10,
n/30, yang artinya bahwa jatuh tempo
pembayaran adalah sampai 30 hari, dan pembeli
akan mendapat diskon/potongan harha sebesar 2
%, apabila dapat melunasinya tidak lebih dari 10
hari sejak tanggal transaksi.

Penetapan Harga Diskon dan Potongan Harga
Diskon Kuantitas
• Potongan harha ini diberikan kepada pembeli yang melakukan
transaksi dalam jumlah tertentu, dan berlalu untuk semua
pembeli. Yang harus diperhatikan dalam kebijakan harga
semacam ini adalah bahwa potongan harga tidak boleh melebihi
penghematan perusahaan dengan menjual dalam jumlah
tersebut. Bentuk dari diskon/potongan harga kuantitas ini
adalah :
Harga Diskon

Jumlah pembelian

Rp 10.000,- / unit

Kurang dari 100 unit

Rp 9.500,- / unit

100 s/d 500 unit

Rp 8.000,- / unit

501 s/d 1000 unit

Rp 7.000,- / unit

Diatas 1000 unit

Penetapan Harga Diskon dan Potongan Harga
Dikon Fungsional
• Potongan harga jenis ini
diberikan kepada para
anggota saluran distribusi
yang turut melakukan fungsifungsi tertentu, seperti
menyimpan, mencatatat,
maupun melakukan penjualan
produk perusahaan. Besarnya
potongan harga tentunya
tergantung dari seberapa baik
anggota saluran distribusi
tersebut melakukan fungsifungsi yang ada.

Penetapan Harga Diskon dan Potongan Harga
Diskon Musiman
• Potongan harga musiman
diberikan kepada pembeli
yang melakukan pembelian
suatu produk di luar
musimnya. Sebagai contoh :
Perusahaan memberikan
diskon khusus untuk baju
hangat ketika musim
kemarau. Pemasar kipas angin
memberi diskon khusus
kepada pembeli yang
melakukan transaksi di musim
hujan, dan seterusnya.

rasta.itrademarket.com

Penetapan Harga Diskon dan Potongan Harga
• Potongan
• Yang dimaksud dengan potongan adalah pengurangn
harga dari daftar harga yang ada. Sebagai contoh
potongan tukar tambah, yang memberi potongan
harga kepada pembeli yang menukarkan produk
lamanya untuk pembelian produk baru ( perhatikan
iklan Carefour dalam membantu produsen TV tertentu
melakukan program penukaran produk lama ini ). Jenis
potongan lain misalnya potongan promosi, yang
diberikan kepada anggota penyalur yang turut
membantu perusahaan dalam mempromosikan
produknya.

Penetapan Harga Promosi
Harga Pemimpin-rugi
• Penetapan harga ini dilakukan oleh pusat-pusat
perbelanjaan untuk lebih banyak menarik pembeli datang
ke pusat perbelanjaan tersebut, dengan jalan menurunkan
harga untuk produk-produk bermerk. Tidakan ini dapat
mengundang ketidaksenangan dari pihak produsen yang
produknya diturunkan harganya tersebut, karena
penetapan harga semacam ini dapat berakibat
menurunnya citra perusahaan di mata masyarakat.
Harga Peristiwa Khusus
• Dalam hal ini perusahaan akan memanfaatkan peristiwa
kusus seperti tahun ajaran baru, hari raya, dan sejnisnya
dengan menetapkan harga khusus, diluar harga biasanya.
Sebagai contoh : Perusahaan sepatu Batta selalu
menetapkan harga khusus bagi produk sandal dan
sepatunya menjelang tahun ajaran baru maupun hari raya
agama.

Penetapan Harga Promosi
Rabat Tunai
• Maksud dari penetapan harga ini
adalah untuk mendorong penjualan
pada periode-periode khusus, selain
untuk mempercepat perputaran dalam
persediaan. Rabat tunai diberikan pada
pembeli yang membeli produk
perusahaan di hari atau bulan-bulan
tertentu. Sebagai contoh : perusahaan
sepeda motor Honda akan memberikan
potongan harga sebesar Rp 500.000,- /
unit motor apabila konsumen membeli
sepeda motor tersebut di bulan Juli s/d
Agustus 2002..

Penetapan Harga Promosi
Pembiayaan Berbunga Rendah
• Alternatif ini diambil perusahaan
untuk menggantikan potongan
tunai yang tidak dapat dilakukan.
Dengan membeli produk
perusahaan, pembeli akan
mendapat keringanan bunga
cicilan. Sebagai contoh produsen
mobil hanya memberikan bunga
2,5 % atau bahkan ada yang tanpa
bunga untuk 2 tahun pertama,
apabila konsumen bersedia
memilih dan membeli mobil
tersebut.

Penetapan Harga Promosi
Syarat Pembayaran Yang Lebih
Lama
• Penetapan kebijakan semacam
ini dapat menjadi pengiring
kebijakan sebelumnya, dimana
pembeli akan mendapat
keringanan, khususnya dalam hal
waktu pembayaran yang lebih
lama dibanding waktu
normalnya. Sebagai contoh
perusahaan mobil yang sama,
disamping memberi keringanan
bunga, perusahaan juga memberi
keleluasaan bagi pembeli untuk
melakukan pembayaran hingga
36 x.

Penetapan Harga Promosi
Garansi dan Kontrak Jasa
• Dengan contoh yang sama,
banyak perusahaan otomotif
seperti SUZUKI misalnya,
menawarkan garansi hingga 3
tahun. Sedangkan HONDA
lebih kepada menawarkan
servis gratis hingga km 8000.

Penetapan Harga Promosi
Diskon psikologis
• Penetapan kebijakan harga semacam ini sebenarnya masih menjadi
perdebatan, antara legal dan tidaknya untuk dilakukan, karena dengan
kebijakan ini harga produk akan dinaikkan terlebih dahulu, baru kemudian
di diskon. Sebagai contoh produk dengan harga Rp 10.000,- dinaikkan
terlebih dahulu menjadi Rp 12.000,-, baru kemudian didiskon 10 %
menjadi Rp 10.800,-. Harga ini dimata pembeli adalah dari harga yang
terpampang, yakni RP 12.000,-.

rdar.wordpress.com

Penetapan Harga Diskriminatif
Harga segmen-pelanggan
• Dalam penetapan harga diskriminasi ini perusahaan akan
menetapkan harga yang berbeda untuk untuk segemenyang
berlainan, meskipun produknya sama. Sebagai contoh, tarif
angkutan kota, dimana untuk mobil dan tujuan yang sama
kelompok pelajar akan membayar lebih murah dibandingkan
dengan penumpang umum lainnya.

alwinpicgallery.blogspot.com/2008

Penetapan Harga Diskriminatif
• Dalam kebijakan harga
ini perusahaan
menetapkan harga yang
berbeda untuk versi
produk yang berbeda
pula. Sebagai contoh
beberapa versi produk
telepon seluler yang
dalam hal bentuk dan
fungsi elatif sama,
namun dikenakan harga
yang berbeda-beda.

Penetapan Harga Diskriminatif
• Harga citra
• Penetapan harga citra dilakukan dengan memasarkan produk,
misalnya dengan kemasan yang menggambarkan citra atau nuansa
yang berbeda, sehingga harganyapun berbeda pula. Sebagai contoh
: sebuah perusahaan candy / permen yang memberikan harga yang
berbeda untuk produknya yang dikemas dengan plastik ( lebih
murah ) dan yang dikemas dalam tempat dari kaca sehingga terlihat
lebih mewah ( dengan harga lebih tinggi untuk isi yang sama ).
• Herga lokasi
• Dalam penetapan harga semacam ini, perbedaan lokasi menjadi
pertimbangan untuk memberikan harga yang berbeda. Sebagai
contoh : salah satu grop penyedia jasa hiburan bioskop, akan
memberikan tarif masuk yang berbeda untuk gedung pertunjukan
yang terletak di pusat kota, dan yang terletak di pinggiran kota
( lebih murah, untuk film dan fasilitas yang relatif sama ).

Penetapan Harga Diskriminatif
• Harga waktu
• Perusahaan menggunakan perbedaan waktu untuk
melakukan pembedaan harga untuk produk atau jasa
layanan yang relatif sama. Sebagai contoh : Tarif telepon
yang dikenakan oleh PT TELKOM, yang membedakan taris
hari kerja dan hari libur, jam sibuk dan jam malam hari.

Penetapan Harga Diskriminatif
Harga hasil
• Penetapan harga ini banyak terjadi di bidang penerbangan, perhotelan,
perkapalan, seminar, atau sejenisnya. Untuk mencapai kuota atau target
pengunjung tertentu, dapat saja perusahaan menetapkan tarif atau tiket yang
lebih murah menjelang pemberangkatan atau pelaksanaan suatu kegiatan, bila
ternyata masih banyak tempat duduk atau kamar yang masih kosong.

Syarat Keberhasilan Harga Diskriminatif Agar Berhasil
• Pasar harus dapat disegmentasi, dan segmen-segmen tersebut
harus menunjukkan intensitas permintaan
• Pembeli di segmen yang harganya lebih rendah tidak dapat menjual
produk yang dibelinya di segmen yang harganya lebih tinggi
• Pesaing tidak dapat menjual dengan harga yang lebih rendah
dibandingkan harga pertam perusahaan di segmen yang lebih
tinggi.
• Biaya segmentasi dan pengawasan tidak lebih tinggi dibandingkan
manfaat dari adanya diskriminasi harga tersebut.
• Kegiatan harga diskriminatif tersebut tidak menimbulkan
ketidaksenangan dan niat buruk dari konsumen
• Bentuk diskriminatif harga tersebut tidak bertentangan dengan
hukum

Strategi Lainnya
Penetapan Harga Keistimewaan-Pilihan
• Penetapan harga ini ditempuh untuk
mengakomodir berbagai keinginan pelanggan
dalam hal ingin beebeda dengan yang lainnya.
Sebagai contoh perusahaan otomotif TOYOTA,
akan menetapkan harga yang berbeda untuk
varian Kijang standar dan Kijang Krista, Soluna
standar dan Soluna Limited Edition yang memiliki
beberapa keistimewaan eksterior dan interior
dibanding versi standarnya.

Strategi Lainnya
Penetapan Harga Produk Pelengkap
• Untuk tujuan mendorong penjualan,
ada kalanya perusahaan menetapkan
harga yang berbeda untuk dua
produknya yang saling melengkapi.
Sebagai contoh produsen printer
Hewlet Packard yang menjual printer
dot matriknya dengan mahal, namun
menjual pita printernya dengan harga
murah. Sebaliknya untuk printer desk
jet dijual murah, namun tintanya
cukup mahal.

cbn.flexi3janten.com

Strategi Lainnya
• Penetapan Harga Dua Bagian
• Penetapan harga semacam ini dapat
dijumpai pada misalnya tarif listrik
dan tarif telepon. Seperti diketahui,
kedua tarif tersebut terbagi menjadi
dua, yakni tarif beban tetap
( abonemen ) dan tarif pemakaian
variabel yang besarnya tergantung
pemakaian. Pelanggan akan tetap
dikenakan biaya beban tetapnya,
meskipun listrik atau telepon di
rumahnya tidak digunakan.

