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BAB VI 

PRICE SETTING RUMAH MAKAN PADANG 

 

6.1 Belanja 

Sebenarnya dalam sebuah bisnis rumah makan seperti kebanyakan bisnis 

lainnya yang terdiri dari bahan baku pembuatan yakni bahan masakan, tenaga 

kerja (karyawan) dan biaya-biaya overhead khusus bisnis rumah makan seperti 

gas, minyak goreng, dan lain-lainnya. 

Mulyadi (2005:13) mendefinisikan biaya Produksi, yaitu semua biaya 

yang berhubungan dengan fungsi produksi atau kegiatan pengolahan bahan baku 

menjadi produk selesai. Biaya produksi dapat digolongkan ke dalam biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Sejalan dengan itu, mbak 

Wati sebagai pengelola juga mengatakan demikian ketika peneliti menanyakan 

tentang pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh Padangmurah 

”Belanja harian, gaji karyawan, sewa ruko, motor, inventaris, 

peralatan dapur, lcd, bangku-bangku. Ga butuh modal gede sih mas 

buat beginian”. 

 Belanja yang dikatakan mbak Wati adalah bahan baku yang harus 

disediakan setiap hari untuk kegiatan memasak yang nantinya akan dijual kepada 

pelanggan. Disamping itu mbak Wati juga menyatakan bahwa gaji karyawan juga 

termasuk pengeluaran. 

“Karena kita menggunakan sistem BM (Bayar Mundur) sama 

supplier. Order hari ini, besoknya diantar, nah kita bayarnya 

besoknya lagi mas (dua hari setelah pemesanan). Jadi kita engga 

ngeluarin uang, nunggu kita dapat dulu baru kita bayar”. 
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“Kita punya 3 supplier. Ayam sendiri, ikan dan daging jadi satu, 

sayuran dan bumbu jadi satu”. 

Dari pernyataan mbak Wati dapat disimpulkan bahwa sistem BM (Bayar 

Mundur) adalah sistem penangguhan pembelian bahan baku yang dibayarkan 

setelah mendapatkan keuntungan, hal ini diterapkan Padangmurah untuk 

mengantisipasi pembayaran uang muka (DP) diawal dan juga mampu meramalkan 

order berikutnya. Disamping itu, sistem BM ini mampu mengurangi penggunaan 

penyimpanan tempat bahan baku, dan mengantisipasi bahan baku yang berlebih. 

Sistem penangguhan yang diterapkan oleh Padangmurah dalam Islam 

sebenarnya diperbolehkan, asal tidak ada unsure yang mengharamkannya 

misalnya ada unsur riba dalam penangguhan pembayaran tersebut. Kebanyakan 

orang menambahkan pembayaran bila ada penangguhan dalam transaksinya, ini 

termasuk dalam riba. Allah S.W.T berfirman dalam salah satu suratnya. 

“… Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba …” (QS 2:275) 

Tidak sebatas menyediakan bahan baku utama untuk memasak, 

Padangmurah juga harus menyediakan beberapa barang pelengkap untuk 

kenyamanan para pelanggan, seperti kebanyakan rumah makan, Padangmurah 

juga menyediakan aneka jenis minuman, minuman inilah yang salah satu barang 

pelengkapa dalam usaha kuliner. 

Sudah menjadi kebiasaan kebanyakan masyarakat Indonesia akan 

meminum sesuatu yang dingin setelah makan, karena memberikan kepuasan 

tersendiri terlebih setelah memakan makanan Padang yang pedas, sehingga 

Padangmurah juga harus menyediakan es batu sebagai bahan penambah untuk 



67 
 

divisi minumannya, tidak sedikit es batu yang harus digunakan oleh 

Padangmurah. 

“Sehari biasanya 3 pak besar, 30kg. sepuluh kilonya 16ribu, berarti 

jado 48ribu sehari buat es batunya doang”. 

Meskipun divisi minuman tidak menjadi fokcus utama dalam usaha ini, 

namun dari minuman sendiri bisa memberikan laba untuk Padangmurah, dengan 

rumah makan dua lantai, dan tidak pernah sepi untuk kegiatan makan di tempat 

(dine-in) apalagi di jam-jam sibuk memberikan peluang tersendiri untuk bagian 

minuman dalam menghasilkan laba. 

Utami (2008:165) menjelaskan terkait barang dagangan yang akan 

ditawarkan pada pelanggan. Keputusan tentang barang dagangan terhambat oleh 

keterbatasan dana yang tersedia untuk diinvestasikan dalam barang dagangan dan 

keterbatasan ruang yang tersedia dalam toko. 

Pembeliaan persediaan yang sekaligus besar mampu mengurangi 

pengeluaran karena mendapatkan diskon dari supplier, tapi kita harus 

memperhitungkan juga ruangan yang kita miliki untuk menyimpan barang-barang 

tersebut, alih-alih mendapatkan keuntungan dari diskon, malah merusak kualitas 

bahan baku baik dikarenakan keterbatas tempat penyimpanan ataupun hal-hal 

lainnya. Maka dari itu Padangmurah biasanya melakukan pembelanjaan satu 

sampai dua kali sehari, agar tetap menjaga kualitas bahan baku. 

6.2 Gaji 

Gaji selalu menjadi prioritas utama dalam pengeluaran sebuah bisnis, gaji 

yang diberikan kepada karyawan menunjukkan level bisnis tersebut, semakin 

tinggi gaji yang diberikan kepada karyawannya maka bisnis tersebut adalah bisnis 
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dengan level tinggi. Meminimalisasi beban gaji berarti mampu menghemat 

pengeluaran bisnis dan nantinya membesarkan laba. 

Sistem gaji yang diterapkan dikebanyakan bisnis adalah sistem flat rate 

atau gaji tetap, dimana setiap bulannya para karyawannya mendapatkan gaji yang 

tetap dan mendapat bonus tergantung kinerja karyawan tersebut. Beberapa rumah 

makan Padang seperti Padangmurah menggunakan sistem penggajian seperti ini, 

sebagaimana yang dikatakan mbak Wati 

“Kalau rate gajinya sih seribu (satu juta) perbulannya, tapi nanti 

bonusnya beda lagi, tergantung omzet tiap bulan” 

“Gajinya sih sebenernya sama semua sih mas semua karyawan, 

yang bikin beda ya bonusnya aja, kan pastinya ada yang rajin dan 

ada yang ga rajin, masa sama sih bonusnya, engga kan”. 

 Karyawan yang dipekerjakan di Padangmurah hanya ada dua jenis, yakni 

koki atau tukang masak, dan pembantu umum. Koki bekerja khusus untuk 

memasak saja, ketika pagi sang koki datang, memperkirakan dan memasak 

masakan untuk hari itu. Pembantu umum bekerja hampir seluruh kegiatan 

maintance, dari mulai mencuci piring, membersihkan meja setelah pelanggan 

pergi, membuat dan mengantarkan minuman, membuat pesanan bila ada 

pelanggan yang ingin makanan yang dibungkus dan banyak hal lainnya.  

 Hampir sama dengan Ibu Lina yang menerapkan gaji yang bersifat tetap, 

namun gajinya bersifat progresif tergantung kinerja karyawannya. 

“saya ngegaji bisa beda-beda. Kalo pertama-tama saya samain, 

nanti 3 bulan bisa ada yang naik, ada juga yang engga. Saya udah 

biasa jadi personalia, saya ngegaji kerjanya, bukan orangnya”. 

Ada pula yang menggunakan sistem mato dimana hampir sama dengan 

flow rate, dimana penentuan mato berdasarkan kemampuan karyawan, pada level 
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bottom penentuan mato karyawan berdasarkan kesulitan, misalnya tukang cuci 

piring yang hanya mendapat 1 mato. Lalu ada juga karyawan yang mengantarkan 

pesanan ke meja yang mempunyai mato lebih tinggi, penentuan mato mereka 

didasarkan kepada kemampuan mereka yang unik dan sebagai pembawa tradisi 

Minang itu sendiri. Selanjutnya ada kasir dimana mereka mendapatkan mato 

sekitar 3 mato, mereka dipekerjakan karena mereka mempunyai tanggung jawab 

yang besar dan mempunyai kejujuran dalam mengelola keuangan rumah makan 

Padang dan yang terakhir adalah tukang masak yang bertanggung jawab atas 

seluruh operasional rumah makan Padang, mato tertinggi dipegang oleh tukang 

masak karena dia yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi rumah makan 

Padang semenjak buka hingga tutup. 

 

 

Dalam artikel yang ditulis oleh  Irawan (2014) menjelaskan terkait 

pengaruh positif penerapan reward dan punishment secara konsekuen, antara lain: 

1. Mekanisme dan sistem kerja di suatu organisasi menjadi lebih baik, karena 

adanya tolak ukur kinerja yang jelas. 

2. Kinerja individu dalam suatu Organisasi semakin meningkat, karena 

adanya sistem pengawasan yang obyektif dan tepat sasaran. 

3. Adanya tingkat pencapaian kinerja para individu Organisasi. 

Shomahuddin (1987:81) juga menambahkan bahwa manusia selalu 

mempunyai cita-cita, harapan, dan keinginan. Inilah yang dimanfaatkan oleh 

metode Reward. Maka dengan metode ini seseorang mengerjakan perbuatan baik 
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atau mencapai suatu prestasi yang tertentu diberikan suatu Reward yang menarik 

sebagai imbalan.menjelaskan bahwa manusia. Konsep reward and punishmenit ini 

memang sudah terkenal mampu memberikan motivasi bagi para karyawan sebuah 

perusahaan. 

 Hampir sejalan dengan Shomahuddin, dengan kejelasan pedoman kerja 

karyawan, kinerja karyawan akan menjadi semakin bagus karena setiap karyawan 

mempunyai cita-cita dalam kehidupannya khususnya cita-cita didalam kegiatan 

bekerja misalnya naik jabatan atau mendapatkan bonus yang besar. Hal ini lah 

yang diterapkan dalam sistem reward, sistem punishment juga biasanya 

diterapkan bilamana ada hal-hal yang dilanggar yang mampu berakibat buruk 

kepada perusahaan, misalnya punishment yang diterapkan oleh mbak Wati 

didalam bisnis rumah makan Padangnya, dia menerapkan sistem punishment bagi 

karyawannya yang membolos. 

“Liburnya jatahnya 2 hari.lebih dari itu berarti diitung absen, 

dipotongnya itu 27rb/hr kalo absen”. 

 

 

6.3 Harga 

Membicarakan harga adalah hal yang paling penting dalam sebuah bisnis. 

Harini (2008: 55) menjelaskan harga adalah uang (ditambah beberapa produk 

kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari 

produk dan pelayanannya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) harga adalah nilai barang yg ditentukan atau dirupakan dengan uang. 

Harga ditentukan dari segmentasi pasar yang diterapkan oleh rumah 

perusahaan dalam hal ini adalah rumah makan Padang. Beberapa rumah makan 
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Padang mematok harga yang tinggi karena memang kualitas yang diberikan 

sangat berbeda seperti rumah makan Arau, ibu Lina mengatakan 

“Kalo mahasiswa makan disini bangkrut paling bapaknya. Hehe. 

Mahasiswa yang makan disini paling mahasiswa kedokteran”. 

“Misalnya 1kg rendang 80rb kita harus potong berapa, kita potong 

12, trus biaya produksinya” 

 Peneliti mencoba membeli satu porsi masakan padang dengan menu 

rendang dan dihargai enam belas ribu rupiah oleh Arau Minang, dan memang 

daging yang diberikan sangat tebal dan berbeda dengan rumah makan Padang 

lainnya. Dari pernyataan ibu Lina kita bisa mengetahui harga yang diterapkan 

oleh Arau Minang sangat tinggi dikarenakan biaya produksinya juga besar. 

Berbeda dengan rumah makan Padangmurah, peneliti mencoba membeli 

satu porsi masakan Padang dengan menu yang sama dan dihargai delapan ribu 

rupiah, setengah dari harga satu porsi masakan dengan menu yang sama di rumah 

makan Padang Arau, perbedaan yang sangat besar ini memberikan dampak 

terhadap konsumen langsung sebagai pihak yang bersangkutan. Kembali kepada 

segmentasi pasar yang dibidik oleh masing-masing rumah makan Padang itu 

sendiri. 

6.4 Segmentasi Pasar 

Segmentasi pasar adalah pengklasifikasian konsumen yang ditarget oleh 

perusahaan. Swastha & Handoko (1997) mengartikan segmentasi pasar sebagai 

kegiatan membagi–bagi pasar/market yang bersifat heterogen kedalam satuan–

satuan pasar yang bersifat homogen. Hampir sama dengan Swastha & Handoko, 

Pride & Ferrel (1995) mendefinisikan segmentasi pasar sebagai suatu proses 
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pembagian pasar keseluruhan menjadi kelompok–kelompok pasar yang terdiri 

dari orang–orang yang secara relatif memiliki kebutuhan produk yang serupa. 

Segmentasi pasar ini tidak hanya memudahkan membidik konsumen, tapi 

juga berakibat jangka panjang yakni meningkatkan penjualan. Seperti yang 

dikatakan Porter (1991) banyaknya perusahaan yang melakukan segmentasi pasar 

atas dasar pengelompokkan variabel tertentu. Dengan menggolongkan atau 

mensegmentasikan pasar seperti itu, dapat dikatakan bahwa secara umum 

perusahaan mempunyai motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan 

tingkat penjualan dan yang lebih penting lagi agar operasi perusahaan dalam 

jangka panjang dapat berkelanjutan dan kompetitif. 

Rumah makan Padang seperti kebanyakan bisnis lainnya pastinya 

mempunyai segmen pasarnya yang berbeda-beda, seperti yang dikatakan mbak 

Wati sebagai pengelola Padangmurah 

“Enggak sih mas, kan kita Padangnya kelasnya mahasiswa”. 

Berbeda dengan rumah makan Padang Arau yang mempunyai segmen 

pasar yang berbeda dengan Padangmurah 

“Engga ngaruh mas, padangmurah kan memang buat mahasiswa. 

Kalo mahasiswa makan disini bangkrut paling bapaknya. Hehe. 

Mahasiswa yang makan disini paling mahasiswa kedokteran. 

Misalnya ayam, di sini pakai ayam kampung, kalo ditempat lain 

pake ayam potong, trus telur, saya pakai telur bebek. Orang-orang 

udah ngertilah, udah beda pasarnya”. 

 Terlihat jelas perbedaan sasaran konsumen antara Padangmurah dan Arau, 

yang mengakibatkan harga yang diterapkan oleh rumah makan Padang masing-

masing. Segmentasi pasar memberikan kemudahan kepada pemilik bisnis dalam 

menentukan harga, karena mampu meramalkan kemampuan daya beli pelanggan 
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yang nantinya disesuaikan dengan harga yang diterapkan oleh rumah makan 

Padang. 

6.5 Price Setting dan Operasonal Rumah Makan Padang 

Pada umumnya pembentuk harga dalam beberapa buku akuntansi biaya 

adalah terdiri dari 3 komponen, komponen itulah yang nantinya ditambahkan 

target laba sehingga menghasilkan laba. Pada umumnya formula yang diterapkan 

dalam kebanyakan bisnis adalah sebagai berikut : 

Tabel 6.1 

Formula Harga Jual pada Kebanyakan Kegiatan Bisnis 

 

 

 

 

 

Namun sedikit berbeda dalam kenyataan dilapangannya, banyak faktor 

yang membuat price setting dan operasional rumah makan padangberbeda, mulai 

dari komponen pembentuk, tujuan dari price setting itu sendiri dan faktor-faktor 

lainnya. Dalam rumah makan Padang yang merupakan objek penelitian peneliti 

menunjukkan keunikannya tersendiri. 

Pertama adalah komponen bahan baku yang merupakan komponen 

terpenting dalam penentuan harga. Pengukuran bahan baku dilihat dari kuantitas 

bahan baku tersebut, dan diakui sebagai beban pengeluaran. Dalam bisnis kuliner 

pada umumnya bahan bakunya adalah bahan baku masakannya, tergantung pada 

 Bahan baku langsung + Tenaga kerja langsung + FOH = Biaya 

Produksi 

 Biaya Produksi + BDP awal – BDP Akhir = Harga Pokok Produksi 

 Harga Pokok Produksi + Barang Jadi Awal – Barang jadi Akhir = 

Harga Pokok Penjualan 

 Harga Pokok Penjualan + Target laba = Harga Jual 

 

Sumber: Penulis, 2014 (diolah) 
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jenis bisnis kuliner tersebut. Umumnya pada bisnis rumah makan selain rumah 

makan Padang berfokus pada bahan baku utama dan invoasi jenis-jenis 

makanannya sedangkan pada rumah makan Padang berfokus pada cita rasa 

masakan Padang yang khas, meskipun jenis masakannya monoton. Dengan 

fokusnya pada cita rasa, maka rumah makan Padang pada umumnya memberikan 

perhatian penuh pada komponen pembentuk cita rasa tersebut yaitu bumbu. 

Berbeda dengan bisnis rumah makan padang lainnya yang menjual tempat, 

pemandangan ataupun inovasi makanan, rumah makan padang hanya menjual rasa 

kepada para pelanggannya. Bumbu yang digunakan menjadi hal penting dan tidak 

sekedar menjadi beban semata, namun menjadi biaya bahan baku. 

Kedua adalah komponen gaji, pengukuran besaran gaji dilihat dari rupiah 

yang didapat, semakin banyak besaran rupiah, maka semakin besar pula gaji yang 

didapat. Gaji diakui sebagai pengeluaran perusahaan, yang dikeluarkan rutin 

dalam suatu periode yang dimasukkan kedalam komponen beban. 

Kebanyakan kegiatan bisnis khususnya bisnis kuliner menggunakan sistem 

penggajian yang bersifat flat rate dimana gaji yang didapat tetap setiap 

periodenya, hanya mungkin berubah ketika mendapatkan promosi jabatan. Hal ini 

diterapkan agar mampu meramalkan laba yang akan didapat dan perencanaan 

perusahaan, karena hal-hal yang bersifat flat sangat mudah untuk dihitung.  

Sebaliknya dengan sistem flat rate, rumah makan Padang menggunakan 

sistem mato, dimana gaji yang didapat bersifat flow rate yakni berubah-ubah 

tergantung pendapatan rumah makan Padang tersebut. Semakin tinggi pendapatan 

rumah makan dalam suatu periode maka semakin besar pula pendapatan yang 
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didapat karyawan, hal ini serupa dengan konsep bagi hasil dan konsep keadilan 

yang diterapkan dalam hukum Islam, dimana semua karyawan baik karyawan 

yang berada ditingkatan atas (top) ataupun tingkatan bawah (bottom). Dengan 

cara ini juga rumah makan mampu menumbuhkan jiwa memiliki karyawan 

terhadap perusahaan tempat dia  bekerja. 

Ketiga adalah zakat, meskipun bukan bagian dari komponen biaya 

produksi, tujuan dari bisnis inilah yang ingin mengeluarkan zakat sebanyak-

banyaknya agar bisa membantu sesama umat yang menjadikannya salah satu 

komponen price setting. Zakat yang dikeluarkan sesuai dengan syariat Islam 

yakni 2.5% dari nilai laba bersih yang didapat dari perusahaan khususnya dari 

rumah makan Padang. Zakat ini bisa langsung disalurkan kepada mustahiq zakat 

ataupun melalui badan yang mengurusi zakat seperti BAZIS ataupun lainnya. 

 Mari kita lihat proyeksi yang dapat peneliti temukan dalam penentuan 

harga dalam sebuah bisnis rumah makan Padang adalah sebagai berikut 

Tabel 6.2 

Komponen Laporan Keuangan Rumah Makan Padang 

 

 Rumah Makan Padang 

Omzet √ 

Pengeluaran bahan baku 

- Beras 

- Lauk 

- Bumbu 

 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

√ 
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FOH 

- Listrik 

- Air 

- Telepon 

- Divisi Minuman 

- Es batu 

- Sewa tempat 

- Lainnya  

 

Laba Kotor √ 

Beban lain-lain √ 

Laba Bersih √ 

Zakat √ 

(2.5 % dari laba bersih) 

Laba Bersih setelah Zakat √ 

Tenaga Kerja √ 

(Pembagian gaji tenaga kerja berdasarkan 

sistem mato) 

 

Penentuan target laba yang diterapkan oleh rumah makan Padang biasanya 

berbeda-beda, tergantung tingkatan rumah makan dan target pasar yang 

diterapkan sejak awal. Rumah makan Padang tidak melakukan pengklasifian 

komponen mana saja yang menjadi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung 

ataupun overhead. Namun mereka masih benar dan tepat dalam 

pengklasifikasikan komponen apa saja yang menjadi pengeluaran usahanya. 

Dapat disimpulkan bahwa penentuan harga diambil dari beberapa 

komponen pengeluaran rumah makan tersebut, namun penentuannya tidak 

dilakukan dengan sangat detail. Pengusaha rumah makan Padang mematok harga 

yang dikira-kira mampu merepresentasikan pengeluaran dan memasukannya ke 

Sumber: Penulis, 2014 (diolah) 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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dalam harga jual sehingga bisa disimpulkan bahwa formula penentuan harga 

dalam rumah makan Padang 

Tabel 6.3 

Formula Penentuan Harga Jual Rumah Makan Padang 

 

 

Yang menjadi unik adalah ketika membicarakan laba bersih, kebanyakan 

kegiatan bisnis langsung membagikan laba bersih kepada karyawan ataupun 

kepada investor, namun bisnis rumah makan Padang menerapkan zakat setelah 

menentukan laba bersihnya sehingga didapatkan laba bersih setelah zakat. Setelah 

laba bersih setelah zakat didapat, nantinya akan dibagikan kepada karyawan 

sesuai matonya masing-masing sehingga didapatkan gaji karyawan. 

Tabel 6.4 

Formula Penentuan Laba Bersih Setelah Zakat Rumah Makan Padang 

 

 

 

1. Bahan baku langsung + FOH = Biaya Produksi 

2. Biaya Produksi + Target laba (tergantung pemilik)  = Harga Jual 

 

1. Penjualan – biaya produksi = omzet (laba kotor) 

2. Omzet (laba kotor) – beban lain-lain = laba bersih 

3. Laba bersih – zakat  = laba bersih setelah zakat 

 


