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Abstraksi :
Angka indeks memegang peranan penting di dalam suatu usaha atau bisnis
apapun, baik itu perusahaan besar maupun usaha kecil seperti warung, toko atau
pedagang-pedagang eceran. Sebab dengan melihat angka-angka tersebut, dapat
diketahui seberapa besar persentase kenaikan atau penurunan harga sekarang
dibandingkan dengan harga-harga di masa yang lalu yang dalam keadaan stabil.
Harga merupakan faktor terpenting dari suatu kegiatan usaha atau bisnis. Sebab
dengan mampunya kita menetapkan harga, kita dapat mengetahui jumlah laba
atau keuntungan serta kerugian yang nantinya akan kita dapatkan. Disamping
itu kita-pun harus waspada terhadap harga-harga yang berada di pasar, sebab
harga tidak selamanya tetap, bahkan cenderung mengalami fluktuasi. Oleh
sebab itu, penulis mengambil judul penelitian tentang indeks harga. Di dalam
penelitian ini, penulis menggunakan TOKO CAHAYA yang didirikan pada
tanggal 14 Mei 2001, di daerah Bogor, yang bergerak dibidang perdagangan
secara eceran, sebagai objek penelitian. Terhadap usaha inilah penulis
mengadakan penelitian, dimana penulis telah mendapatkan data-data yang
diperlukan dan telah diolah sedemikian rupa guna mencari angka-angka indeks
terhadap barang-barang yang dimaksud yaitu sejumlah barang- barang
accessories. Dari hasil data-data yang telah diolah dan diteliti, ternyata indeks
harga tersebut bersifat stabil walaupun ada juga harga sejumlah accessories
yang menunjukkan peningkatan
atau penurunan dari tahun ke tahun.
Tahun-tahun yang penulis maksud adalah tahun 2002 sampai dengan tahun
2005, dimana tahun 2002 sebagai tahun dasar. Bukan hanya harga saja yang
dicari angka indeksnya, tapi juga kuantitas barang sebagai faktor penimbang
yang turut dicari angka indeksnya. Metode yang penulis gunakan adalah
metode angka indeks kompromi, yang merupakan paduan antara indeks
Laspeyres dengan indeks Pasche, serta metode angka indeks berantai.
Kesimpulan-pun menunjukkan bahwa TOKO CAHAYA harus tetap eksis dan

konsisten dalam menjual barang-barang jenis accessories. Agar keberadaan
usaha atau bisnis seperti ini semakin diminati oleh konsumen.

