
                                                                 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Seiring dengan ketatnya persaingan di dunia UKM khususnya bidang 

kerajinan kulit saat ini, maka sudah menjadi sebuah keharusan bagi setiap UKM 

yang bergerak dalam bidang ini untuk selalu meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas prosesnya guna meningkatkan daya saing UKM tersebut. Untuk 

mendapatkan struktur biaya yang efektif dan efisien, maka diperlukan pengelolaan 

sumber biaya, yaitu aktivitas. Aktivitas adalah peristiwa, tugas, atau satuan 

pekerjaan dengan tujuan tertentu. Aktivitas mengkonsumsi sumber daya (biaya) 

dalam menghasilkan produk. Aktivitas merupakan penyebab timbulnya biaya, 

oleh karena itu fokus pengelolaan  diarahkan ke aktivitas yang menjadi penyebab 

timbulnya biaya. Aktivitas menjadi cost object yang penting untuk menyediakan 

informasi activity cost bagi pengambil keputusan, sehingga informasi tersebut 

dimanfaatkan oleh pengambil keputusan dalam pengelolaan aktivitas. 

 Pengelolaan tersebut dapat terwujud apabila semua aktivitas yang 

dilakukan UKM dalam menghasilkan suatu produk merupakan aktivitas yang 

mempunyai nilai tambah (value added activities). Hal ini menuntut UKM untuk 

mampu mengidentifikasi dan mengeliminasi aktivitas-aktivitas yang tidak 

memberikan nilai tambah (non-value added activities). Dengan mengeliminasi 

aktivitas-aktivitas yang tidak menghasilkan nilai tambah tersebut maka biaya 

untuk menghasilkan suatu produk tersebut semakin berkurang, sehingga 

meningkatkan daya saing UKM.  
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 Proses mengidentifikasi dan mengeliminasi aktivitas-aktivitas yang tidak 

memberi nilai tambah (non-value added activities) tersebut perlu didukung 

dengan perbaikan dalam bidang akuntansi manajerialnya. Teori modern yang 

telah ditemukan untuk mengatasi masalah ini antara lain adalah sistem 

pengalokasian biaya umum berdasarkan aktivitas (Activity Based Cost System).  

 Metode ABC System (Activity Based Cost System) dapat diterapkan 

untuk menelusuri aktivitas produksi di UKM. ABC System digunakan untuk 

mengukur aktivitas produksi yang dilakukan oleh masing-masing bagian UKM 

Maju Mojokerto yang menimbulkan biaya. Hal ini dapat dianalisis dengan ABC 

System. (ABC System) Activity Based Cost System mengendalikan biaya melalui 

aktivitas yang menimbulkan biaya. Yang mana biaya akan mempengaruhi harga 

jual suatu produk. Bila biaya terlalu tinggi akan berakibat pada harga jual produk 

tersebut akan tinggi. Jika harga jual terlalu tinggi, UKM tersebut akan kalah 

bersaing dengan UKM lainnya dengan harga jual rendah. Sebaliknya, jika harga 

jual terlalu rendah, UKM tersebut akan mengalami kerugian. 

 Dengan mengimplementasikan ABC System, diharapkan UKM akan 

mampu untuk mengkaji aktivitas bernilai tambah (value added activities), tidak 

bernilai tambah (non-value added activites), dan mengkaji alokasi biaya overhead 

serta mengkaji tingkat efisiensi biaya yang dikeluarkan UKM sehingga 

pengalokasian biaya berdasarkan aktivitas yang dilakukan dapat dialokasikan 

secara tepat ke produk sesuai dengan pemakaian aktivitas setiap produk yang 

ditentukan. Dengan demikian, hal ini menyebabkan biaya yang didapatkan untuk 

memproduksi suatu barang dapat ditelusuri secara tepat dan akurat, dan ini 
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berguna dalam pengambilan keputusan. Manajemen dapat mengetahui bagaimana 

biaya timbul dan menekan cara-cara untuk mengurangi biaya yang tidak perlu. 

 Masalah lain dalam UKM Maju Mojokerto adalah sistem yang 

digunakannya masih berjalan secara manual belum terkomputerisasi. Hal ini 

berdampak pada keterlambatan dalam mengambil data-data yang dibutuhkan oleh 

manajemen untuk mengambil keputusan karena data-data yang tidak akurat. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dibuat dan dibangun suatu 

aplikasi (software/perangkat lunak) Sistem Informasi Harga Pokok Produk 

Dengan ABC System untuk membantu dan mempermudah mendapatkan data-data 

yang akurat untuk menghasilkan harga pokok produk yang tepat untuk suatu 

produk yang dapat digunakan untuk menentukan harga jual sesuai dengan 

pemakaian aktivitas setiap produk. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah pada sistem 

informasi ini adalah :  

1. Bagaimana mengimplementasikan Activity Based Cost System untuk UKM 

Produk Kerajinan Kulit. 

2. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi (software/perangkat lunak) 

untuk UKM Maju Mojokerto agar dapat memberikan harga pokok produk 

yang tepat untuk suatu produk yang dapat digunakan untuk menentukan harga 

jual sesuai dengan pemakaian aktivitas setiap produk. 
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1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah dari sistem yang akan dibuat adalah sebagai berikut : 

1. Sistem informasi ini hanya dapat diterapkan pada UKM Maju Mojokerto. 

2. Sistem informasi ini tidak membahas sistem akuntansi. 

3. Sistem informasi ini tidak membahas proses evaluasi struktur biaya oleh 

manajemen.  

4. Sistem informasi ini dilakukan sampai tahap menghasilkan prototipe 

perangkat lunak, tidak membahas sampai implementasi perangkat lunak. 

 
1.4 Tujuan 

 Tujuan dari pembuatan sistem informasi ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengimplementasikan Activity Based Cost System untuk UKM Produk 

Kerajinan Kulit. 

2. Merancang dan membangun aplikasi (software/perangkat lunak) untuk UKM 

Maju Mojokerto agar dapat memberikan harga pokok produk yang tepat untuk 

suatu produk yang dapat digunakan untuk menentukan harga jual sesuai 

dengan pemakaian aktivitas setiap produk. 

 
1.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan ini, yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, 

pembatasan masalah dan tujuan tugas akhir ini. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai landasan teori yang terkait dengan 

laporan ini, yaitu: penelitian sebelumnya, penjelasan Usaha Kecil 

Menengah (UKM), sistem informasi, sistem informasi manajemen, 

sistem informasi akuntansi, akuntansi biaya, harga pokok produksi 

(HPP), dan Activity-Based Cost System. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang desain sistem yang terdiri atas dokumen flow, 

sistem flow, data flow diagram, entity relationship diagram dan desain 

input dan output. 

BAB IV : EVALUASI DAN IMPLEMENTASI  

Dalam bab ini dijelaskan tentang evaluasi dari sistem yang dibuat, proses 

implementasi dari perangkat lunak yang telah melalui tahap evaluasi. 

BAB V : PENUTUP  

Dalam bab ini dijelaskan tentang penutup yang berisi kesimpulan setelah 

program aplikasi selesai dibuat dan saran untuk proses pengembangan 

berikutnya. 
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