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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penentuan harga jual merupakan unsur penting dalam pengambilan suatu 

keputusan untuk pertumbuhan perusahaan. Menurut Krismiaji (2002), kesalahan 

penentuan harga akan berakibat fatal, jika harga ditentukan terlalu mahal, 

pelanggan akan enggan membeli produk, jika harga terlalu murah akan 

mengakibatkan kerugian. Menurut Mulyadi (2009), satu-satunya faktor yang 

memiliki kepastian relatif tinggi yang berpengaruh dalam penentuan harga jual 

adalah biaya. Menurut Ursy (2009), untuk mengelola perusahaan, diperlukan sistem 

informasi akuntansi biaya yang sistematik dan komparatif serta data analisis biaya 

dan laba yang menjadi pedoman manajemen untuk pengambilan keputusan. 

Keputusan yang diambil dapat berupa penentuan harga jual. Perusahaan 

memerlukan informasi biaya produk dalam penentuan harga jual, meskipun biaya 

bukan satu-satunya faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan harga 

jual. 

UD. Surya Mandiri Nusantara merupakan perusahaan di Indonesia yang 

menjalankan proses bisnisnya dalam pengembangan bebek non kolesterol, kaya 

protein, dan herbal. Perusahaan ini terletak di Kecamatan Grogol, Kabupaten 

Kediri, Provinsi Jawa Timur. Dalam menjalankan proses bisnisnya, saat ini UD. 

Surya Mandiri Nusantara melakukan proses menentukan harga jual. Tujuan dari 

penentuan harga jual tersebut adalah dapat memperkirakan laba yang didapatkan 

oleh perusahaan. 
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Selama perusahaan menjalankan usahanya, penentuan harga jual 

perusahaan hanya fokus pada biaya-biaya bahan baku seperti bibit bebek, pakan BR 

1, formula, dedak halus, sayur dan buah. Biaya-biaya bahan baku tersebut 

diakumulasi hingga menjadi harga pokok produksi. Setelah mendapatkan harga 

pokok produksi perusahaan menambahkan markup yang sudah ditentukan untuk 

menentukan harga jual. Sedangkan biaya-biaya operasional yang lain seperti biaya 

tenaga kerja, biaya overhead, biaya administrasi dan pemasaran tidak dicatat dalam 

proses perhitungan harga jual tersebut. 

Dari hasil perhitungan harga jual yang digunakan oleh perusahaan, 

perusahaan memperkirakan bahwa harga jual tersebut dapat memenuhi biaya 

operasional. Akan tetapi, tidak tercatatnya biaya-biaya seperti biaya tenaga kerja, 

biaya overhead, biaya administrasi dan pemasaran menyebabkan harga jual 

cenderung rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu 

dalam proses menghitung harga jual, sehingga harga jual tidak dapat memenuhi 

biaya operasional. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka UD. Surya Mandiri Nusantara 

membutuhkan aplikasi penentuan harga jual yang dapat menghitung harga jual 

secara tepat dengan menggunakan metode full costing. Metode full costing 

merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua 

unsur biaya produksi baik yang bersifat tetap (fixed) maupun tidak tetap (variable), 

yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead 

pabrik dan biaya non produksi Mulyadi (2009). 
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Sistem tersebut dibangun menggunakan aplikasi berbasis web. Dengan 

adanya aplikasi tersebut UD. Surya Mandiri Nusantara dapat menentukan harga jual 

berdasarkan metode biaya total, sehingga dapat mengetahui dengan tepat dan dapat 

memperkirakan laba yang di tentukan oleh UD. Surya Mandiri Nusantara. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut, “bagaimana membuat aplikasi penentuan 

harga jual bebek non kolesterol berdasarkan metode full costing pada UD. Surya 

Mandiri Nusantara. Aplikasi ini terdapat beberapa fungsi diantaranya : 

1. Bagaimana menentukan komponen untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung, dan biaya overhead pabrik? 

2. Bagaimana menghitung harga pokok produksi? 

3. Bagaimana menghitung laba yang diharapkan? 

4. Bagaimana menghitung harga jual? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar ruang lingkup dan pembahasan aplikasi lebih fokus, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut : 

1. Periode yang digunakan uji coba aplikasi adalah bulan Januari sampai dengan 

bulan April 2016. 

2. Perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode full costing. 

3. Harga jual ditentukan untuk per kilogram. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah menghasilkan aplikasi penentuan 

harga jual bebek non kolesterol berdasarakan metode full costing pada UD. Surya 

Mandiri Nusantara, diantaranya : 

1. Aplikasi dapat menghasilkan laporan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, 

biaya overhead pabrik. 

2. Aplikasi dapat menghasilkan harga pokok produksi. 

3. Aplikasi dapat menghasilkan laba yang diharapkan. 

4. Aplikasi dapat menghasilkan harga jual. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Bab satu merupakan bab pendahuluan. Pada bab ini berisi penjelasan 

tentang apa yang melatar belakangi diambilnya topik tugas akhir, rumusan masalah, 

batasan masalah atau ruang lingkup, dan tujuan. 

Bab kedua ini menjelaskan tentang landasan teori yang berbentuk uraian-

uraian yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dikerjakan. Dalam hal 

ini, teori yang digunakan dalam penyelesaian masalah tugas akhir ini adalah teori 

tentang perancangan, aplikasi, biaya, harga jual, laba yang diharapkan, metode full 

costing, System Development Life Cycle (SDLC). 

Bab ketiga ini berisi tentang tahap-tahap yang dikerjakan dalam 

penyelesaian tugas akhir yang terdiri dari analisis aplikasi dan perancangan 

aplikasi, serta penerapan metode full costing. Dan terdapat proses apa saja yang 
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dibutuhkan dalam penentuan harga jual sehingga dapat menyelesaikan masalah 

yang ada. 

Bab keempat ini membahas tentang implementasi aplikasi yang dibuat 

secara keseluruhan serta melakukan pengujian dan evaluasi terhadap aplikasi yang 

dibuat untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut dapat menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi sesuai dengan yang diharapkan. 

Bab kelima ini membahas tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan 

saran yang ada di dalam bab ini didapatkan dari hasil evaluasi dari bab empat. 

Kesimpulan akan menjelaskan hasil dari evaluasi aplikasi, sedangkan saran akan 

menjelaskan tentang masukan terhadap aplikasi untuk pengembangan lebih lanjut. 

 


