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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

CV. Mitra Keluarga merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak 

dalam bidang pembuatan pupuk organik. Perusahaan ini terletak di daerah Puri 

Kabupaten Mojokerto dan sudah berdiri sejak tahun 2005. Saat ini, kegiatan 

produksi pada CV Mitra Keluarga berdasarkan jumlah stok yang berada di gudang 

atau made to stock. 

Proses bisnis CV. Mitra Keluarga tentang penentuan harga jual, berawal 

dari pelanggan yang melakukan proses pemesanan ke bagian Manajer produksi. 

Kemudian bagian Manajer produksi menghitung harga jual produk tersebut. 

Dalam menentukan harga jual ada dua tahap, tahap pertama menghitung harga 

pokok produksi dan tahap kedua menghitungan harga jual tersebut. Pada 

perhitungan harga pokok produksi, bagian manager produksi menggunakan 

metode perkiraan yakni dengan menghitung biaya bahan baku yang dibutuhkan, 

biaya tenaga kerja serta biaya bahan bakar yang dibutuhkan dalam pembuatan 

produk pupuk tersebut. Setelah diketahui harga pokok produksinya, di tahap 

kedua manager produksi akan menentukan harga jual dengan cara menambahkan 

harga pokok produksi dengan laba yang diharapkan perusahaan. Selain biaya 

produksi, untuk menentukan harga jual juga membutuhkan pembebanan biaya non 

produksi tetapi biaya non produksi tersebut belum diperhitungkan berdasarkan 

biaya penjualan yang terdiri dari biaya pengiriman, biaya alat tulis kantor, biaya 

listrik, dan telepon. 
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Untuk saat ini, perusahaan dalam menentukan harga jual hanya 

memperhatikan dan mengikuti harga jual yang ditetapkan oleh pangsa pasar. 

Apabila harga jual yang ditetapkan oleh pasar lebih kecil dari hasil perhitungan 

harga jual maka perusahaan menentukan harga jual sesuai dengan harga yang 

ditetapkan oleh pasar. Sedangkan, harga jual yang ditetapkan oleh pasar lebih 

besar dari hasil perhitungan harga jual maka perusahaan akan meningkatkan harga 

jual dari harga jual yang ditentukan oleh pasar. 

Dari proses bisnis tersebut, terdapat permasalahan bahwa perusahaan tidak 

dapat melakukan perhitungan persentase laba yang diharapkan karena perusahaan 

dalam menentukan harga jual hanya mengikuti harga jual yang ditentukan oleh 

pasar. Hal ini menyebabkan perusahaan tidak dapat menentukan harga jual secara 

tepat. Hal tersebut terbukti pada total penjualan yang semakin naik dan laba yang 

diterima perusahaan menurun. Hal ini bisa dilihat gambar di bawah ini : 

 
 

Gambar 1. 1 Grafik Perbandingan Penjualan Dan Laba Bersih 

 

Selain itu, perusahaan juga tidak dapat melakukan perhitungan target 

pengembalian investasi yang dimiliki perusahaan (Return on Investment) karena 

perusahaan tidak dapat melakukan perhitungan persentase laba yang diharapkan. 
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Menurut Mulyadi (2001), persentase laba yang diharapkan dihitung berdasarkan 

investasi perusahaan yang digunakan untuk memproduksi produk. Padahal, 

perusahaan memiliki investasi dalam bentuk aktiva yang digunakan untuk 

memproduksi produk. Dari aktiva tersebut, seharusnya digunakan perusahaan 

untuk melakukan perhitungan Return on Investment (ROI). Sehingga dari 

perhitungan ROI tersebut, digunakan perusahaan untuk melakukan perhitungan 

persentase laba yang diharapkan. 

Berdasarkan permasalahan di atas, telah dibuat aplikasi yang dapat 

membantu dalam penentuan harga jual menggunakan metode variable costing. 

Metode ini dipilih karena dapat membantu perusahaan dalam menentukan harga 

jual serta perusahaan dapat menentukan perolehan laba maksimal dengan 

memperhatikan biaya non produksi dan memperhatikan target pengembalian 

investasi (Return on Investment) yang diinginkan oleh perusahaan dari invesatasi 

yang dimiliki. Menurut (Sugiri, Akuntansi Manajemen, 2009) variable costing 

yaitu terdiri atas biaya variabel yang diperlukan untuk memproduksi barang atau 

jasa. Elemen biaya produk meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Harga jual yang ditargetkan adalah 

biaya produksi variabel ditambah dengan prosentase mark-up. Dengan 

menambahkan persentase laba yang diharapkan ke dalam penentuan harga jual, 

dapat menutup biaya non produksi serta memberikan target pengembalian 

investasi (Return on Investment) yang tepat (Krismiaji, 2011). Penggunaan 

metode variable costing dalam aplikasi ini dapat memberikan informasi harga 

pokok produksi, informasi ROI, informasi mark-up, dan informasi harga jual 

produk. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang terjadi, dapat 

dirumuskan suatu permasalahan yaitu “Bagaimana merancang bangun aplikasi 

penentuan Harga Jual pada CV. Mitra Keluarga?”. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat diurai beberapa sub permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana menentukan harga pokok produksi? 

2. Bagaimana menghitung Return On Investment (ROI)? 

3. Bagaimana menghitung Laba yang diharapkan? 

4. Bagaimana menetapkan harga jual? 

5. Bagaimana merancang aplikasi penentuan harga jual berdasarkan variable 

costing?  

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka ruang lingkup terfokus pada 

masalah yang akan dibahas yaitu mengenai segala hal yang berkaitan dengan 

pembuatan aplikasi penentuan harga jual pada CV. Mitra Keluarga, diantaranya 

mengenai : 

1. Aplikasi ini berbasis desktop. 

2. Metode yang digunakan untuk menghitung harga pokok produksi 

menggunakan metode variable costing 

3. Metode yang digunakan untuk memnentukan harga jual menggunakan 

metode variable costing. 

4. Proses Produksi pada CV. Mitra Keluarga dilakukan secara terus menerus 

atau continue. 
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1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan aplikasi penentuan harga 

jual produk berdasarkan metode variabel-costing. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari dibuatnya aplikasi ini adalah : 

1. Data penentuan harga pokok produksi tersebut dapat digunakan oleh 

manager produksi dalam menentukan rencana produksi yang akan datang. 

2. Data penentuan harga jual produk dapat digunakan untuk menentukan laba 

yang diharapkan oleh perusahaan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Penentuan 

Harga Jual Pada CV. Mitra Keluarga” sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dikemukakan hal-hal yang menjadi latar belakang 

masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan, manfaat 

penelitian serta keterangan mengenai sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas teori yang mendukung pokok pembahasan tugas 

akhir antara lain teori tentang perancangan, aplikasi, biaya, harga jual, 

laba yang diharapkan, metode full costing, System Development Life 

Cycle (SDLC). 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang analisis sistem yang diperoleh dari 

identifikasi masalah. Hasil dari dari analisis tersebut dilakukan 
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perancangan sistem yang dibuat dalam bentuk Input-Process-Output 

(IPO) Diagram, Context Diagram, Diagram Jenjang, Data Flow 

Diagram (DFD), Conceptual Data Model (CDM), Physical Data 

Model (PDM), Kamus Data, Desain Antar Muka Aplikasi, serta 

Rencana Uji Coba Aplikasi. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang cara mengimplementasikan aplikasi yang 

telah dibuat, kebutuhan software dan hardware yang mendukung 

jalannya aplikasi tersebut, serta dilakukan pengujian dari aplikasi 

tersebut untuk mengetahui kesesuaian dan kebenaran output yang 

dihasilkan.  

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dari pembuatan tugas 

akhir ini terkait dengan tujuan dan permasalahan yang ada, serta saran 

untuk pengembangan sistem dimasa mendatang. 

 

 


