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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada saat ini perkembangan teknologi sudah berkembang dengan sangat 

pesat, oleh karena itu sudah banyak aplikasi media pembelajaran berbasis 

multimedia  baik disekolah maupun perguruan tinggi yang menggunakan media 

pembelajaran berbasis multimedia dalam melakukan penjelasan terkait akuntansi 

biaya. Eksistensi pendidik merupakan suatu komponen penting dalam dunia 

pendidikan, pendidikan yang berkualitas dapat mengantarkan mahasiswa pada 

kecerdasan dan kemandirian. Dalam kenyataannya pendidikan harus didukung 

oleh suatu aplikasi media yang bisa meningkatkan pola fikir dan pemahaman pada 

diri mahasiswa.  

Media pembelajaran berasal dari bahasa latin medius secara harfiah berarti 

“tengah”, “perantara”, atau “pengantar”. Dala bahasa arab, media adalah perantara 

atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan (arsyad, 2011). Pada 

pengertian lain media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima pesan (prawiradilaga, 2008). 

Pembelajaran adalah perpaduan dari dua aktivitas, yaitu aktivitas mengajar 

dan aktivitas belajar. Aktivitas mengajar menyangkut peranan seorang pengajar 

dalam konteks mengupayakan terciptanya jalinan komunikasi harmonis antara 

pengajar itu sendiri dengan mahasiswa Sugandi (2000). 

Media pembelajaran adalah hubungan komunikasi interaksi akan belajar 

lancer dan tercapainya hasil maksimal, apabila menggunakan alat bantu yang 

disebut media komunikasi (Hamalik 1986). 

Multimedia adalah kombinasi berbagai saluran komunikasi menjadi 

sebuah pengalaman komunikatif yang tekoordinasi dimana interprestasi saluran 

lintas bahasa terintegrasi tidak ada Elsom-Cook (2001). multimedia sebagai suatu 

integrasi elemen beberapa media (audio, video, grafik, teks, animasi dan 

sebagainya) menjadi sebuah kesatuan yang sinergis dan simbiosis yang 

memberikan hasil lebih menguntungkan kepada pengguna ketimbang elemen 
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media secara individual Reddi (2003), multimedia dimanfaatkan dalam dunia 

pendidikan dan bisnis. Di dunia pendidikan multimedia digunakan sebagai media 

pengajaran, baik dalam kelas maupun secara sendiri-sendiri.  

Harga pokok produksi yaitu merupakan elemen penggabungan biaya, 

meliputi bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik 

ditambah persediaan produk dalam proses awal dan dikurang persediaan produk 

dalam proses akhir. Harga pokok produksi terkait pada periode waktu tertentu 

(Mardiasmo : 2000). Harga pokok produksi akumulasi dari biaya yang 

dikeluarkan perusahaan  untuk menghasilkan produk dan kemudian dibebankan 

pada produk. 

Berdasarkan hasil dari kuisioner yang terdapat pada lampiran 

menunjukkan bahwa mahasiswa membutuhkan media pembelajaran akuntansi, 

mengingat bahwa akuntansi biaya juga merupakan matakuliah yang wajib yang 

tempuh oleh mahasiswa jurusan sistem informasi untuk konsentrasi akuntansi, 

dilihat dari gambaran diatas bahwa mahasiswa membutuhkan media pembelajaran 

untuk mendukung proses pembelajaran akuntansi. Maka untuk penulis tertarik 

untuk mengambil judul “Perancangan Aplikasi Media Pembelajaran 

Penyusunan Laporan Biaya Produksi Menggunakan Metode FIFO Berbasis 

Multimedia Pada Universitas Teknokrat” 

 

1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam 

penulisan proposal yaitu : 

1. Bagaimana membuat aplikasi pembelajaran biaya produksi menggunakan 

metode FIFO ? 

 

1.2 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

membuat batasan masalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya membahas penggunaan metode FIFO pada biaya 

produksi. 
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2.  Masalah khusus penentuan harga pokok, sisa bahan, produk rusak, produk 

cacat.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan 

sasaran. Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah : 

1. Untuk menentukan harga pokok produksi yang ditransfer ke departemen 

berikutnya atau kegudang. 

2. Penyampaian materi tidak lagi disampaikan secara konversional sehingga 

mempermudah proses pembelajaran baik bagi yang menerima maupun 

bagi pemberi materi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk Perguruan Tinggi 

Dapat menambah inoformasi wawasan dan referensi untuk pembelajaran 

baik bagi mahasiswa atau pengajar.  

2. Untuk pengajar 

Penyampaian pembelajaran dengan cara yang lebih efektif dan proses 

pembelajaran akan lebih menarik perhatian mahasiswa sehingga dapat 

menimbulkan motivasi. 

3. Untuk mahasiswa 

Meningkatkan proses pembelajaran, meningkatkan pengalaman belajar 

dan meningkatkan pola fikir serta pemahaman pada mahasiswa. 

 


