
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Suatu perusahaan mempunyai tujuan menjaga kelangsungan hidup 

perusahaan, melakukan pertumbuhan serta dapat meninggkatkan profitabilitas dari 

waktu ke waktu. Semakin derasnya arus teknologi  dan informasi menurut setiap 

perusahaan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan tersebut 

dalam persaingan global. Perkembangan teknologi maju di bidang informasi telah 

menimbulkan dampak yang sangat komplek bagi suatu perusahaan. Pesatnya 

perkembangan teknologi dan informasi juga pengaruh berproduksi salah sataunya 

mentukan biaya produksi. 

Biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan 

baku menjadi produk sedangkan biaya nonproduksi merupakan biaya yang 

dikeluarkan untuk kegiatan nonproduksi seperti kegiatan pemasaran dan 

administrasi. Biaya produksi membentuk harga pokok produksi yang digunakan 

untuk menghitung harga pokok produk jadi dan  harga pokok produk yang pada 

akhir periode akuntansi masih dalam proses. Biaya non produksi ditambahkan pada 

harga pokok produksi untuk menghitung total harga pokok produk.  Berdasarkan 

penentuan harga pokok produk yang benar dari suatu produk akan dapat 

mengurangi ketidak pastian dalam penentuan harga jual. Terdapat ada dua 

pendekatan metode yang digunakan dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya 

kedalam harga pokok produksi yaitu full costing dan variabel costing. Full costing 

adalah sebagai metode penentuan harga pokok produksi yang menghitungkan 

semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya 



bahan baku,biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Variable 

costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang hanya 

memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variable ke dalam harga pokok 

produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya 

overhead pabrik variable. Mulyadi (2012). 

PT Cahya Wiguna Persada merupakan perusahaan perseorangan yang 

dibentuk berdasarkan Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1982 

Tentang Wajib Daftar perusahaan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

40 tahun 2007 Tentang  Perseroan Terbatas (PT) serta Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP) Nomor  510.2.3/2063/30.11/III.16.2/III/2017 Tanggal _____ 

berpusat di Jalan HI.Nasir Nomor. 3 Kota Baru, Kec. Tanjung karang Timur, 

Bandar Lampung. PT CAHYA WIGUNA PERSADA adalah perusahaan  konstrusi 

bagunan yang bergerak dalam bidang arsitektur seperti  gedung, jalan dan gedung 

yang sudah di sepakati PT CAHYA WIGUNA PERSADA saat ini 

mengembangkan usahanya di bidang konstruksi hanya di sekitar Provinsi 

Lampung. PT Cahaya Wiguna Persada mengeluarkan biaya untuk kegiatan 

produksinya yang terdiri dari biaya bahan baku (Semen, Koral, Pasir, Besi Ø 8 dan 

Ø 6,Bata Bolong, Atap Metarup, Tanah Urug) biaya tenaga kerja dan konstruksi 

biaya pematangan lahan, perizinan dan fasilitas biaya pemasaran untuk semua unit 

rumah tipe 36 standar sehingga total biaya produksiperumahan lebih tinggi dengan 

perhitungan tradisional oleh suatu perusahaan,sangatlah penting bagi pihak 

menejeman perusahaan yang bersangkutan. Dalam penentuan harga pokok 

produksi belum menggunakan metode perhitungan harga pokok produksi, 

akibatnya biaya produksi yang dihitung perusahaan tidak sesuai dengan biaya 



produksi dilapangan. Dan pada pengolahan data produksi sudah dilakukan secara 

kompeterisasi walaupun pengerjaannya sudah cukup baik tetapi masih terdapat 

kendala yaitu tidak adanya hak akses login sehingga data dapat diketahui oleh pihak 

lain, dan penumpukan folder dikarnakan tidak ada aplikasi penyimpanan data. 

Penentuan harga pokok produksi sebelumnya telah diteliti oleh peneliti 

sebelumnya yaitu Amelia (2013), meneliti tentang analisis perhitungan biaya 

produksi menggunakan metode variabel costing PT. Tropica Cocoprima, dengan 

hasil penelitian menyatakan bahwa perhitungan harga pokok produksi ini 

menghasilkan selisih yangcukup signifikan yang berpengaruh terhadap penetapan 

harga jual. Untuk itu, perusahaan hendaknyamemisahkan biaya produksi dan biaya 

non produksi dan lebih mengoptimalkan kegiatan produksinya sehinggamampu 

menghasilkan harga pokok produksi yang tepat dengan biaya yang rendah, Agar 

supaya perusahaan bisamemperolehlaba yang maksimal. Selanjutnya diteliti oleh 

Musdalifah (2014), meneliti tentang penerapan metode variabel costing dalam 

penentuan harga jual pada PT. Cahaya Murni Raya Industri.Hasil penelitiaan dapat 

disimpulkan bahwa PT. Cahaya Murni Raya Industri didalam penentuan harga jual 

masih belum optimal, dan sebaiknya menggunakan metode variabel costing. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dalam menentukan harga pokok produksi dengan menggunakan metode variable 

costing menghasilkan produk dan biaya penuh judul yang diambil oleh penulis 

dalam penlitian  ini yaitu “Rancang Bangun Sistem Informasi Harga Pokok 

Produksi Properti Rumah Menggunakan Metode Variabel Costing”. 



1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana merancang dan membagun sistem perhitungan harga pokok 

produksi properti rumah dengan metode variabel costing? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitain yang ingin dicapai adalah ” merancang dan 

membangun  sistem perhitungan harga pokok produksi properti rumah 

dengan metode variabel costing”. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan penelitian dari sistem yang dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya menganalisis harga pokok produksi properti rumah. 

2. Menggunakan sistem perhitungan harga pokok produksi berdasarkan 

variabel costing. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi penulis, menambah wawasan dan pengetahuan dalam analisis 

perhitungan biaya produksi properti rumah. 

2. Bagi pemilik perusahaan, hasil penelitian dapat digunakan sebagai 

bahan refrensi dan informasi dalam perhitungan biaya produksi dan 

menentukan harga jual. 

3. Bagi mahasiawa lain, bisa dijadikan sebagai bahan refrensi penelitian 

sejenis.  



1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan disusun untuk memberikan gambaran umum 

tentang sistem yang akan dibangun. Adapun sistematika penulisan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini disajikan  tentang uraian latar brelakang permasalahan, 

mengidentifikasi  permasalahan yang dihadapi, menentukan maksud dan 

tujuan pembanguanan  sistem  informasi, batasan masalah, menjelaskan 

metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas tentang tinjauan ojek yang di teliti, teori tentang 

sistem, pengaduan, kriminalitas dan yang mendukung pengembangan sistem, 

teori tentang bahasa pemrograman yang digunakan, diantaranya bahasa 

pemrograman Delphi dan MySQL dan teoriteori pendukung lainya yang 

berkaitan dengan topik tentang rancang bangun sistem informasi. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini membahasa mengenai gambaran umum sistem yang 

berjalan, laporan pada sistem yang berjalan, analisis temuan hasil survei, 

serta identifikasi kebutuhan informasi.  

BAB IV PERANCANGAN  

Pada bab ini dibahas mengenai usulan prosedur sistem yang baru 

rancangan layar, rancangan laporan, rancangan laporan. 

 

 



BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dibahas mengenai hasil dari pengujian yang digunakan dan 

implementasi sistem.  

BAB VI PENUTUP  

Pada bab ini berisis garis besar simpulan yang di proleh dari uraian bab-

bab sebelumnya dan saran-saran yang merupakan tindakan yang perlu 

diambil untuk tindak lanjut yang lebih baik. 


