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BAB I
LATAR BELAKANG

1.1. Latar Belakang
Perkembangan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi pada
saat ini telah membawa manfaat yang sangat penting bagi kemajuan
kehidupan manusia. Penerapan teknologi yang tepat guna akan sangat berarti
bagi perkembangan perusahaan dan mendorong perusahaan agar dapat
berkompetisi.
Biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi yang
terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead
pabrik. Biaya produksi ini disebut juga dengan biaya produk yaitu biayabiaya yang dapat dihubungkan dengan suatu produk (Mulyadi, 2014).
Meubel Ukir Jepara Indah adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam
bidang manifaktur produksi dan penjualan kursi meubel. Biaya pengeluaran
meubel dimulai dari biaya bahan baku kayu, biaya tenaga kerja, dan biaya
tidak langsung. Dalam pengolahan data biaya produksi pada Meubel Ukir
mencatat kedalam buku sehingga Meubel Ukir Jepara Indah masih
mengalami kesulitan dalam menghitung biaya produksi dikarenakan tidak
menghitung biaya oprasional perusahaan yang dikeluarkan, dan tidak ada
rincian data produksi dikarnakan hanya menihat nota satu persatu. Begitupun
dalam penyimpanan buku keuangan produksi tidak mempunyai lemari
tersendiri dan tidak di urutkan berdasarkan tanggal, bulan dan tahun.
Berdasarkan masalah di atas maka dalam penelitian ini akan di
kembangkan suatu software aplikasi untuk menghitung estimasi biaya
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operasional menggunakan metode harga pokok proses yaitu suatu sistem
untuk membebankan biaya ke produk sejenis yang diproduksi, sehingga dapat
menghitung harga pokok produksi dan menghasilkan laporan biaya produksi
sesuai kebutuhan perusahaan mengenai produksi yang dilakukan.
1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah:
1.

Bagaimana menerapkan metode harga pokok proses untuk estimasi biaya dan
pengelolaan data produksi pada Meubel Ukir Jepara Indah?

2.

Bagaimana merancang sistem informasi estimasi biaya dan pengelolaan data
produksi pada Meubel Ukir Jepara Indah?

1.3. Batasan Masalah
Penulis memberikan batasan masalah pada pembahasan dalam penelitian ini,
agar pembahasannya tidak terlalu luas atau menyimpang, yaitu :
1. Membahas biaya produksi mebuel.
2. Menghitung estimasi biaya operasional menggunakan metode harga pokok
proses.

1.4. Tujuan Penelitian
Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan
sasaran. Tujuan dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk menerapkan metode harga pokok proses untuk estimasi biaya dan
pengelolaan data produksi pada Meubel Ukir Jepara Indah.
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2. Untuk mengetahui perancangan sistem estimas biaya dan pengelolaan
biaya produksi pada Meubel Ukir Jepara Indah sehingga dapat
mengeatahui hasil dari sistem pengeluaran.

1.5. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :
1. Manfaat Teoritis
Menambah bahan referensi bagi mahasiswa dan pihak–pihak yang
memerlukan informasi dan sebagai pembanding antara teori yang di dapat
di dalam perkuliahan dengan fakta yang ada di lapangan.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Penulis meningkatkan wawasan berpikir ilmiah dan kemampuan
menganalisis suatu masalah khususnya dalam hal terkait dengan sistem
estimasi biaya oprasional.
b. Bagi Meubel Ukir Jepara Indah dapat dijadikan bahan masukan dan
bahan pertimbangan untuk membuat keputusan, khususnya mengenai
sistem estimasi biaya oprasional

