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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi sudah semakin pesat, perekonomian dituntut untuk 

mengikuti apa yang terjadi sekarang. Sebuah perusahaan maupun industri harus 

memiliki kemampuan untuk bertahan dan bersaing, maka dari itu perusahaan 

maupun industri harus menghitung biaya biaya yang diperlukan. Salah satu cara 

untuk tetap bertahan dalam suatu usaha adalah memiliki laba yang dihasilkan dari 

perusahaan tersebut. Laba yang optimal dapat dicapai melalui beberapa langkah 

yaitu dengan menekan biaya serendah mungkin dengan mempertahankan harga 

jual sedemikian rupa. Sesuai dengan laba yang diharapkan tetapi dengan tetap 

menjaga kualitas produk. Salah satu cara untuk mendapatkan laba atau 

penghasilan adalah dengan melakukan perhitungan harga pokok produksi, harga 

pokok adalah sejumlah nilai aktiva (asset), tetapi apabila selama tahun berjalan 

aktiva tersebut dimanfaatkan untuk membantu memperoleh penghasilan, Armanto 

Witjaksono (2013:16). 

Salah satu perusahaan yang menghasilkan laba dalam penjualan adalah 

cahaya roti, cahaya roti memproduksi roti dalam kesehariannya. Dalam kegiatan 

sehari hari menghitung harga pokok produksi dan laporan masih menggunakan 

kertas dalam pencatatan. Dimana laporan dicatat ke buku lalu kemudian buku 

disusun menumpuk sehingga  disaat data dibutuhkan memerlukan waktu yang 

lama untuk pencarian data karena buku dibuka satu-persatu untuk melihat atau 

mencari data yang ada, serta masih  menghasilkan hasil perhitungan yang kurang 

tepat dan akurat sehingga muncul kemungkinan terjadinya salah hitung bahan 
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yang  berpengaruh ke harga jual produk tersebut dan bisa menyebabkan kerugian 

kepada perusahaan karena belum dihitung secara terperinci, sehingga keakuratan 

kinerja setiap produk yang menghasilkan keuntungan atau tidak menguntungkan 

belum diketahui. Oleh karena itu, untuk memperkecil kesalahan yang terjadi, 

metode yang tepat digunakan untuk menghitung harga pokok produksi adalah 

metode full costing, karena metode penentuan harga pokok yang membebankan 

seluruh biaya produksi, baik yang berperilaku tetap maupun variable kepada 

produk. 

Dalam metode full costing, biaya overhead pabrik baik yang tetap maupun 

variable dibebankan kepada produk yang di produksi atas dasar tarif yang 

ditetapkan dimuka pada kapasitas normal atau atas dasar biaya overhead pabrik 

yang sesungguhnya. Oleh karena itu, biaya overhead pabrik tetap akan melekat 

pada harga pokok persediaan produk dalam proses dan persediaan produk jadi 

yang belum terjual, dan baru dianggap sebagai biaya apabila produk jadi tersebut 

dijual. Biaya produksi yang dihitung dengan pendekatan metode full costing 

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

pabrik, Mulyadi (2010). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah 

di dalam penulisan laporan ini adalah : 

1. Bagaimana Menghitung Harga Pokok Produksi  Roti pada Cahaya Roti ? 

2. Mengembangkan aplikasi perhitungan Harga Pokok Produksi pada Cahaya 

Roti 
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1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam laporan tugas akhir ini adalah : 

1. Biaya yang digunakan untuk menghitung Harga Pokok Produksi yaitu 

biaya Bahan Baku, Biaya Tenaga Kerja Langsung, dan Biaya 

Overhead Pabrik. 

2. Sistem hanya menghasilkan output berupa Laporan Harga Pokok 

Produksi, dan laporan Bahan Baku.  

 

1.4  Tujuan Laporan Akhir 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Membangun sistem informasi Perhitungan Harga Pokok Produksi Roti 

menggunakan bahasa pemrograman java. 

2. Menyajikan data sistem Perhitungan Harga Pokok Produksi yang lebih 

akurat dan terstruktur. 

 

1.5 Manfaat Laporan Tugas Akhir 

1. Tugas Akhir ini dapat menambah pengetahuan dan memperoleh 

gambaran praktek langsung dalam prosedur penjualan di Pabrik 

Cahaya Roti. 

2. Bagi Perusahaan Laporan Tugas Akhir ini dapat di jadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan perusahaan di 

masa yang yang akan datang dan dapat menjadi masukan untuk 

membantu kelancaran perusahaan, khususnya pada prosedur penjualan. 
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3. Memberikan sumbangan fikiran dan ide bagi perusahaan sebagai 

pertimbangan untuk  memperbaiki dan menyempurnakan sistem yang 

ada pada perusahaan. 

4. Dapat dijadikan bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk 

membuat keputusan bagi Cahaya Roti, khususnya mengenai Analisis 

Perhitungan Harga Pokok Produksi .   

5. Bagi Pembaca Laporan Tugas Akhir ini dapat dimanfaatkan sebagai 

penambah pengetahuan dan pemahaman tentang prosedur penjualan, 

juga dapat dijadikan bahan referensi atau acuan penelitian bagi penulis 

selanjutnya, dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi. 

 

1.6.  Metode Pengumpulan Data 

 Dalam penyusunan laporan akhir studi ini memerlukan data dan informasi 

serta keterangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Perolehan 

data yang tepat serta pengolahan dan penyajian yang benar akan sangat membantu 

dalam proses penulisan. Dalam hal ini pengumpulan data, menggunakan metode 

sebagai berikut: 

1. Metode Wawancara (Interview) 

Wawancara dilakukan di pabrik cahaya roti melalui mewawancara 

pegawai cahaya roti dan pemilik. (Dokumen wawancara terlampir). 

2. Metode Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan yang dilakukan adalah tentang pembuatan roti, pemotongan 

roti, pembungkusan roti, pengeleman roti, dan penimbangan roti serta cara 

menghitung harga pokok. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan ini dapat 

mempermudah dalam memperoleh gambaran umum secara singkat mengenai 

laporan dan susunan mengenai hubungan antar bab yang satu dengan bab yang 

lainya, sebagai gambaran singkat tentang laporan ini, maka penulis memberikan 

sistematika penulisan laporan akhir sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodelogi 

pengumpulan data, serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari 

pembahasan secara detail, dapat berupa definisi-definisi atau model 

yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang diteliti. 

Selain itu, Bab ini juga menjelaskan tentang informasi hasil 

penelitian terdahulu dan menghubungkanya dengan masalah 

penelitian yang sedang diteliti. 

BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini menguraikan tentang analisis terhadap permasalahan, 

gambaran umum perusahaan, gambaran umum produk, data yang 

dipergunakan untuk memecahkan masalah serta perancangan 

sistem yang berisikan model penyelesaian masalah sistem lama 

dengan membuat rancangan untuk sistem baru yang diusulkan. 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini berisi penjelasan tentang lingkungan implementasi (OS, 

perangkat keras dan bahasa pemograman yang digunakan), file-file 

implementasi analisa dan perancangan sistem dari masing-masing 

modul atau kelas (relasinya) serta koding yang diimplementasikan. 

Selain itu, pada bab ini juga dipaparkan hasil-hasil dari tahapan 

penelitian, dari tahap analisis, desain, hasil testing dan  

implementasinya, berupa penjelasan teoritik, baik secara kualitatif, 

kuantatif. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab terakhir yang berisikan : 

Kesimpulan memuat secara singkat dan jelas tentang hasil 

penelitian yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian. 

Kesimpulan didasarkan atas pengujian dan analisis yang dilakukan 

di dalam proses penelitian. 

Saran  : digunakan untuk menyampaikan masalah yang 

dimungkinkan dalam rangka pengembangan topik tugas akhir 

selanjutnya maupun perbaikan yang harus dilakukan sesuai dengan 

kesimpulan yang didapatkan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  

RIWAYAT HIDUP 


