
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara (UU RI No. 20 Tahun 2003 Bab I, Pasal 1, Ayat 1). 

Universitas Teknokrat Indonesia merupakan salah satu universitas swasta 

yang ada di Lampung, tepatnya berada di Jalan Zainal Abidin Pagaralam No. 9-11 

Labuhan ratu, Bandarlampung. Universitas Teknokrat Indonesia memiliki moto 

disiplin, bermutu, kreatif, dan inovatif. Terdapat tiga fakultas dengan empat belas 

program studi (Prodi). Adapun ketiga fakultas tersebut yaitu, Fakultas Teknik dan 

Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sastra, dan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis. 

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK) Universitas Teknokrat Indonesia 

adalah institusi pendidikan yang khusus untuk program studi di bidang teknik ilmu 

komputer yang sangat mengedepankan kualitas mahasiswa dan  mengembangkan 

serta menjaga nilai etika dan moral akademis. Dalam pelaksanaan Pendidikan salah 

satu mata kuliah yang paling banyak disegani oleh mahasiswa salah satunya adalah 

Akuntansi biaya. Akuntansi Biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, 

peringkasan dan penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk dan jasa, 

dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya (Mulyadi, 2012). 
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Mata kuliah akuntansi biaya mempelajari tentang fungsi akuntansi biaya dan 

pengertian Akuntansi biaya sebagai alat menyajikan informasi biaya bagi 

manajemen, mengenal pengumpulan harga pokok dengan metode harga pokok 

pesanan, metode penentuan harga pokok pada perusahaan yang menghasilkan 

beberapa macam produk dan hubungan antara berbagai macam produk yang 

dihasilkan, dan metode penentuan harga jual pada perusahaan industri (Pedoman 

Umum Penyelenggaraan Pendidikan Teknokrat, 2014; 202). Harga pokok adalah 

sejumlah nilai aktiva, tetapi apabila selama tahun berjalan aktiva tersebut 

dimanfaatkan untuk membantu memperoleh penghasilan (Witjaksono, 2006). Salah 

satu metode yang digunakan dalam perhitungan harga pokok produksi yaitu dengan 

Variabel Costing. Variable Costing merupakan metode penentuan harga pokok 

produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang bersifat variabel 

kedalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variable (Mulyadi, 2012). 

Dalam upaya pembelajaran di Universitas Teknokrat Indonesia khususnya 

dalam mata kuliah akuntansi biaya perlu dilakukan pembelajaran yang efektif agar 

mahasiswa dapat dengan mudah mempelajari dan memahami akuntansi biaya 

khususnya dalam perhitungan harga pokok produksi dengan metode variabel 

costing. Dalam proses pembelajaran di Universitas Teknokrat Indonesia memang 

sudah optimal namun pemanfaatan teknologi masih belum optimal khususnya pada 

matakulia akuntansi fasilitas seperti LCD yang terpasang di dalam kelas masih 

belum dimanfaatkan oleh Dosen secara optimal. Media yang sering digunakan 

masih berkutat pada lembar kerja, buku cetak dan buku modul. Masalah tersebut 
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memberikan ide bagi peneliti untuk mengembangkan suatu media alternatif yang 

dapat membantu guru dalam pemanfaatan fasilitas yang sudah ada secara optimal. 

 Pembelajaran yang efektif dipengaruhi oleh faktor-faktor kondisional 

diantaranya adalah: (1) faktor kesiapan belajar, (2) faktor intelegensi (murid yang 

cerdas akan lebih berhasil dalam kegiatan belajar, karena ia lebih mudah menerima 

pelajaran), (3) faktor pengalaman masa lampau dan pengertian-pengertian yang 

telah dimiliki mahasiswa, (4) faktor fisiologis (kondisi badan yang sedang belajar 

sangat berpengaruh pada proses belajar mahasiswa), (5) faktor kegiatan mahasiswa 

yang belajar dengan melakukan banyak kegiatan baik kegiatan neural system 

seperti: melihat, mendengar, merasakan, berfikir maupun kegiatan yang diperlukan 

untuk memperoleh pengetahuan, sikap, kebiasaan dan minat, (6) faktor minat dan 

usaha, belajar dengan minat akan mendorong mahasiswa belajar dengan lebih baik 

daripada belajar tanpa minat, minat itu akan timbul jika mahasiswa tertarik akan 

sesuatu karena sesuai dengan kebutuhannya atau merasa bahwa sesuatu yang akan 

dipelajari dirasakan bermakna bagi dirinya, namun minat tanpa ada usaha yang baik 

maka belajar juga sulit untuk berhasil (Oemar Hamalik, 1995;50). 

Untuk meningkatkan kualitas dalam pembelajaran maka dosen perlu 

menerapkan suatu metode pembelajaran akuntansi biaya khususnya dalam 

perhitungan harga pokok prosuksi dengan variable Costing yang dapat melibatkan 

mahasiswa secara dominan. Dengan melibatkan mahasiswa secara secara dominan 

dalam kegiatan pembelajran diharapkan dapat meningkatkan aktifitas belajar 

mahasiswa terutama dalam pembelajaran akuntansi biaya dalam perhitungan harga 

pokok prosuksi dengan variable Costing. Media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, 
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perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong terjadinya 

proses belajar (Miarso, 2004). Pemilihan metode pembelajaran yang tepat sangat 

mempengaruhi  proses belajar mengajar, dimana metode pembelajaran yang kurang 

tepat akan mempengaruhi hasil belajar mahasiswa. metode pembelajaran yang tepat 

diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memahami dan mengerti  tentang 

akuntansi biaya dalam perhitungan harga pokok prosuksi dengan variable Costing. 

Tercapainya harapan tersebut tidak lepas dari semua komponen pendukung 

proses pembelajaran di kelas yaitu mahasiswa, dosen, dan media pembelajaran. 

Berperannya ketiga komponen tersebut memungkinkan tercapainya pemnelajaran 

yang efektif di dalam kelas. Beberapa media pembelajaran yang ada pada dasarnya 

merupakan suatu sarana untuk menyampaikan pesan atau informasi agar dapat 

diterima dengan baik bahkan menarik. Fungsi media pembelajaran adalah sebagai 

alat bantu mengajar yakni menunjang penggunaan metode mengajar yang 

dipergunakan guru (Sudjana, 1987;7). Salah satu media pembelajaran yang dapat 

digunakan adalah media pembelajaran yang interaktif berbasis komputer. 

Media pembelajaran interaktif berbasis komputer dapat dibuat dengan 

bantuan perangkat lunak (software). Salah satu perangkat lunak yang dapat 

digunakan untuk mengembangkan media pembelajaran adalah Adobe Flash CC. 

Adobe Flash CC merupakan salah satu program komputer yang bisa dijadikan 

sebagai media pembelajaran. Fungsi program Adobe Flash CC adalah membuat 

animasi, baik animasi interaktif maupun animasi non interaktif. Dengan 

menggunakan Adobe Flash CC ini diharapkan mampu membuat media 

pembelajaran yang interaktif dan materi yang disampaikan dapat diterima dengan 

mudah oleh mahasiswa. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka pada penelitian 

ini penulis mengangkat proposal yang berjudul “Media Pembelajaran Perhitungan 

Harga Pokok Produksi Dengan Variable Costing Berbasis Multimedia”. Dengan 

adanya media pembelajaran ini, diharapkan dapat memudahkan dan meningkatkan 

kemampuan mahasiswa dalam mempelajari akuntansi biaya khususnya dalam 

perhitungan harga pokok produksi dengan variable costing. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka penulis mengambil suatu rumusan  

masalah sebagai berikut:   

1. Bagaimana proses mengembangkan media pembelajaran akuntansi berbasis 

multimedia pada materi  perhitungan biaya produk bersama dan produk 

sampingan? 

2. Bagaimana merancang dan membuat Media Pembelajaran Perhitungan 

Harga Pokok Produksi Dengan Variable Costing Berbasis Multimedia yang 

dapat dijadikan sebagai media pembelajaran yang menarik dan memudahkan 

mahasiswa dalam perhitungan harga pokok produksi dengan variable 

costing? 

3. Bagaimana respon setelah menggunakan media pembelajaran berbasis 

multimedia pada materi  perhitungan biaya produk bersama dan produk 

sampingan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah:   

1. Untuk menghasilkan produk berupa media pembelajaran akuntansi berbasis 

multimedia pada perhitungan  harga pokok produksi dengan variable costing. 

2. Untuk mengetahui kelayakan pengembangan media pembelajaran akuutansi 

berbasi multimedia  pada materi perhitungan harga pokok produksi dengan 

variable costing. 

3. Untuk mengetahui respon mahasiswa terhadap pengembangan media 

pembelajaran akutansi berbasis multimedia pada materi perhitungan harga 

pokok produksi dengan variable costing. 

 

1.4 Batasan Penelitian 

Sesuai dengan judul laporan proposal, penulis membatasi pembahasan 

laporan proposal ini agar tidak menyimpang dari objek pembahasan yang 

diinginkan. Adapun batasan atau yang menjadi ruang lingkup pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian hanya membahas tentang Media Pembelajaran Perhitungan Harga 

Pokok Produksi Dengan Variable Costing. 

b. Media pembelajaran ini dibangun dengan menggunakan software Adobe 

Flash CC. 

c. Media pembelajaran ini ditujukan untuk memudahkan proses belajar 

mengajar di Universitas Teknokrat Indonesia dalam mempelajari mata kuliah 

Akuntansi Biaya dalam perhitungan harga pokok produksi dengan variable 

costing. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagi Penulis dapat menerapkan ilmu dan keahlian yang di dapat selama 

perkuliahan dengan membuat Media Pembelajaran Perhitungan Harga Pokok 

Produksi Dengan Variable Costing. 

2. Bagi Mahasiswa dapat  membantu memudahkan mahasiswa dalam 

mempelajari perhitungan harga pokok produksi dengan variable costing. 

3. Bagi Pihak Universitas Teknokrat Indonesia dapat membantu dosen sebagai 

media pembelajaran dalam mengajarkan perhitungan harga pokok produksi 

dengan variable costing.



 


