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1.1. Latar Belakang Masalah 

Sistem informasi sebagai suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, 

bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi (Robert, 2017).  

Penggunaan sistem informasi merupakan salah satu cara untuk menyediakan 

informasi yang cepat, tepat dan akurat, karena sistem informasi mampu mengolah 

data menjadi suatu bentuk informasi yang lebih baik sehingga informasi dapat 

diperoleh dengan mudah sesuai yang dibutuhkan (Smith, 2014). Dalam suatu 

organisasi yang system informasi merupakan kombinasi dari orang-orang, 

fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan 

untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi tertentu, 

memberi sinyal kepada manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian 

internal dan eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk 

pengambilan keputusan yang cerdik (Jogiyanto, 2014). 

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 
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dapat mengurangi ketidakpastian dalam penentuan harga jual. Harga pokok 

produk biasanya terdiri dari dua jenis biaya yaitu biaya produksi dan biaya non 

produksi (Mulyadi, 2009). Dalam penentuan harga pokok produk harus 

diperhatikan unsur-unsur biaya apa saja yang masuk dalam harga pokok produk 

dan mengalokasikan unsur-unsur biaya tersebut secara tepat sehingga dapat 

menggambarkan pengorbanan sumber ekonomi yang sesungguhnya (Andre, 

2013). Dalam perusahaan banyak terjadi kesulitan dalam pencatatan dan 

pengolahan data produksi, misalnya perhitungan harga pokok produksi. Menurut  

Mursyidi (2010), penentuan Harga Pokok Produk merupakan pembebanan unsur 

biaya produksi terhadap suatu produk yang dihasilkan dari suatu proses produksi. 

Penentuan harga produksi merupakan unsur penting dalam pengambilan suatu 

keputusan  untuk pertumbuhan perusahaan. Menurut Krismiaji (2012),  kesalahan 

penentuan harga akan berakibat fatal, jika harga ditentukan terlalu mahal, 

pelanggan akan enggan membeli produk dan akan berpindah ke perusahaan lain, 

jika harga terlalu murah akan mengakibatkan kerugian. 

Paperosebdl adalah perusahan yang bergerak dibidang jasa pembuatan  buket 

bunga  diwilayah Bandar Lampung. Dalam pengolahan dan penentuan harga 

pokok produksi maupun pesanan pada Paperosebdl masih dilakukan secara 

manual yaitu masih dicatat didalam buku laporan dan perhitungan masih 

menggunakan kalkulator. Dalam pengelolaan data yang berjalan terdapat kendala 

yaitu sehingga sering terjadi kesalahan dalam pencatatan, kekeliruan dala 

perhitungan, kehilangan buku laporan, dan tidak ada keamanan data seperti hak 

akses login sehingga data dapat diketahui oleh pihak luar. 
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Alternatif untuk memperkecil kesalahan yang terjadi dalam perhitungan harga 

pokok produksi dan manghasilkan harga jual yang tepat dan akurat diperlukan 

suatu metode yang baik maka akan dibuat sistem informasi penentuan harga 

pesanan menggunakan metode Job Order Costing untuk menentukan harga 

pesanan. dengan aplikasi Dreamwever dan MySQL sebagai database, diharapkan 

dapat mempermudah dalam pengolahan data penentuan harga pokok produksi 

berdasarkan biaya pesanan, sehingga peneliti memilih judul “Sistem Informasi 

Penentuan Harga Pokok Produksi Buket Bunga (Study Kasus : 

Paperosebdl)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan Latar Belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang akan menjadi dasar penulisan adalah “Bagaimana merancang 

sistem informasi penentuan Harga Pokok Produksi berdasarkan biaya pesanan 

pada Paperosebdl metode Job Order Costing ?” 

 

1.3. Batasan Masalah  

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini masalah 

yang dibahas dibatasi pada hal-hal sebagai berikut : 

1. Tidak sampai dengan laporan keuangan 

2. Input-an sistem yaitu data bahan baku, data produk, dan data HPP. 

3. Output-an sistem yaitu laporan HPP. 

4. Menggunakan metode job order  

5. Menggunakan aplikasi Dreamwever dan MySQL. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu  mempunyai tujuan dan 

sasaran. Tujuan dalam penelitian ini  adalah membangun sistem informasi 

penentuan harga pokok produksi menggunakan metode Job Order Costing pada 

Paperosebdl diharapkan agar lebih mudah dalam melakukan penentuan harga 

pokok pesanan. 

 

1.5. Manfaat Yang Diharapkan 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian skripsi ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis  

Menambah bahan referensi bagi mahasiswa & pihak–pihak yang memerlukan 

informasi & sebagai pembanding antara teori yang didapat 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 

penentuan harga pokok produksi 

b. Bagi Paperosebdl dapat dijadikan bahan masukan dan bahan pertimbangan 

untuk membuat keputusan bagi Paperosebdl, khususnya mengenai sistem 

informasi penentuan harga pokok produksi 

c. Bagi Perguruan Tinggi diharapkan dapat menambah informasi dan referensi 

bagi mahasiswa. 

 


