
 

 

1 BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam memasuki perkembangan dunia ekonomi yang semakin luas, setiap 

perusahaan yang tumbuh dan berkembang memerlukan suatu pengendalian 

penentuan harga pokok yang baik dalam mendukung dan memperlancar kegiatan 

produksinya (Naibaho, 2013). Pada dasarnya tujuan dari pengendalian penentuan 

harga pokok adalah sebagai dasar untuk menetapkan harga jual suatu produk, 

menetapkan keuntungan atau laba yang diinginkan perusahaan dan sebagai alat 

untuk mengukur atau menilai efisiensi dari proses produksi (Samsul, 2013).  

Namun, sebaik apapun sistem dan prosedur penentuan harga pokok yang 

dijalankan dalam suatu perusahaan tanpa adanya suatu peranan pengendalian 

dimungkinkan terjadi penyimpangan yang akan merugikan perusahaan. Demikian 

halnya yang terjadi di UMKM Keripik Abc. Perusahaan ini bergerak dibidang 

pembuatan makanan yaitu keripik yang berada di kota Bandar Lampung. Salah 

satu yang di produksi UMKM Keripik Abc seperti keripik singkong, keripik 

mantang, keripik pisang dengan berbagai cita rasa.  

Permasalahan yang dihapadi UMKM Keripik Abc saat ini adalah 

ditemukannya kesulitan dalam melakukan perhitungan pemakaian harga pokok 

produksi yang masih dilakuan dengan cara manual (kegiatan perhitugan manual). 

Dimana hasil perhitungan akan digunakan sebagai acuan untuk menentukan harga 

barang yang akan diproduksi. Pada kasus yang sama, terdapat juga kesulitan lain 

seperti harga pokok produksi masih diperkirakan saja tergantung harga bahan 

pokok seperti pisang dan singkong. Contohnya saat musim kemarau pisang susah 
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didapatkan maka harga pokok penjualan akan naik. Berdasarkan kesulitan yang 

dialami maka sistem informasi dapat dijadikan sebuah solusi. Sistem informasi 

dapat digunakan dalam perhitungan berbagai komponen yang terkait dalam 

aktifitas produksi untuk menghasilkan laporan data yang sesuai dan diharapkan 

suatu perusahaan. Pada penelitian ini khususnya yaitu perhitungan bahan baku 

produksi. 

Penelitian mengenai analisis penentuan harga pokok dan sejenisnya sudah 

banyak dikembangkan, beberapa diantaranya adalah (Slat, 2013) dengan judul 

analisis harga pokok produk dengan metode full costing dan penentuan harga jual. 

Selanjutnya, (Batubara, 2013) dengan judul penentuan harga pokok produksi 

berdasarkan metode full costing pada pembuatan etalase kaca dan alumunium di 

UD. Istana Alumunium Manado. Selanjtnya, (Gunanto, 2014) dengan judul 

analisa harga pokok produksi dengan full costing method dalam menetapkan harga 

jual bola plastik pada UD. Bumi Putra dan (Samsul, 2013) dengan judul 

perbandingan harga pokok produksi full costing dan variable costing untuk harga 

jual CV. Pyramid dan (Sulami, 2017) dengan judul analisis metode full costing 

dalam penetapan harga jual susu pada Koperasi Tani Jasa Tirta. 

Merujuk penelitian sebelumnya, penelitian ini memfokuskan pada 

penerapan metode full costing dalam menentukan harga pokok dan penentuan 

harga pokok yang digunakan dengan memanfaatkan suatu sistem informasi untuk 

dapat menghasilkan laporan data yang sesuai dengan yang diharapkan. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas masalah 

penggunaan dan perhitungan bahan baku dengan mengangkat judul "Rancang 
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Bangun Sistem Informasi Penentuan Harga Pokok Produksi Menggunakan 

Metode Full Costing (Studi Kasus: UMKM Keripik Abc)". 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat merumuskan 

masalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi penentuan harga 

pokok pada UMKM Keripik Abc? 

2. Bagaimana mengajukan suatu sistem yang mampu mengestimasi bahan 

baku agar dapat secara tepat menentukan berapa harga pokok produksi 

pada UMKM Keripik Abc? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah yang penulis ajukan lebih terarah dan tidak 

menimbulkan kesalahan dalam penafsiran, maka dalam penelitian hanya dibatasi 

dalam ruang lingkup, sebagai berikut: 

1. Perancangan dan pembangunan sistem informasi penentuan harga pokok 

hanya memberikan informasi ruang lingkup bisnis pada UMKM Keripik 

Abc. 

2. Produk yang dimaksud dalam penelitian ini, berupa keripik pisang dan 

keripik singkong.  

3. Pengelolan bahan baku hanya diambil bahan baku selama satu bulan, 

waktu kerja pendapatan penetapan harga bahan baku hanya selama satu 

bulan. 



4 

 

4. Masukan atau input data bahan baku dan data produk dilakukan oleh 

admin melalui website UMKM Keripik Abc.  

5. Keluaran atau output yang dihasilkan berupa informasi laporan produksi 

dan laporan harga pokok produksi yang digunakan sebagai acuan 

penentuan harga jual dan memantau persediaan bahan baku. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis dari penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Merancang dan membangun sistem informasi penentuan harga pokok pada 

UMKM Keripik Abc untuk membantu perusahaan dalam mengelola bahan 

baku keripik.  

2. Mengajukan suatu sistem yang mampu mengestimasi bahan baku agar 

dapat secara tepat menentukan berapa harga pokok produksi pada UMKM 

Keripik Abc. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang ingin dicapai, sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan,  

1) Memberikan kemudahan perusahaan dalam mengelola data terkait 

harga pokok produksi, dikarenakan penerapan dilakukan dengan secara 

terkomputerisasi dan penyimpanan menggunakan database sehingga 

dapat mengefisiensikan kinerja petugas karena simulasi perhitungan 

bahan baku dilakukan didalam sistem dan hasil perhitungan dapat di 

cetak dengan mudah.  
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2) Membantu perusahaan dalam mengurangi kerugian atas kesalahan 

melakukan perhitungan dan penggunaan bahan baku. 

2. Bagi akademis, hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam kajian keilmuan dan 

perkembangan sistem informasi, serta berguna juga untuk menjadi 

referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap sistem 

penentuan harga pokok produksi dengan menerapkan metode full costing. 
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