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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan perekonomian saat ini secara tidak langsung telah mendorong 

persaingan bisnis di berbgai bidang, Semua industri ataupun perusahaan berupaya 

meningkatkan mutu produksinya baik yang bersifar barang atau jasa, hal ini dilakukan 

untuk mendapatkan pasar yang lebih banyak, Pada umumnya tujuan utama 

perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya yaitu untuk mendapatkan 

keuntungan atau labah semaksimal mungkin, Hal ini dilakukan agar kelangsungan 

hidup perusahaaan terjamin dan dapar memberi manfaat bagi masyarakat umum. 

Selain perkembangan perekonomian yang meningkat pertumbuhan teknologi 

informasi juga mengalami perkembangan karena di era modern setiap perusahaan di 

tuntuk efektif dan efisien dan Setiap perusahaan menginginkan perkembangan bisnis 

secara pesat untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Namun, untuk mencapai 

keberhasilan dalam bisnis, kegiatan - kegiatan pada perusahaan haruslah didukung 

dengan teknologi informasi agar kegiatan-kegiatan yang ada dalam perusahaan dapat 

berjalan secara efektif dan efisien selain itu dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 

Pada dasarnya perusahaan selalu berusaha menghasilkan barang dan jasa yang 

berkualitas tinggi namun harganya relatif rendah. Agar hal tersebut dapat tercapai 

maka perusahaan menggunakan biaya yang efektif. Dalam membuat produk sendiri 

biaya di kelompokan menjadi dua yaitu biaya produksi dan non produksi, Biaya 

Produksi ini akan membentuk harga pokok produksi yang digunakan untuk 

menghitung haraga pokok produk jadi, Biaya produksi sangat diperlukan untuk 

menentukan harga pokok produksi suatu produk. Biaya yang dikeluarkan untuk 

menghasilkan produk harus jelas, sehingga penentuan harga pokok produksinya akan 

tepat. Ketidaktepatan dalam perhitungan harga pokok produksi akan menyesatkan 

manajemen dalam membuat keputusan. Harga pokok produksi merupakan kumpulan 

dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi, 

Perusahaan yang memprodusi suatu barang memerlukan informasi jumlah biaya yang 

dikeluarkan untuk menghasilkan produk, Hal ini bertujuan agar perusahaan selalu 

stabil dan mendapatkan keuntungan atau laba secara maksimal, dan harus 

memperhatikan pengalokasian biaya-biaya produksi yang dikeluarkan untuk 

meghasilkan produk 

UD Sumber Makmur adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 

peleburan aluminium yang memproduksi pulley 300 unit/hari dan penutup samping 
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mesin pemarut kelapa 70 pasang/hari dengan memperkerjakan 10 karyawan dan 3 

kepala bidang, UD Sumber Makmur sudah berdiri sejak tahun 2007 sampai sekarang 

dan pemilik bernama Denny yang terletak di desa pelemwatu kecamatan Menganti 

Kabupaten Gresik, Dalam memntukan harga jual produk pulley UD Sumber Makmur 

hanya berdasarkan situasi pasar dan dengan perkiraan estimasi biaya-biaya yang di 

keluarkan, oleh karena itu, perusahaan perlu mengetahui harga pokok produksinya 

dengan tepat, agar biaya-biaya tidak sesuai dengan posisinya dapat dikontrol dan 

dapat dihindarkan, sehingga perusahan dapat beroperasi secara efektif dan efisien. 

 Pemanfaatkan teknologi informasi untuk perhitungan harga pokok produksi 

menjadi pilihan yang tepat agar lebih efektif dan efisien karena perubahan harga 

produksi yang sewaktu waktu berubah akan berdampak pada harga, dengan adanya 

teknologi informasi perusahaan tidak perlu menghitung dari awal. 

Memperhitungkan seluruh biaya produksi maka dilakukan penelitian dan 

memberikan gambaran mengenai penentuan harga pokok produksi yang tepat 

sehingga nantinya dapat bersaing dengan perusahaan lain dan mendapatkan 

keuntungan yang maksimal. 

Adapun pengelompokkan biaya yang seharusnya dibutuhkan perusahaan 

sebagai landasan dalam perhitungan harga pokok produksi nya yaitu: 

1. Biaya Bahan Baku  

2. Biaya Tenaga Kerja 

3. Biaya Overhed 

Data-data yang telah dikelompokkan tersebut yang kemudian akan dijadikan bahan 

dalam perhitungan harga pokok produksi yang sesuai dengan teori yang ada. 

Perusahaan harus menghitung harga pokok suatu barang karena sangat 

penting untuk pelaporan keuangan perusahaan.  Penentuan harga pokok produksi 

dilakukan sebelum perusahaan menentukan harga jual. Harga ini nantinya akan 

digunakan oleh manajemen untuk membandingkan dengan pendapatan dan disajikan 

dalam laporan laba rugi. Selain itu, perusahaan juga akan lebih mudah melakukan 

pengontrolan produksi jika mengetahui harga pokoknya. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penyusun tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “ Sistem Informasi Perhitungan Harga Pokok Produksi 

Pulley Dan Penutup Samping Mesin Pemarut Kelapa Guna Mengingkatkan 

Pendapatan “ 
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1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana menghasilkan sistem informasi manajemen perhitungan harga 

pokok produksi.. 

1.3 Tujuan 

Untuk menghasilkan sistem informasi manajemen perhitungan harga pokok 

produksi 

1.4 Batasan dan Asumsi 

Dalam penelitian ini objek yang di kaji hanya terbatas pada : 

1. Objek yang dikaji terbatas pada perusahaan peleburan aluminium di 

UD.Sumber Makmur. 

2. Objek penelitain yang dikaji terbatas pada proses pembuatan Pulley dan 

Penutup samping mesin pemarut kelapa. 

3. Periode penelitan di lakukan pada bulan Juli 2020 s/d September 2020. 

Dalam penelitain ini asusmi yang di gunakan meliputi: 

1. Narasumber yang memberikan informasi mengerti secara keseluruhan proses 

dan tahapan produksi. 

2. Proses produksi berjalan secara normal. 

1.5 Manfaat 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung harga pokok 

produksi sehingga memudahkan dalam penetapan harga jual dan mendapatkan 

laba yang diinginkan. 

2. Bagi Penulis 

Sebagai wujud pengaplikasian mata kuliah yang telah di ajarkan di kampus 

agar berguna bagi masyarakat.  

3. Bagi Pembaca 

Dapat memberikan kemudahan untuk peneliti selanjutnya dan sebagai acuan 

khususnya dalam perhitungan harga pokok produksi.  


