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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap perusahaan memiliki visi, misi, dan tujuan yang hendak di capai untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan kearah tujuan yang jelas [1]. Salah satu 

kegiatan kelangsungan hidup perusahaan meliputi kegiatan produksi. Apabila kegiatan 

produksi terhenti, maka semua kegiatan dalam perusahaan akan berhenti, sehingga dapat 

mengakibatkan tidak tercapainya waktu dan target produksi yang sudah diprediksi oleh 

pihak pemilik perusahaan [2]. Selain kegiatan produksi, manajemen juga diperlukan oleh 

perusahaan untuk menyeimbangkan tujuan, kegiatan, dan proses didalam agar 

menghasilkan laba sesuai yang ditargetkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, pengeloaan 

manajemen dan produksi sangat penting bagi perusahaan.   

Sistem manajemen produksi memungkinkan perusahaan memperoleh informasi 

mengenai data yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sistem manajemen 

produksi mendukung fungsi produksi yang meliputi semua aktivitas yang berkaitan 

dengan perencanaan dan pengendalian dalam menghasilkan barang [3]. Salah satu fitur 

dalam sistem manajemen produksi adalah untuk menghitung Harga Pokok Produksi 

(HPP) untuk menentukan harga jual produk. Perusahaan perlu menerapkan HPP untuk 

penargetan laba. HPP dihitung menggunakan sistem untuk mengurangi ketidakpastian 

dalam penentuan harga jual [4]. Adanya sistem manajemen produksi, memudahkan 

pemilik perusahaan untuk mengambil keputusan berdasarkan laporan-laporan penjualan.  

Grandy merupakan salah satu UMKM yang bergerak dibidang makanan. Grandy 

memproduksi dua jenis kue yaitu kue kering dan kue basah. Kue kering beroperasi pada 

saat hari-hari besar yaitu lebaran dan natal, sedangkan kue basah beroperasi setiap hari. 

Kisaran karyawan UMKM Grandy yaitu sebanyak 20-25 orang untuk kue kering dan kue 

basah sebanyak 4-6 orang.  

Alur bisnis Grandy saat ini masih menggunakan cara manual. Grandy tidak memiliki 

dokumentasi transaksi setiap tahunnya karena Grandy masih menyimpan nota transaksi 

penjualannya sehingga dapat berpotensi hilang dan mengalami kerugian (LS8). 

Pelanggan yang datang untuk membeli kue secara langsung tanpa melakukan pemesanan 

terlebih dahulu tidak tercatat kedalam transaksi penjualan. Perhitungan HPP dihitung 

dengan memasukkan semua bahan baku, tenaga kerja tanpa memasukkan biaya lain-lain 

yang secara nilai tidak dapat dihitung.  
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Dengan adanya perancangan dan pengembangan sistem manajemen produksi, 

diharapkan pencatatan transaksi lebih diperhatikan sehingga tidak terjadi kesalahan 

dalam pencatatan transaksi penjualan dan pembelian. Adanya perhitungan HPP dengan 

menggunakan metode Full Costing dapat memudahkan pihak Grandy dalam menargetkan 

penjualan kedepannya. Oleh sebab itu, tugas akhir ini akan membahas sistem usulan 

dengan judul “Perancangan dan Pengembangan Sistem Manajemen Produksi Kue 

Menggunakan Metode Full Costing Berbasis Web pada Usaha Kue Grandy” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, didapatkan beberapa pembahasan 

masalah yang akan dibahas di tugas akhir ini meliputi: 

1. Bagaimana perancangan dan pengembangan sistem manajemen produksi pada 

usaha kue Grandy? 

2. Bagaimana metode full costing dapat membantu dalam menentukan HPP? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Sistem ini memiliki Batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Sistem hanya dipakai oleh owner perusahaan Grandy dan PIC Gudang; 

2. Retur kue kering hanya untuk pengembalian barang yang cacat dan tidak laku; 

3. Pembayaran atas pesanan hanya dapat dilakukan secara tunai; 

4. Sistem ini tidak menghitung bagian pengantaran; 

5. Satuan penjualan kue hanya ada dua yaitu lusin dan toples; 

6. Semua satuan bahan berdasarkan satuan gr; 

7. Komponen dalam HPP hanya ada tiga yaitu: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

dan biaya overhead; 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka tugas akhir ini memiliki 

tujuan dan manfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang dan mengembangkan suatu sistem 

yang dapat membantu pemilik untuk mengembangkan usaha kuenya agar mendapat laba 

bersih yang tinggi dengan perhitungan HPP metode full costing. Tujuan digunakannya 

metode full costing adalah untuk menganalisis perhitungan HPP dan harga jual kue kering 

yang telah dikalkulasi oleh pihak Grandy. 
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1.4.2 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah 

mengkomputerisasikan fitur yang bisa digunakan oleh owner untuk memudahkan pihak 

Grandy, agar lebih mudah mengoperasikan data, mengolah data, dan hasil yang informatif 

yang mudah dimengerti oleh end-user. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan terdiri dari dua bagian, yaitu metode 

pengumpulan data dan metode pengembangan sistem. 

1.5.1 Metode Pengumpulan Data 

1. Studi Pustaka 

Metode ini dilakukan guna mendapatkan teori-teori yang sudah ada 

sebelumnya yang berhubungan dengan topik tugas akhir, mempelajari serta 

memahami teori-teori untuk mendapat informasi yang relevan agar dapat menunjang 

penelitian. 

2. Observasi 

Melakukan observasi atau pengamatan langsung dimana pengembang 

menjadi participant dalam participant observation dimana penelitian tugas akhir 

ini terlibat langsung dalam kegiatan melakukan administrasi dan terlibat dalam 

proses memproduksi kue. 

3. Wawancara 

Wawancara dilakukan guna mendapat informasi yang jelas, akurat, dan 

dialami sesungguhnya oleh responden untuk melengkapi penelitian sistem ini yaitu 

pemilik Grandy. Hasil wawancara dicantumkan pada lampiran B dan daftar istilah 

dicantumkan pada lampiran C. 

1.5.2 Metodologi Pengembangan Sistem 

Metodologi pengembangan sistem yang digunakan adalah RAD (Rapid 

Aplication Development). RAD adalah sebuah model proses perkembangan perangkat 

lunak sekuensial linier yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek yang 

menekankan pengembangan yang singkat dan cepat. RAD sendiri terdiri dari 4 tahapan 

yaitu: perencanaan, analisis, desain dan implementasi. Tahapan tersebut akan dilakukan 

secara berulang dan melibatkan pihak Grandy untuk mendapatkan masukan sehingga 

sistem yang dirancang tercapai tujuannya dan dapat diimplementasikan. 

Kelebihan dari prototyping adalah sistem dapat memberikan hasil dari sistem 

untuk pengguna meskipin sistem belum selesai dikerjakan. Selain dengan menggunakan 
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metode prototyping, pengguna dapat menguji dan memberikan masukan mengenai sistem 

yang sedang dikerjakan sehingga sistem bisa dikerjakan sesuai dengan kebutuhan 

pengguna.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

  Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai laporan ini, berikut ini adalah 

struktur penulisan pada setiap bab di dalam tugas akhir ini: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, metode pengumpulan data, 

dan juga metode pengembangan sistem. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan bagaimana teori – teori yang dijadikan acuan dan digunakan 

sebagai landasan dalam pembuatan tugas akhir ini. 

BAB III SISTEM SAAT INI 

Bab ini menjelaskan mengenai hasil analisis sistem yang sedang berjalan saat ini 

yang digunakan sebagai petunjuk dalam pembuatan tugas akhir ini. 

BAB IV SISTEM USULAN 

Bab ini menjelaskan mengenai kegiatan perencanaan pembuatan sistem, analisa 

dan perancangan sistem, dan juga metode – metode yang digunakan dalam membuat 

sistem usulan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

 Bab ini memberikan kesimpulan yang sudah diperoleh dari hasil analisis dan 

perancangan sistem usulan, dan juga saran – saran untuk penelitian kedepannya. 

 

 

 

 

 

 

  


