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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Pelayanan bisnis yang dilakukan untuk menghasilkan pesanan pelanggan 

berupa produk dari berbagai entitas membutuhkan lingkungan aplikasi yang 

optimal agar dapat menghasilkan layanan yang konsisten dan berkualitas. Dan 

dengan pemanfaatan teknologi informasi yang terus berkembang, pelayanan bisnis 

tersebut juga dapat ikut berkembang. 

Klien PT Citra Global Dinamika merupakan sebuah perusahaan yang 

melakukan penjualan produk berupa sebuah control valve. Control Valve dijelaskan 

oleh (Damayanti et al., 2015) merupakan sebuah alat yang digunakan sebagai alat 

yang dapat mengontrol aliran cairan atau laju dari tekanan yang ada pada suatu 

sistem proses pengaliran dengan memanfaatkan daya operasinya. 

Dan pada saat ini pelayanan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu 

produk pesanan control valve, klien PT Citra Global Dinamika masih harus 

melakukan penentuan harga secara manual dengan cara menggabungkan format 

control valve yang bervariasi agar dapat menjadi sebuah produk control valve 

dengan harga yang telah ditentukan. Karena proses operasional yang dilakukan 

dengan manual dan pesanan yang jumlahnya terus bertambah, penentuan harga 

tidak dapat dihasilkan secepat keinginan pelanggan dan seringkali harga tidak 

konsisten dan menyebabkan kualitas pesanan kurang optimal. 

Dengan bantuan teknologi informasi, sebuah aplikasi dapat dirancang dan 

diimplementasikan untuk mencakup semua produk control valve dan layanan yang 

akan diberikan kepada pelanggan. Untuk merancang aplikasi yang mampu     
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melakukan proses penentuan modal harga, metode full costing merupakan salah 

satu metode yang dapat digunakan (Maghfirah & BZ, 2016). Metode full costing 

menentukan modal harga produksi dengan cara memperhitungkan segala unsur 

kedalam harga produksi tersebut. Unsur-unsur tersebut terdiri dari biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik.  

Dan dengan bantuan teknologi informasi yang dapat berjalan dengan 

kemampuan-kemampuan tersebut akan mampu mengatasi masalah dalam faktor 

konsistensi dari ketetapan harga dan kualitas produk yang diberikan. 

Penulis memutuskan untuk mengambil judul “PERANCANGAN DAN 

IMPLEMENTASI SISTEM PENENTUAN MODAL HARGA PRODUK 

CONTROL VALVE DENGAN METODE FULL COSTING” yang didasarkan 

oleh latar belakang masalah diatas. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Penulis memutuskan untuk mengambil judul diatas dengan berdasar pada 

rumusan masalah sebagia berikut: 

1. Bagaimana sistem yang dirancang dapat membantu mengatasi masalah 

dalam kecepatan, kemudahan dan konsistensi dalam memproses 

pesanan pelanggan? 

2. Bagaimana metode full costing dapat diterapkan dalam sistem yang 

dibuat untuk penentuan modal harga produk control valve? 

1.3.  Batasan Masalah 

Berdasarkan judul yang telah diambil oleh penulis, penulis memutuskan 

untuk membatasi ruang lingkup permasalahan agar penelitian ini tidak menyimpang 

dari judul yang telah ditentukan oleh penulis, yaitu sebagai berikut: 
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1. Sistem ini dirancang dengan menggunakan metode full costing. 

2. Sistem ini berfokus dalam memberikan sarana untuk menentukan modal 

harga produk control valve. 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan oleh penulis, bertujuan untuk mengembangkan 

sebuah sistem yang dapat mengatasi masalah dalam lambatnya penentuan harga 

pada produk control valve, konsistensi dan juga kualitas dari produk tersebut. Serta 

dengan mengimplementasikan metode full costing dalam sebuah sistem yang 

berfungsi untuk menetapkan harga sebuah produk control valve. 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan oleh penulis dengan upaya untuk menghasilkan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi penulis, penelitian yang dilakukan ini bermanfaat untuk 

mempelajari lebih dalam mengenai penggunaan metode full costing 

dalam sebuah aplikasi penentuan modal harga. 

2. Menemukan solusi bagi masalah dalam penentuan modal produk 

control valve, agar dapat memberi kemudahan dalam melakukan proses 

penentuan modal harga produk control valve. 

1.6.  Sistematika Penulisan 

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis dibagi berdasarkan lima garis 

besar. Yaitu sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini penulis menyajikan latar belakang masalah dari topik yang 

penulis ambil serta rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian beserta juga dengan sistematika penulisan yang dibuat oleh penulis.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini, penulis menguraikan tinjauan pustaka yang dilakukan oleh 

penulis dan juga landasan teori dari penelitian yang dilakukan oleh penulis 

berdasarkan referensi dari jurnal-jurnal penelitian.  

BAB III METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang rancangan penelitian penulis 

seperti alur penelitian, analisa permasalahan, dan rancangan sistem. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini penulis menjelaskan implementasi dari sistem penetuan harga 

produk control valve yang telah dirancang.  

BAB V PENUTUP 

 Dalam bab ini penulis membahas apa saja kesimpulan dari sistem penentuan 

harga produk control valve dan juga apa saja saran dari penulis. 
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