
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Salah satu keputusan yang sulit dihadapi suatu 

perusahaan adalah menetapkan harga. Meskipun cara 

penetapan harga yang dipakai sama bagi setiap perusahaan 

yaitu didasarkan pada biaya, persaingan, permintaan, dan 

laba. Tetapi kombinasi optimal dari faktor-faktor tersebut 

berbeda sesuai dengan sifat produk, pasarnya, dan tujuan 

Perusahaan. Tingkat harga yang di tetapkan mempengaruhi 

kuantitas produk yang terjual. Selain itu, secara tidak 

langsung harga juga mempengaruhi biaya, karena kuantitas 

yang terjual berpengaruh pada biaya yang ditimbulkan dalam 

kaitannya dengan efisiensi produksi. Oleh karena itu 

penetapan harga mempengaruhi pendapatan total dan biaya 

total, maka keputusan dan strategi penetapan harga 

memegang peranan yang penting dalam setiap perusahaan.  

Sementara itu dari sudut pandang konsumen, harga 

seringkali digunakan sebagai indikator nilai bilamana harga 

tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas 

suatu barang atau jasa. Nilai merupakan rasio antara manfaat 
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yang dirasakan terhadap harga (Tjiptono, 1997). Sehingga 

bila manfaat yang dirasakan konsumen meningkat maka 

nilainya akan meningkat, demikian pula sebaliknya. 

Oslo Cental Computama merupakan sebuah UKM dalam 

bidang perdagangan dan jasa komputer di Yogyakarta dan 

juga merupakan salah satu bagian dari StakeHolder Optima 

Group yang berpusat di Solo. Oslo Central Computama 

dikepalai oleh seorang store manager. Salah satu  tugas dari 

store manager melakukan penetapan harga dan 

mengeluarkan kebijakan di Oslo Cental Computama seperti 

uraian diatas. Sebagai sebuah UKM dalam bidang 

perdagangan dan jasa komputer, salah satu produk dari Oslo 

Cental Computama adalah layanan servis komputer. Layanan 

servis menjadi daya tarik tersendiri konsumen. Pelayanan 

yang ramah, pengerjaan yang cepat, hasil yang memuaskan 

serta tarif yang terjangkau menjadi pedoman bagi divisi 

servis untuk memberi kepuasan bagi pelanggan. Layanan 

Servis ditangan Oleh Divisi teknis yang di kepalai oleh 

seorang Kepala teknisi. Layanan servis yang disediakan yaitu 

: Servis Komputer, Notebook, Monitor, Printer, dan peralatan 

pendukung komputer lainnya. 
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Penulis akan mengajukan sebuah alternatif dengan 

memanfaatkan teknologi Informasi, perhitungan biaya yang 

dilakukan pada Sistem Informasi Servis yang sedang 

dikembangkan. Penulis mangajukan sebuah sistem informasi 

Servis komputer yang didalammnya berisi perhitungan biaya 

yang membantu dalam penetapan tarif servis dari layanan 

reparasi yang dilakukan dengan judul PENGGUNAAN 

INFORMASI AKUNTANSI PENUH DALAM PENENTUAN TARIF 

LAYANAN SERVIS ( STUDI KASUS DI OSLO CENTRAL 

COMPUTAMA). 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang, diidentifikasi masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana langkah perusahaan dalam menetapkan harga 

jual produk berdasarkan perhitungan biaya yang 

dikeluarkan. 

2. Bagaimanakah cara menghitung tarif layanan servis 

komputer pada Oslo Central Computama dengan 

menggunakan informasi akuntansi penuh.  

3. Apakah ada perbedaan besarnya tarif layanan servis pada 

Oslo Central Computama dengan menggunakan 

 3



perhitungan berdasar informasi akuntansi penuh dan tarif 

yang digunakan sekarang.  

1.3. Ruang Lingkup 

Dalam melakukan penelitian dan penganalisaan tulisan 

ini, penulis akan membatasi permasalahan yang ditangani. 

Hal ini disebabkan keterbatasan waktu penyusunan. Sistem 

dibatasi pada penggunaan informasi akuntansi yang berupa 

biaya langsung dan tidak langsung, perhitungan persentase 

markup dan perhitungan tarif layanan servis dan penjualan 

suku cadang. 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui penerapan informasi akuntansi penuh 

dalam kaitannya dengan penentuan tarif jasa layanan 

servis komputer pada Oslo Central Computama.  

2. Untuk mengetahui perbandingan besarnya tarif jasa tarif 

layanan servis pada Oslo Central Computama dengan 

menggunakan perhitungan berdasar informasi akuntansi 

penuh dan tarif yang digunakan sekarang.  
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