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BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Berkembangnya perekonomian di Indonesia mempengaruhi dinamika kegiatan ekonomi masyarakat Indonesi, salah satu kegiatan ekonomi tersebut adalah perusahan produksi. Saat ini banyak perusahaan produksi yang tergabung dalam suatu grup dan mempunyai banyak divisi, dari berbagia divisi yang ada memungkinkan terjadinya transfer produk, hal tersebut disebabkan oleh nilai harga transfer biasanya lebih rendah dari pada harga produk di pasar. Adanya transfer produk antar divisi menimbulkan munculnya harga transfer. Penentuan harga transfer dilakukan dengan menggunakan perhitungan akuntansi dan kesepakatan antara divisi penjual serta divisi pembeli, hal tersebut bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya kerugian dari kedua belah pihak. Menyadari begitu berpengaruhnya harga transfer bagi kelangsungan hidup perusahaan yang memiliki banyak divisi, maka diperlukan sistem yang dapat melakukan perhitungan harga transfer secara tepat dan akurat. Sampai saat ini sistem yang dapat melakukan perhitungan secara tepat dan akurat adalah sistem yang terkomputerisasi. Selain itu dengan menggunakan sistem yang terkomputerisasi dapat meringankan pekerjaan, karena tidak perlu melakukan perhitungan akuntansi yang rumit dan data tersimpan secara digital, sehingga tidak memerlukan banyak lembaran kertas untuk pengarsipan data akuntansi. 
Adanya alasan tersebut maka dianjurkan agar dalam penentuan harga transfer menggunakan sistem yang terkomputerisasi, sehingga dapat menghasilkan informasi akuntansi harga transfer yang baik dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan apakah produk tersebut lebih benefit ditransfer ke divisi lain yang ada dalam satu perusahaan atau dijual di pasar luar.  
Tujuan
Tujuan penulisan karya tulis ini adalah memberikan informasi bagaimana menerapkan teori akuntansi manajemen, khususnya dalam penentuan harga transfer yang terkomputerisasi agar perhitungan akuntansi tidak hanya menjadi teori dan kemajuan teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara optimal. 
Batasan Masalah
Melihat banyaknya permasalahan yang ada, maka tugas akhir ini akan dibatasi dengan hanya menentukan harga transfer dengan metode variable costing. Sistem ini hanya melakukan proses perhitungan harga transfer berdasar data yang diperoleh dari departemen terkait, tanpa melakukan pengolahan data sebelumnya. 

