
 
 

  BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Industri konveksi adalah suatu perusahaan yang menghasilkan pakaian 

wanita, pria, anak, pakaian olahraga, maupun pakaian-pakaian partai politik. 

Umumnya, konveksi ini mempergunakan bahan baku berupa tekstil dari bermacam-

macam jenis seperti katun drill, katun combed, polyester, cvc, tc, spandex, dan 

bahan syntetis lain. Pada perusahaan konveksi umumnya mempunyai alat-alat yang 

biasanya digunakan yaitu berupa meja dan mesin potong, mesin jahit, alat dan meja 

sablon, komputer untuk mendesain. 

Di dalam sebuah proses pembuatan sebuah produk atau barang terdapat dua 

jenis kelompok biaya yaitu biaya non produksi dan biaya produksi. Yang 

dimaksudkan biaya produksi disini adalah ketika seluruh biaya yang dikeluarkan di 

dalam proses produksi bahan baku menjadi sebuah produk atau barang jadi. 

Sedangkan yang dimaksudkan dengan biaya non produksi merupakan biaya yang 

dikeluarkan di luar kegiatan produksi, misalnya saja pada kegiatan pemasaran, 

administrasi ataupun kegiatan-kegiatan umum lainnya. 

Metode penentuan biaya produksi yaitu terdiri dari metode full costing dan 

metode variable costing. Metode full costing adalah metode penentuan biaya 

produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam biaya 

produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead 

pabrik (Mulyadi, 2016). Dalam penelitian ini penulis menghitung biaya produksi 

menggunakan metode full costing karena biaya overhead pabrik baik yang 

berperilaku tetap maupun variabel, dibebankan kepada produk yang diproduksi atas 
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dasar tarif yang ditentukan di muka pada kapasitas normal atau atas dasar biaya 

bahan baku sesungguhnya (Mulyadi, 2016). 

Seiring perkembangan zaman banyak bermunculan usaha konveksi di Kota 

Bandar Lampung. Konveksi serasi adalah salah satu perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa pembuatan pakaian jadi. Konveksi serasi mempunyai banyak pesaing 

dan banyak menemui kendala dalam usahanya, masalah utama adalah pencatatan 

biaya-biaya yang masih dilakukan secara manual dimana datanya rawan sekali 

hilang dan kurangnya promosi yang dilakukan oleh konveksi serasi. Sehubungan 

dengan masalah tersebut maka konveksi serasi membutuhkan sistem yang dapat 

memudahkan dalam mengelola biaya-biaya produksi dengan menggunakan metode 

full costing agar mempermudah perusahaan dalam melakukan pencatatan atau 

perhitungan biaya-biaya produksi.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan 

masalah dalam Sistem Informasi Akuntansi Biaya Produksi pada Konveksi Serasi 

adalah Bagaimana mencatat semua laporan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, 

biaya operasional barang atau pabrik yang masih dilakukan dengan cara manual 

menjadi terkomputerisasi? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis 

membatasi masalah yang akan dibahas pada Sistem Informasi Akuntansi Biaya 

Produksi adalah sebagai berikut : 



3 
 

1. Sistem hanya menyajikan Biaya Produksi dengan memiliki fasilitas untuk 

menyimpan, menambah, membatalkan, menghapus, mengedit, mengeluarkan 

program dan mencetak data. 

2. Pengolahan Biaya Produksi mencakup semua biaya. 

3. Dapat mencetak laporan biaya produksi yang diperlukan 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian adalah: 

1. Membuat suatu sistem informasi akuntansi biaya produksi 

2. Membantu mempermudah dalam pembuatan biaya produksi yang 

berhubungan dengan dana 

3. Meminimalisir terjadinya kehilangan dokumen pada saat pembuatan laporan 

biaya produksi 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang didapatkan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi, manambah pengetahuan 

maupun wawasan baru tentang sistem informasi akuntansi biaya produksi 

pada Konveksi Serasi Bandar Lampung. 

2. Bagi Universitas 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi serta 

referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang ada kaitannya 

dengan sistem informasi akuntansi biaya produksi. 
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3. Bagi Perusahaan 

Diharapkan hasil penelitian dapat membantu dan memudahkan dalam 

pengolahan biaya produksi di Konveksi Serasi. 

 

1.6 Metodologi Pengumpulan Data 

1. Wawancara (Interview) 

Metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan 

pegawai atau karyawan yang bersangkutan mengenai  masalah yang dibahas 

pada tugas akhir, untuk mendapatkan data-data yang sudah dipersiapkan  

guna memperoleh informasi yang dibutuhkan. 

2. Pengamatan (Observation) 

Metode ini yaitu teknik pengumpulan data  dengan cara mengadakan 

pengamatan dan peninjauan secara langsung terhadap objek penelitian, 

pengamatan secara langsung mengenai sistem yang sedang berjalan di 

perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan data-data yang benar dan 

akurat serta mempermudah dalam penyusunan tugas akhir ini. 

3. Tinjauan Pustaka (Study literature) 

Metode yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan mengutip 

beberapa sumber pustaka sebagai referensi yang terkait dengan penyusunan 

tugas akhir ini dan ada hubungannya dengan data yang diperlukan. 

4. Dokumentasi (Documentation) 

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan atau berkas yang di 

butuhkan untuk penulisan tugas akhir. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Tugas akhir merupakan suatu Karya Tulis yang dibuat oleh Mahasiswa yang 

telah melaksanakan tugas akhir dengan sistem penulisan yang telah ditentukan. 

Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini antara lain: 

BAB I Pendahuluan  

Pokok bahasan meliputi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari pembahasan secara detail, 

dapat berupa definisi atau model yang langsung berkaitan dengan masalah 

yang diteliti. Selain itu, bab ini juga menjelaskan tentang informasi hasil 

penelitian dan menghubungkannya dengan masalah penelitian yang sedang 

diteliti serta membandingkannya dalam bentuk tabel. 

BAB III Analisis dan Perancangan Sistem 

Bab ini menguraikan tentang gambaran obyek penelitian, misalnya gambaran 

umum perusahaan, gambaran umum produk, serta data yang dipergunakan 

untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan 

kegiatan penelitian dan menguraikan tentang analisis terhadap permasalahan 

yang terdapat di kasus yang sedang diteliti. Meliputi analisis terhadap 

masalah sistem yang sedang berjalan, analisis hasil solusinya, analisis 

kebutuhan terhadap sistem yang diusulkan, analisis kelayakan sistem yang 

diusulkan. Perancangan sistem berisikan model-model penyelesaian masalah 

sistem lama dengan membuat rancangan untuk sistem baru yang diusulkan. 
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BAB IV Implementasi dan Pembahasan 

Bagian ini berisi penjelasan tentang lingkungan implemetasi (OS,perangkat 

keras dan bahasa pemrograman yang digunakan), file-file implementasi 

analisa dan perancangan sistem dari masing masing modul atau klas 

(relasinya) serta algoritma yang diimplementasikan. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Berisi Simpulan dan Saran tentang ringkasan pembahasan dan saran dari hasil 

penemuan penyusun selama melaksanakan studi kasus pada perusahaan 

tersebut. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


