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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam suatu perusahaan banyak faktor yang perlu mendapat perhatian dan 

dukungan secara cepat dari pengelolaannya untuk mencapai tujuan operasional 

dengan optimal. Pada saat ini komputer merupakan salah satu alternatif utama 

untuk mendukung kegiatan operasional suatu perusahaan, komputer berfungsi 

sebagai alat bantu dalam menyelesaikan masalah yang ada pada perusahaan, 

seperti keperluan administrasi, perhitungan, arsip data, pembuatan sistem 

informasi serta pengambilan keputusan. Oleh sebab itu pada era globalisasi ini, 

komputer merupakan pendukung yang handal dalam kemajuan suatu usaha. 

Contohnya pada komponen pembentukan laba. 

Komponen pembentukan laba memerlukan alat bantu manajemen yang 

mampu menghasilakan informasi-informasi yang relavan guna pengambilan 

keputusan ekonomi dan keuangan yang tepat yaitu akutansi. Akutansi adalah 

kegiatan menyediakan data kuantitatif terutama bersifat keuangan dari kesatuan-

kesatuan usaha ekonomi yang dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan 

ekonomi (Baridwan, 2000:30). Salah satu keputusan penting yang harus diambil 

oleh pihak manajemen adalah menyangkut penentuan harga pokok produksi. 

Penetuan harga pokok produksi merupakan hal yang sangat penting 

mengingat manfaat informasi harga pokok produksi adalah penentu harga jual 

produk serta penentuan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam 

proses yang akan disajikan dalam neraca. Di dalam penentuan harga pokok 

produk, informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah informasi mengenai 
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biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Ketiga jenis 

kegiatan ini harus ditentukan secara cermat baik dalam pencatatan maupun 

penggolongannya. Sehingga informasi harga pokok produksi yang dihasilkan 

dapat diandalkan baik untuk penentuan harga jual produk maupun untuk 

perhitungan laba rugi periodik (Batubara Helmina, 2013). 

Harga pokok produksi yaitu biaya barang yang telah diselesaikan selama 

satu periode (Winwin dan Ilham, 2008). PT Wahana Semesta Tanggamus adalah 

salah satu perusahaan media cetak yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto No.16, 

Kecamatan Pahoman, Bandar Lampung. Perusahaan ini memproduksi Surat 

Kabar Harian (KHS) yang berisikan informasi sekitar wilayah Lampung. Bahan 

baku yang digunakan pada perusahaan ini adalah kertas Koran yang dipasok dari 

supplier dalam negeri. Jenis proses produksi  pada perusahaan yaitu proses 

produksi yang kontiniu (continuous process). Untuk mampu bersaing dengan 

perusahaan yang bergerak pada bidang yang sama, PT Wahana Semesta 

Tanggamus harus menentukan harga pokok produki yang sesuai sebagai dasar 

untuk menentukan harga jual. Kesalahan perhitungan yang terjadi dalam 

menentukan harga pokok produksi akan mengakibatkan harga jual tidak sesuai, 

bisa jadi harga jual terlalu tinggi maupun rendah.  

Dalam menentukan harga pokok produksi pada perusahaan belum  dapat 

dilakukan dengan cepat dan akurat. Ketika menentukan harga pokok produksi PT 

Wahana Semesta Tanggamus hanya menghitung biaya bahan baku ditambah 

dengan biaya gaji yang perhitungannya belum secara rinci dan masih 

menggunakan sistem yang manual yaitu menggunakan spreadsheet. Sedangkan 
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dalam menentukan harga pokok produksi dibutuhkan informasi mengenai biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik.  

Untuk itu pada PT Wahana Semesta Tanggamus dibutuhkan sebuah sistem 

yang dapat memperhitungkan harga pokok produksi. Namun untuk melakukan 

perhitungan di dalam sistem tersebut harus memiliki sebuah metode, dalam 

menentukan metode penulis merekomendasikan metode process costing. Process 

costing merupakan sebuah metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan 

oleh perusahaan yang mengolah produknya secara masal. Di dalam metode ini, 

biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu, 

selama periode tertentu, dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari roses 

tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan (Whitten, 2007).  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka pada 

penelitian ini penulis mengangkat proposal yang berjudul “Perancangan Sistem 

Informasi Harga Pokok Produksi dengan Metode Process Costing”. Dengan 

dibuatnya sistem informasi harga pokok produksi menggunakan metode process 

costing, perusahaan dapat menghitung harga pokok produksi dengan benar dan 

sesuai dengan perhitungan sehingga mampu meningkatkan keuntungan              

PT Wahana Semesta Tanggamus. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang, maka penulis mengambil suatu rumusan  

masalah sebagai berikut:   

1. Bagaimana cara menentukan harga pokok produksi pada PT Wahana 

Semesta Tanggamus? 
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2. Bagaimana merancang dan membuat Sistem Informasi Harga Pokok 

Produksi dengan Metode Process Costing yang bertujuan untuk 

memudahkan perusahaan dalam melakukan perhitungan sehingga dapat 

meningkatkan keuntungan perusahaan?  

 

1.3 Batasan Masalah Penelitian  

Sesuai dengan judul laporan proposal, penulis membatasi pembahasan 

laporan proposal ini agar tidak menyimpang dari objek pembahasan yang 

diinginkan sebagai berikut:  

1. Sistem Informasi hanya mengelola informasi tentang harga pokok produksi 

berdasarkan ketentuan perusahaan dan proses produksi. 

2. Dalam perhitungan harga pokok produksi pada PT Wahana Semesta 

Tanggammus, penulis menggunakan metode process costing sebagai 

landasan perhitungan. 

3. Perhitungan harga pokok produksi hanya akan menggunakan unsur biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. 

4. Laporan tidak menentukan harga jual tetapi hanya memberi informasi 

tentang laporan harga pokok produksi, laporan produksi, laporan biaya 

bahan baku, laporan tenaga kerja dan laporan biaya overhead pabrik.  

5. Program aplikasi yang digunakan penulis dalam membantu pembuatan 

sistem ini adalah MySQL 5.0 sebagai tempat penyimpanan database, Adobe 

Macromedia Dreamweaver CS6 sebagai pembuatan program dengan 

menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman. 
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1.4 Tujuan Penelitian   

Tujuan dari penelitian ini adalah:   

1. Mengetahui cara menentukan harga pokok produksi pada PT Wahana 

Semesta Tanggamus. 

2. Merancang dan membuat sistem informasi harga pokok produksi dengan 

metode process costing yang bertujuan untuk memudahkan perusahaan 

dalam melakukan perhitungan sehingga dapat meningkatkan keuntungan 

perusahaan. 

 

1.5 Manfaat atau Kontribusi Penelitian  

Manfaat atau kontribusi yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagi penulis dapat menerapkan ilmu dan keahlian yang di dapat dari analisa 

harga pokok produksi dengan metode process costing yang dapat 

meningkatkan keuntungan perusahaan dan hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. 

2. Bagi perusahaan dapat membantu dalam melakukan pengelolaan dan 

penyimpanan data mengenai biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya 

overhead pabrik yang digunakan sebagai dasar biaya produk serta dapat 

memudahkan perusahaan untuk menentukan harga pokok produksi dalam 

satu periode. 

3. Bagi Universitas diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bagi 

mahasiswa. 
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1.6 Sistematika Penulisan  

Penulisan Skripsi ini disusun secara sistematika untuk memudahkan 

mahasiswa dalam penyusunan Skripsi. Adapun sistematika penulisan Skripsi ini 

adalah:  

BAB I PENDAHULUAN   

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah penelitian, tujuan penelitian dan manfaat atau kontribusi 

penelitian serta sistematika penulisan.  

  

BAB II LANDASAN TEORI  

Menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan, seperti penjelasan 

mengenai  sistem, harga pokok produksi, database, sistem informasi, dan 

lainnya yang berhubungan.  

 

BAB III METODE PENELITIAN  

Adapun isi dari bab ini adalah mencakup analisa sistem meliputi input, 

proses, output serta dalam bentuk perancangan Use Case Diagram, Aktivity 

Diagram, Class Diagram dan Sequence Diagram. Selain itu dalam bab ini 

juga membahas desain perancangan aplikasi yang akan dibuat.  

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang tampilan hasil sistem yang 

dirancang beserta pembahasannya . Selain itu dalam bab ini juga membahas 

tentang pengujian terhadap system yang dibuat. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisikan uraian kesimpulan yang didapat dari proses Perancangan 

Sistem Informasi Harga Pokok Produksi Pada PT Wahana Semesta 

Tanggamus dengan Metode Process Costing serta saran yang disampaikan 

untuk perbaikan maupun perkembangan sistem selanjutnya.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 

  

 

 

 

 

 


