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Berkah Aluminium merupakan salah satu unit usaha di kota 

Bandarlampung yang bergerak di bidang produksi lemari hias, rak piring, meja 

dapur, etalase dan produk lainnya dengan berbahan dasar aluminium, stainless 

steel, besi dan kaca. Dalam hal produksi, Berkah Aluminium melakukan produksi 

sesuai pesanan yang diterima lalu menghitung harga pokok produksi secara 

langsung menggunakan kalkulator dengan rincian yang tidak teratur dan dicatat di 

kertas secara manual, sehingga rentan terjadinya kehilangan catatan rincian 

tersebut. Selain itu, pencatatan biaya-biaya produksi yang kurang teratur akan 

mengakibatkan rincian biaya yang tidak konsisten dalam perhitungan harga pokok 

produksi sehingga dapat berpengaruh terhadap laba yang sesungguhnya diperoleh 

setiap bulannya. 

Tujuan dari penelitian menghasilkan sebuah aplikasi perhitungan harga 

pokok produksi menggunakan metode job order costing yang dapat membantu 

dan mempermudah pekerjaan di Berkah Aluminium agar bisa lebih teratur dan 

sistematis baik dari segi penghitungan biaya produksi ataupun pencatatan 

transaksi sehingga dapat memberikan informasi yang lebih akurat mengenai 

pendapatan usaha yang sesungguhnya. Analisis dan perancangan aplikasi 

perhitungan HPP menggunakan extreme programming. Pada tahap perancangan 

konseptual menggunakan model UML yaitu: use case diagam, activity diagram, 

sequence diagram dan class diagram. Pada tahap pembangunan sistem 

menggunakan bahasa pemograman JAVA dengan database MySQL. 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menerapkan aplikasi perhitungan 

harga pokok produksi dengan metode job order costing di Berkah Aluminium 

dapat membantu merapihkan pencatatan transaksi pemesanan dan data-data dari 

produk yang dipesan sehingga data rincian biaya produk lebih konsisten dan valid, 

memudahkan dalam penetapan harga jual dan dapat dengan mudah mengetahui 
informasi mengenai pemesanan, penjualan, dan laba dalam periode tertentu yang 

diinginkan. 
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