
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya 

teknologi informasi berpengaruh penting dalam berbagai aspek kehidupan, salah 

satunya di dunia bisnis. Persaingan usaha yang ketat mengharuskan perusahaan untuk 

dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan diiringi dengan kemajuan 

teknologi yang dibutuhkan dalam hal pengolahan data, agar proses pengolahan data 

dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Perkembangan teknologi informasi 

yang terkomputerisasi dapat digunakan untuk membantu kinerja perusahaan agar 

menjadi lebih baik dan dapat meminimalisir human error yang terjadi akibat 

pencatatan data dan perhitungan secara konvensional. 

Pencatatan data pesanan ataupun perhitungan biaya produksi secara 

konvensional pada perusahaan manufaktur dapat mengakibatkan terjadinya beberapa 

kesalahan seperti hilangnya berkas data pesanan ataupun pencatatan perhitungan 

biaya produksi yang tidak akurat serta kurang sesuai dengan kaidah akuntansi yang 

ada. Pada perusahaan manufaktur, biaya produksi merupakan komponen biaya yang 

paling penting yang didalamnya terdapat informasi mengenai biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Harga pokok produksi nantinya akan 

digunakan untuk penentuan harga jual produk maupun untuk mengetahui laba kotor 

periodik perusahaan. 

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 
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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, perusahaan 

sering mengabaikan pencatatan menurut ilmu akuntansi yang sesuai kaidah, serta 

banyak biaya-biaya yang seharusnya dibebankan tetapi tidak masuk ke dalam 

perhitungan harga pokok produksi sehingga dapat berpengaruh terhadap laba. 

Perhitungan seperti ini mengakibatkan sulitnya pemilik usaha untuk mengetahui 

berapa pesanan dan laba yang diperoleh setiap bulannya. Pada proses pemesanan di 

Berkah Aluminium, nota pemesanan produk yang diberikan kepada pelanggan juga 

masih menggunakan nota kertas yang ditulis secara manual dan pencatatan pesanan 

untuk perusahaan pun masih manual, hal ini mengakibatkan sulitnya mencari arsip 

pesanan yang sudah lama jika ada keperluan. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis menganggap perlu adanya sistem 

perhitungan biaya produksi yang terkomputerisasi, sehingga proses bisnis yang ada 

lebih teratur dan dapat memberikan informasi yang lebih akurat mengenai pendapatan 

usaha. Dari beberapa hal tersebut, penulis mengusulkan penelitian proposal skripsi 

untuk merancang aplikasi yang berjudul “Perancangan Aplikasi Perhitungan Harga 

Pokok Produksi Menggunakan Metode Job Order Costing (Studi Kasus: Berkah 

Aluminium)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dari 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana merancang aplikasi perhitungan harga pokok produksi dengan 

metode job order costing pada Berkah Aluminium ? 
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2. Bagaimana aplikasi perhitungan harga pokok produksi dapat memberikan 

infomasi mengenai biaya produksi berupa kartu biaya pesanan dan 

informasi mengenai jumlah keuntungan yang diterima oleh Berkah 

Aluminium atas total pesanan produk setiap bulannya ? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah yang penulis ajukan lebih terarah dan tidak 

menimbulkan kesalahan dalam penafsiran, maka penelitian ini penulis hanya 

dibatasi dalam ruang lingkup sebagai berikut: 

1. Perancangan aplikasi perhitungan harga pokok produksi dengan metode 

job order costing dilakukan untuk memberikan keakuratan perhitungan 

biaya produksi tiap pesanan. 

2. Aplikasi perhitungan harga pokok produksi ini dibangun hanya untuk 

ruang lingkup proses transaksi pesanan dan perhitungan biaya produksi. 

3. Masukan atau input data untuk pengelolaan pesanan dan produksi hanya 

dilakukan oleh admin. 

4. Aplikasi perhitungan harga pokok produksi dibangun berbasis desktop. 

5. Keluaran atau  output  yang dihasilkan berupa: kartu pesanan, nota 

pesanan, dan laporan pemesanan, laporan penjualan, dan laporan laba rugi. 

6. Aplikasi perhitungan harga pokok produksi dibangun menggunakan 

NetBeans dan database yang digunakan yaitu MySQL. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis dari penelitian ini, sebagai berikut: 
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1. Merancang aplikasi perhitungan harga pokok produksi dengan metode job 

order costing yang sesuai dengan kegiatan usaha dan transaksi yang ada di 

Berkah Aluminium. 

2. Membangun sistem yang dapat membantu ataupun menggantikan cara 

kerja manual manusia seperti: perhitungan biaya produksi secara manual 

dan pembuatan kartu pesanan barang secara manual. 

3. Merancang aplikasi yang dapat meminimalisir human error seperti: 

kerangkapan atau hilangnya data pesanan dan ketidakkonsistenan 

penaksiran biaya produksi sehingga mempengaruhi penentuan harga jual 

dan laba perusahaan. 

1.5 Manfaat/Kontribusi Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang ingin dicapai adalah, sebagai berikut: 

1. Manfaat Bagi Perusahaan, antara lain: 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan keteraturan dan keakuratan 

perhitungan biaya produksi pesanan. 

b. Hasil penelitian ini dapat membantu kinerja karyawan dari segi 

efisiensi dan efektivitas dalam memproses transaksi pesanan dari 

pelanggan. 

2. Bagi Akademis, hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam kajian penerapan keilmuan 

bidang akuntansi yang digabungkan dengan perkembangan teknologi 

informasi, serta berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa 

yang melakukan kajian terhadap penerapan perancangan aplikasi 

perhitungan harga pokok produksi. 
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1.6 Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang Perancangan Aplikasi Perhitungan Harga Pokok Produksi 

menggunakan Metode Job Order Costing merupakan penelitian yang belum 

pernah dibuat oleh peneliti yang lainnya. Untuk membuktikan keaslian dan 

perbedaan penelitian ini dari penelitian yang ada sebelumnya, maka penulis 

mencantumkan beberapa penelitian terdahulu, yaitu: 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

(Tahun) 

Judul Hasil 

1 Yanti Sur., (2016) Perancangan Sistem 
Informasi Penentuan 

Biaya Produksi Melalui 

Satu Departemen 

Produksi Menggunakan 

Metode Job Order 

Costing Pada Industri 

Mikro dan Kecil 

Aplikasi dengan 
menggunakan teknologi 

informasi sebagai strategi 

bisnis yang memudahkan 

dalam melakukan pencatatan 

ataupun perhitungan secara 

tepat menggunakan metode 

Harga Pokok Pesanan (Job 

Order Costing) dalam 

menangani transaksi dari 

pesanan yang diterima sangat 

penting, sebagai dasar dalam 

menentukan biaya produksi 

sehingga harga pokok produk 

dapat dihitung dengan tepat 

dan sebagai dasar dalam 

menen-tukan harga jual yang 

menguntungkan perusahaan. 

2 Murti L.A., (2015) Perhitungan Harga 
Pokok Produksi 

Dengan Metode Job 

Order Costing  Pada 

CV. Pitulas Semarang 

Berdasarkan hasil analisis 
apabila perusahaan dalam 

menetapkan harga pokok 

produksi menggunakan 

metode job order costing 

sehingga perhitungan harga 

pokok produksi menjadi lebih 

akurat karena semua biaya 

dikelompokan dalam biaya 

produksi dan biaya non 

produksi dan dihitung secara 

terperinci. 
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No 
Nama 

(Tahun) 

Judul Hasil 

3 Tommy et al., 

(2014) 

Perancangan dan 

Pembuatan Aplikasi 

Perhitungan HPP 

(Harga Pokok 

Produksi) Percetakan 

Meliwis Surabaya 

Dengan Menggunakan 

Metode Job Order 

Costing 

Aplikasi ini dapat membantu 

owner dalam mengetahui 

keadaan keuangan 

perusahaan melalui laporan 

yang dihasilkan program 

karena semua transaksi yang 

dilakukan oleh perusahaan 

sudah terintegrasi dengan 

otomatis dan digunakan 

sebagai bahan pembentuk 

laporan yang cepat. 

4 Hakim Adri., 

(2015) 

Aplikasi Berbasis Web 

Untuk Penelusuran 

Arus Biaya Serta 

Perhitugan Harga 

Pokok Produksi 

Dengan Menggunakan 

Metode Harga Pokok 

Pesanan Studi Kasus : 

Imagine Tees - Bekasi 

Aplikasi dibuat untuk  

mengelola penelusuran biaya 

produksi. Dengan adanya 

pembuatan estimasi 

kebutuhan produksi, dapat 

membantu perusahaan dalam 

melihat detail bahan baku, 

detail pekerjaan dan overhead 

pabrik berdasarkan pesanan 

yang di inginkan. 

5 Rully 

Kusumawardhani., 

(2013) 

Perhitungan Harga 

Pokok Produksi 

Menggunakan Metode 

Job Order Costing 

(Studi Kasus UMKM 

CV. TRISTAR 

Alumunium) 

Hasil perhitungan 

menunjukkan perbedaaan 

yang signifikan dimana harga 

pokok produksi yang dihitung 

oleh perusahaan lebih rendah 

dari harga pokok produksi 

menggunakan metode Job 

Order Costing. Perbedaaan 

harga pokok produksi 

mempengaruhi harga jual dan 

laba rugi perusahaan dimana 

harga jual yang ditentukan 

dan laba yang diperoleh 

perusahaan terlalu rendah. 

Jadi, perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah perhitungan 

harga pokok produksi dari produk rumah tangga yang berbahan dasar aluminium 

dan kaca dengan menggunakan metode job order costing yang kemudian 

dirancangan menjadi aplikasi berbasis desktop dengan menggunakan bahasa 

pemrograman java. 


