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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 
 

Akuntansi biaya sangat penting bagi suatu perusahaan, karena adanya 

perhitungan biaya dalam proses produksi, perusahaan manufaktur dapat 

mengetahui harga pokok produksi yang akurat dan perhitungan laba rugi juga 

akan lebih benar menurut Kieso dan Warfield (2016). 

PT. Windo Cakrawala Indonesia tidak memiliki sistem perhitungan yang 

handal dan akurat selama beroperasi 2 tahun. Pencatatan terhadap pendapatan dan 

pembiayaan seperti biaya-biaya yang diperlukan dalam proses produksi barang 

setengah jadi menjadi barang jadi. Selain itu, persediaan hanya dicatat manual 

dengan nota pembelian persediaan serta pendapatan hanya berupa total penjualan 

yang tertera di nota penjualan. Kurangnya sistem pencatatan mengakibatkan 

pemilik perusahaan sulit untuk menghitung kerugian maupun keuntungannya. 

Sehingga mengakibatkan pihak manajemen sulit untuk mengambil keputusan 

yang handal. Oleh karena itu, perancangan sistem ini berfungsi sebagai alat bantu 

bagi pihak manajemen untuk menyelesaikan masalah pencatatan akuntansinya. 

Berdasarkan kendala yang dihadapi PT. Windo Cakrawala Indonesia, 

perancangan sistem akuntansi berbasis website dirancang bertujuan untuk 

membantu pencatatan keuangan entitasnya dengan Judul “Perancangan Sistem 

Perhitungan Biaya Produksi Dan Pendapatan Neto Penjualan Pada Pt 

Windo Cakrawala Indonesia.” 
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1.2 Ruang Lingkup 
 

Tujuan dari perancangan sistem ini adalah untuk menghitung biaya 

pokok produksi berdasarkan proyek yang dikerjakan pada PT. Windo Cakrawala 

Indonesia, sehingga output yang dihasilkan berdasarkan transaksi yang terjadi 

pada saat produksi satu proyek. 

Kendala pada perusahaan PT. Windo Cakrawala Indonesia yakni tidak 

memiliki sistem pencatatan keuangan yang memadai. Sistem ini dirancang dengan 

menggunakan software Sumblime & Xampp. Tujuan utama dari perancangan 

sistem ini adalah untuk memudahkan pihak manajemen perusahaan dalam 

perhitungan biaya perngeluaran dan masukkan nya sebelum mengambil 

keputusaan. 

Proses perancangan proyek memperoleh data yang diperlukan melalui 

survey lokasi operasional perusahaan, pengumpulan dokumen, dan proses 

pencatatan hingga menghasilkan laporan yang diperlukan. Dalam ruang lingkup 

ini terdapat laporan pendapatan penjualan dan perhitungan harga pokok produksi. 

 
 

1.3 Tujuan Proyek 
 

Sistem ini dirancang untuk membantu pihak manajemen dalam 

menghitung harga pokok produksi yang akurat dan keuntungan bersih penjualan 

yang sebenarnya. Sistem ini akan menghasilkan laporan bulanan per proyek yang 

ada di PT. Windo Cakrawala Indonesia. 
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1.4 Luaran Proyek 
 

Sistem perhitungan biaya pokok produksi dirancang dengan 

menggunakan Software Sublim & XAMPP yang menghasilkan output 

penjualan, perhitungan biaya pokok produksi dan keuntungan yang 

diperoleh dalam suatu proyek. Untuk menghasilkan output tersebut, form 

yang diperlukan adalah form penjualan, pembelian, dan form persetujuan 

proyek. 

Sesuai perancangan ruang lingkup diatas, menu yang terdapat pada 

sistem yakni : 

a. Menu Sales, berfungsi sebagai penyimpanan data penjualan seperti 

identitas pembeli, jumlah barang yang di order, harga jual dan total 

penjual per proyek. 

b. Menu Purchase, berfungsi sebagai penyimpanan data pembelian 

seperti pembelian bahan setengah jadi, perlengkapan operasional, dan 

biaya operasional lainnya. 

c. Menu Manufacturing cost, berfungsi untuk menghitung total biaya 

yang dikeluarkan pada produksi. Pada menu ini dirincikan lagi 

menjadi 3 submenu yakni : Direct Material, Direct Labour, dan 

Overhead. 

d.  Menu Report, berfungsi sebagai penampilan hasil laporan laba rugi 

terhadap total penjualan dikurangi dengan pembelian dan biaya 

produksi dalam sebulan. 
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1.5 Manfaat Proyek 
 

Manfaat yang dapat diperoleh dalam rangka kegiatan pelaksanaan kerja 

praktik di PT Windo Cakrawala Indonesia yakni : 

1. Akuntan 
 

Memudahkan proses input data transaksi yang terjadi dalam penjualan , 

pembelian maupun biaya produksi yang harus dihitung. 

2. Manajemen 
 

Mendukung pengambilan keputusan dengan data yang akurat serta dapat 

mengetahui pengeluaran dan penerimaan kas secara terinci. 

 
 

1.6 Sistematika Pembahasan 
 

Uraian kerangka dalam pembahasan proyek ini terdiri dari tujuh bab, 
 

yakni : 
 

BAB I PENDAHULUAN 
 

Latar belakang masalah, ruang lingkup, tujuan dan luaran proyek, serta 

sistematika pembahasan dalam penyusunan laporan kerja praktek 

merupakan urain dalam bab ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 

Penjelasan teori, hasil temuan dan peneliti sebelumnya serta informasi 

lainnya yang dapat dijadikan referensi pelaksanaan merupakan uraian 

dalam bab ini. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

Identitas, aktivitas operasional dan struktur organisasi beserta sistem 

yang dirancang merupakan uraian dalam bab ini. 
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BAB IV METODOLOGI 
 

Metode perancangan, proses perancangan, teknik dalam mengumpulkan 

data dan jadwal pelaksanaan kerja proyek terlampir dalam bab ini. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 
 

Bab ini melampirkan analisis data berupa observasi dan implementasi 

serta kendala yang timbul di tempat kerja praktek. 

BAB VI IMPLEMENTASI 
 

Bab ini menguraikan hasil implementasi secara bertahap, saran atau 

feedback yang diperoleh dari pengguna atau pemilik atas sistem yang 

digunakan. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Bab ini menyajikan kesimpulan, saran beserta catatan yang perlu 

ditindaklanjuti oleh peneliti atau pengguna selanjutnya. 
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