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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Akuntansi 

 

Akuntansi merupakan sekumpulan data yang dijadikan sebagai sumber 

informasi dalam pencatatan keuangan yang berkaitan dengan kegiatan operasional 

perusahaan (Reeve, J. M., Warren, C. S., & Duchac, 2014). Kedua pihak yang 

memerlukan informasi keuangan yakni pihak internal dan eksternal. 

Selain itu, Kieso Dan Warfield (2016) menyatakan akuntansi juga dapat 

berfungsi sebgai pencatatan, identifikasi serta pelaporan informasi keuangan 

kepada pihak yang membutuhkan. Dengan ini dapat diringkaskan bahwa akuntansi 

adalah suatu proses mengidentifikasi, menjurnal dan menyampaikan informasi 

keuangan pada pihak yang bersangkutan. 

 
 

2.2 Akuntansi Biaya 

 

Menurut (Mulyadi (2016) akuntansi biaya merupakan suatu proses 

penggolongan, pencatatan, serta perhitungan biaya pembuatan suatu produk 

sebagai penentuan harga pokok produksi yang akurat. 

Tahapan yang dilakukan dalam perhitungan akuntansi biaya yakni : 

 

1. Penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli, pada tahap pertama ini 

data yang dibutuhkan yakni nota pembelian. 

2.  Penentuan harga pokok bahan setengah jadi yang digunakan dalam 

penyelesaian satu proyek, sehingga harus menghitung Direct Material, 

Direct Labour, dan Overhead yang digunakan. Direct Material yang 

dimaksud berupa biaya seluruh bahan yang diperlukan dalam 
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penyelesaian suatu proyek, Direct Labour berupa biaya listrik, bensin 

kendaraan pengiriman, air dan gaji karyawan yang dikeluarkan sebagai 

biaya operasional. Yang terakhir adalah Over head yakni biaya sewa 

gedung dan kendaraan yang dikeluarkan oleh entitas sebagai keperluan 

operasional. 

3.  Pengumpulan biaya produksi, dalam tahap ini yang diperlukan adalah 

total semua biaya yang dikeluarkan dalam penyelesaian suatu proyek. 

4.  Tahap terakhir adalah perhitungan keuntungan yang diperoleh dari satu 

proyek setelah menentukan harga jual dan harga pokok produksi. 

Proses pencatatan dan perhitungan berbagai macam biaya langsung 

maupun tidak langsung yang berhubungan dengan aktivitas produksi sebuah entitas 

manufaktur meupakan pengertian akuntansi biaya. Terdapat tiga macam biaya yang 

akan muncul didalam perhitungan akuntansi biaya pada PT Windo Cakrawala 

Indonesia yakni : 

2.2.1 Direct & Indirect Material (Biaya material) 

 

Direct Material merupakan Biaya bahan baku yang digunakan secara 

langsung oleh perusahaan dalam proses produksi. Sedangkan Indirect 

Material merupkan biaya bahan baku yang secara tidak langsung 

bersentuhan dengan produk yang akan di produksi. 

2.2.2 Direct & Indirect Labour (Biaya tenaga kerja) 

 

Direct Labour Cost merupakan Gaji, tunjangan, serta asuransi yang 

diberikan kepada karyawan yang terlibat langsung dalam jalannya proses 

produksi, contohnya operator. Indirect Labour Cost merupakan biaya 
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tenaga kerja secara tidak langsung seperti gaji karyawan yang tidak terlibat 

dalam proses produksi dan biaya listrik. 

2.2.3 Overhead (Biaya overhead pabrik) 

 

Merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selain biaya tenaga 

kerja dan bahan baku. Biaya overhead meliputi biaya penyusutan aktiva 

pabrik, biaya sewa gudang pabrik dan biaya pembantu proses operasional 

pabrik lainnya. 

2.3 Sistem Akuntansi Berbasis Web 

 

2.3.1 Pengertian Sistem Akuntansi Berbasis Web 

 

Sistem berbasis digital dengan berbagai kemudahan yang berhubungan 

langsung dengan teknologi saat ini salah satunya adalah sistem akuntansi 

berbasis web yang dapat digunakan dimana saja dan kapan saja oleh 

pihak internal perusahaan. 

 
 

2.3.2 Keuntungan Sistem Akuntansi Berbasis Web 

 

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh pihak internal perusahaan 

ketika menggunakan sistem akuntansi berbasis web : 

1. Hemat Biaya 

 

Dalam hal penyimpanan data, sistem berbasis web sudah mempunyai 

database sendiri, sehingga pihak perusahaan sudah tidak perlu lagi 

mengeluarkan biaya yang besar untuk mengamankan datanya. 

2. Fleksibel 
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Data yang tersimpan di dalam database dapat diakses oleh pihak internal 

kapan aja dan dimana aja, sehingga pihak manajemen juga dapat memantau 

data perusahaan kapan aja disaat ada koneksi internet. 

3. Aman 

 

Penyimpanan data dalam bentuk digital akan lebih aman daripada 

penyimpan secara fisik, di dalam sistem berbasis web, data akan disimpan 

kedalam database sehingga tidak perlu takut data hilang. 
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