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Abstrak
Menentukan harga pokok produksi merupakan hal yang sangat penting dalam proses produksi perusahaan
dimana dapat diketahui biaya-biaya produksi yang dikeluarkan serta keuntungan yang diperoleh. Golden Bakery
merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri produksi roti, dimana Golden Bakery ini dalam
memproduksi produknya tergantung atas pemesanan dari konsumen dan kebijakan dari pempinan sehingga
menyulitkan dalam perhitungan harga pokok produksinya. Saat ini melakukan perhitungan harga pokok
produksi secara manual dengan melakukan perhitungan keseluruhan biaya bahan baku yang dikeluarkan dengan
produk yang dihasilkan selama proses produksi. Selain itu, proses pencatatan dan perhitungan membutuhkan
waktu yang cukup lama dan terjadi kesulitan dalam menganalisa pendapatan yang didapatkan dari produksi roti
yang ada. Atas permasalahan tersebut maka penulis mengambil judul :“Sistem Informasi Akuntansi
Perhitungan Harga Pokok Produksi di Golden Bakery Kabupaten Ciamis“. Metode penelitian yang penulis
gunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif, jenis data yang penulis gunakan
adalah dengan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah penelitian
lapangan yang terdiri dari wawancara dan observasi dan penelitian kepustakaan, metode perancangan sistem
yang penulis gunakan adalah Waterfall. Perancangan sistem informasi yang digunakan adalah flowmap, diagram
konteks, data dan flow diagram. Sistem informasi akuntansi perhitungan harga pokok produksi ini diharapkan
dapat diterapkan dalam perusahaan sehingga dapat mempermudah dan mempercepat dalam menetapkan harga
pokok produksi dan menghasilkan informasi yang akurat dan berkualitas yang berguna bagi perusahaan
Kata kunci : Sistem Informasi Akuntansi Perhitungan Harga Pokok Produksi
1.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi di Indonesia
yang semakin pesat memacu perusahaanperusahaan menggunakan sistem komputer dalam
menjalankan kegiatan operasional perusahaan,
khususnya kegiatan produksi. Menentukan harga
pokok produksi adalah hal sangat penting dalam
proses produksi terutama bagi perusahaan
manufaktur. Ketidakakuratan dalam menghitung
harga pokok produksi akan menimbulkan dampak
negatif, maka harga jualnya pun relatif tinggi,
sehingga mengakibatkan kalah bersaing dengan
perusahaan lain yang mempunyai harga jual yang
lebih rendah. Sebaliknya, jika harga pokok
produksi terlalu rendah, maka jelas ini akan
menimbulkan kerugian bagi perusahaan.
Bagitu juga dengan masalah yang penulis
amati di
Golden Bakery yang merupakan
perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur
produksi roti yang berada di daerah kota Ciamis.
Produk yang dihasilkan ini dipasarkan ke
beberapa kota berdasarkan pemesanan dari
beberapa konsumen. Dalam penentuan harga
pokok produksi sering mengalami kesulitan
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karena di Golden Bakery ini dalam memproduksi
produk
harian
jumlahnya
berbeda-beda
tergantung atas pemesanan dari beberapa
konsumen dan kebijakan dari pempinan karena
sifat produksi roti ini sekali habis, oleh karena itu
pengadaan stok kebutuhan bahan baku harus
selalu tersedia. Selain itu dalam produksinya
sering ada produk yang gagal sehingga harga
pokok produksi yang seharusnya ditekan lebih
tinggi, namun pada kenyataannya tidak, produk
yang rusak tidak dihitung sehingga harga pokok
produksi yang ditetapkan rendah, namun tetap
harga jual produksi roti berdasarkan harga jual
yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemilik
perusahaan.
Tapi
terkadang
perusahaan
mengalami kerugian karena pencatatan biayabiaya produksi tidak rinci oleh karena itu omset
yang diterima perusahaan tidak sesuai dengan
yang ditetapkan.
Berdasarkan uraian tersebut maka dapat di
indentifikasikan masalah sebagai berikut :
1. Kesulitan dalam menetapkan harga pokok
produksi karena produksi tiap hari berbeda.
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2. Kesulitan dalam menganalisa pendapatan
yang diperoleh dari produksi roti.
Salah satu jurnal yang menjadi referensi
dalam penulisan Tugas Akhir yang dibuat adalah
jurnal penelitian yang dilakukan oleh Chandra
Kusuma Putra Harijono , Alexander Setiawan,
dan Djoni Haryadi Setiabudi dari Universitas
Kristen Petra, Program Studi Teknik Informatika,
Fakultas Teknologi Industri tahun 2014.
Penelitian ini dilakuan di Perusahaan produksi
sandal. Permasalahan yang dihadapi pada
penelitian ini yaitu perhitungan harga pokok
produksi yang dihitung hanyalah biaya bahan
baku saja, sehingga menyebabkan kesulitan dalam
menghitung keuntungan dan kerugian perusahaan.
Pada penelitian ini perancangan dan aplikasi
menggunakan Microsoft Visual Studio .NET 2010
dan database SQLServer 2012. Dimana hasil dari
aplikasi ini adalah pencatatan seluruh data yang
berkaitan dengan proses produksi, pembelian
bahan baku, penjualan sandal, perhitungan harga
pokok produksi secara otomatis dan juga kartu
stok yang terupdate secara otomatis.
Sistem informasi akuntansi perhitungan
harga pokok produksi diharapkan dapat
diterapkan dalam perusahaan sehingga dapat
mempercepat proses perhitungan danmemberikan
kemudahan bagi pimpinan dalam menetapkan
harga pokok produksi, serta menghasilkan laporan
keuangan
yang
akurat
sehingga
dapat
menghasilkan informasi yang berguna bagi
perusahaan.

2.

menjadi sumber kunci dalam pengumpulan data
dan informasi, yang nantinya akan di analisis
untuk pengambilan kesimpulan dan dibuatkan
perancangan programnya, yang bisa digunakan
dan dimanfaatkan.
Metode Perancangan dalam penulisan tugas akhir
menggunakan metode System Development Life
Cycle (SDLC), dengan melalui tahapan analisis,
desain, code, implementasi
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1.

Analisis Pemecahan Masalah

Untuk membantu proses analisis dan
perancangan sistem informasi akuntansi
perhitungan harga pokok produksi di Golden
Bakery Kabupaten Ciamis, maka digunakan alat
bantu Flowmap dari sistem yang sedang berjalan,
yaitu sebagai berikut :Flowmap Pemesanan Yang
sedang Berjalan

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan
adalah menggunakan metode penelitian deskriptif
dengan pendekatan
kualitatif. “Penelitian
deskriptif adalah penelitian yang bermaksud
untuk
membuat
pencandraan
(deskripsi)
mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.
Metode ini bertujuan untuk membuat pencandraan
secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai
fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah
tertentu..”
“Penelitian kualitatif adalahpengumpulan
dan analisis dari data secara ektensif dalam
rangka pencapaian pemahaman dan wawasan
dalam situasi yang menarik yang tidak dapat
diperoleh dari jenis penelitiaan lain.”
Metode deskriptif digunakan untuk
mendefinisikan masalah dengan jelas sedangkan
kualitatif digunakan untuk mengumpulkan datadata yang diperlukan yaitu melalui observasi,
wawancara, studi dokumentasi dan studi literatur.
Intinya Penelitian ini tidak mencari atau
menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis
atau membuat predikasi. Dan di mana informan

Gambar 3.1.Flowmap Pemesanan Yang Sedang
Berjalan
3.1.1.

Flowmap Produksi Yang sedang
Berjalan
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Gambar 3.2.Flowmap Produksi Yang Sedang
Berjalan

setiap produk bisa ditentukan.Penyajian informasi
harga pokok produksi sangat dibutuhkan dan
penting sekalibagi perusahaan karena dapat
dijadikan
acuan
bagi
pimpinan
dalam
pengambilan keputusan penetapan harga pokok
produksi.

3.2.4.

Ancaman (threat)
Ancaman yang bisa ditimbulkan dari
sistem yang berjalan, baik dari segi alamiah
maupun keamanan data, seperti adanya bencana
alam yang menyebabkan data tersebut menjadi
hilang, selain itu terjadi pencurian data yang
disebabkan karena kurangnya sistem keamanan,
sehingga pengaksesan informasi tidak dapat
diperoleh.
Gambar 3.2.Lanjutan

3.3. Flowmap Pemesanan Yang Diajukan

3.2.

Evaluasi Sistem Yang Sedang Berjalan
Untuk mengevaluasi sistem yang sedang
berjalan, maka digunakan analisis SWOT untuk
menjelaskan
mengenai
kekuatan
(strength),kelemahan
(weakness),
peluang
(opportunity), dan ancaman (threat) dari sistem
tersebut.
3.2.1.

Kekuatan (strength)
Kekuatan dari sistem yang berjalan yaitu
tidak memerlukan biaya operasional awal yang
besar dalam sistem perhitungan harga pokok
produksi yang berjalan. Hanya membutuhkan
buku transaksi, alat tulis, kwitansi dan kalkulator
saja, dimana harganya relatif terjangkau oleh
perusahaan.

3.2.2. Kelemahan (weakness)
Beberapa kelemahan dari sistem yang berjalan
diantaranya :
1. Pencataan dan perhitungan dilakukan secara
manual, sehingga apabila dokumen rusak atau
hilang maka sulit untuk mencari dan
memperoleh informasi datanya.
2. Belum menggunakan program aplikasi khusus
untuk melakukan perhitungan harga pokok
produksi dan pembuatan laporan.
3. Lamanya dalam proses pencatatan dan
perhitungan harga pokok produksi yang sering
kali tidak akurat.

3.2.3.

Peluang (opportunity)
Penerapan sistem informasi akuntansi
perhitungan harga pokok produksi sangat
dibutuhkan di perusahaan, dimana perhitungan
harga pokok yang akurat akan menentukan
keuntungan perusahaan, karena jika harga pokok
sudah dihitung dengan tepat makakeuntungan dari
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Gambar 3.4 Flowmap Pemesanan Yang Diajukan
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3.3.

Flowmap Produksi Yang diajukan

Gambar 3.6 Flowmap Pengambilan Barang Yang
Diajukan
3.5. Diagram Konteks Yang Diajukan

Gambar 3.7 Diagram Konteks Yang Diajukan
3.6.
Gambar 3.5 Flowmap Produksi Yang Diajukan

3.6.1.

Data Flow Diagram (DFD)
Data Flow Diagram

Gambar 3.8 DFD
Gambar 3.5 Lanjutan
3.4.

Relasi Tabel

Flowmap Pengambilan Pesanan Yang
Diajukan

Gambar 3.14 Relasi Tabel
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Daftar Pustaka
4.

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Setelah melakukan pembahasan dan
pengkajian tentang perancangan Sistem Informasi
Akuntansi Perhitungan Harga Pokok Produksi di
Golden Bakery, maka dapat diambil beberapa
kesimpulan diantaranya sebagai berikut:
1. Dengan adanya sistem informasi akuntansi
perhitungan harga pokok produksi ini
memudahkan pengguna atau pemilik dalam
perhitungan harga pokok produksi sesuai
dengan metode akuntansi biaya
2. Proses perhitungan lebih akurat dan cepat
karena dalam sistem ini sudah tersedia
proses perhitungan harga pokok produksi
3. Pemilik bisa melihat produksi naik atau
turun dengan adanya laporan produksi setiap
harinya.
4. Dengan dibuatkannya laporan laba rugi
maka pemilik bisa mengetahui berapa
keuntungan yang didapatkan perusahaan.
4.2

Saran
Saran yang dapat dikemukakan setelah
pembuatan
sistem
informasi
akuntansi
perhitungan harga pokok produksi di Golden
Bakery adalah sebagai berikut:
1. Sistem dapat dikembangkan dengan berbasis
Web, sehingga pemesanan bisa diakses
langsung melalui website.
2. Dengan diterapkannya sistem komputerisasi
untuk perhitungan harga pokok produksi,
maka perlu dilakukan pelatihan khusus bagi
petugas agar sistem berjalan dengan optimal.
3. Perlu adanya perawatan, supaya sistem bisa
berjalan dengan baik.
4. Perlu adanya backup data secara berkala
untuk mengantisipasi kehilangan data.
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