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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Perkembangan teknologi informasi sekarang ini semakin pesat, salah satunya adalah komputer. Dalam bidang komputerisasi akuntansi, komputer memegang peran yang sangat penting. Peranan tersebut dapat telihat dengan banyaknya software-software aplikasi akuntansi maupun pendukungnya. Sehingga pekerjaan akuntansi yang dulu nya dikerjakan oleh lebih dari orang, baik itu mulai dari awal proses akuntansi hingga akhir dalam bentuk laporan, dan dalam pengambilan keputusannya, sekarang dapat dilakukan oleh komputer dengan efektif dan efisien.
Dimasa sekarang ini, efisiensi dan efektifitas menjadi prioritas utama dalam berkembangnya suatu perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur keakuratan pengelolaan biaya sangatlah diperlukan. Karena dalam perusahaan tersebut kegiatan utamanya adalah melakukan proses produksi untuk menghasilkan suatu produk dan kemudian menjualnya, maka perusahaan harus mengeluarkan berbagai macam biaya. Dan bersamaan dengan berkembangnya perusahaan tersebut, maka semakian banyak data yang akan diolah. Dengan demikian akan menambah pekerjaan yang akan diselesaikan. Untuk dapat memberikan kemudahan dalam perhitungan biaya produksi di Gandung Art Putra Semar Mandiri, maka diperlukan sistem komputerisasi yang terpadu dan memadai guna menangani masalah tersebut. Sesuai dengan alasan diatas, maka penulis membahas tentang masalah Sistem Komputerisasi Perhitungan Biaya Produksi di Gandung Art Putra Semar Mandiri.
Batasan Masalah
Dengan banyaknya hal yang berkaitan dengan sistem informasi pengolahan data produksi, maka dalam tugas akhir ini penulis membatasi diri pada konsep akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan biaya produksi atas dasar pesanan yang terjadi di  Gandung Art Putra Semar Mandiri.

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penulis tugas akhir mengenai perhitungan biaya produksi ini adalah :
	Untuk mempermudah perhitungan biaya produksi pesanan di Gandung Art Putra Semar Mandiri, dengan mendaya gunakan komputer sebagai alat bantunya.
	Mengotomatisasikan dalam melakukan perhitungan biaya produksi pesanan, untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, ketelitian serta menghindari kejenuhan dalam menghitung biaya produksi.

Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah sebagai berikut :
	Metode Wawancara
Yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan pimpinan dan staf karyawan Gandung Art Putra Semar Mandiri.
	Metode Observasi

Yaitu dengan cara melihat secara langsung dalam aktivitas yang sedang dilakukan.

	Metode Pustaka

Yaitu dengan membaca buku-buku literatur yang berkaitan dengan penyusunan karya tulis.

Sistematika Laporan
BAB I	PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan tentang latar belakangmasalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metode pengumpulan data, sistematika laporan.
BAB II	LANDASAN TEORI
Bab ini berisi tentang sekilas mengenai keberadaan atau gambaran umum Gandung Art Putra Semar Mandiri, sistem akuntansi, sistem akuntansi biaya, sistem akuntansi biaya pesanan, biaya produksi, sistem perhitungan biaya produksi atas dasar pesanan di Gandung Art Putra Semar Mandiri.
BAB III	PERANCANGAN SISTEM
Bab ini berisi tentang pengertian sistem, perangkat pendukung, diagram alir sistem, perancangan tabel, relasi antar tabel, perancangan masukan, dan perancangan keluaran.
BAB IV	IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi tentang spesifikasi program dan uraian operasional menjalankan program.
BABV	PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dan saran tentang sistem perhitungan biaya produksi yang telah dibuat.
LAMPIRAN
DAFTAR PUSTAKA

