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BAB IV 

 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 

4.1 Implementasi 

Implementasi program adalah implementasi dari analisa dan desain 

sistem yang telah dibuat sebelumnya. Sehingga diharapkan dengan adanya 

implementasi ini dapat dipahami jalannya suatu sistem informasi HPP dengan 

ABC System. Sebelumnya pengguna harus mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan 

dari program yang akan diimplementasikan baik dari segi perangkat keras maupun 

perangkat lunak komputer. 

 
4.2 Kebutuhan Sistem 

Untuk dapat menjalankan aplikasi sistem informasi HPP dengan ABC 

System ini dibutuhkan spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak dengan 

kondisi tertentu agar dapat berjalan dengan baik. Berikut ini adalah kebutuhan 

minimal perangkat keras untuk menjalankan aplikasi sistem informasi HPP 

dengan ABC System: 

a. Komputer dengan prosesor Intel Pentium IV atau yang setara 

b. Memori 512 MB. 

Sedangkan kebutuhan minimal perangkat lunak yang digunakan untuk 

menjalankan aplikasi sistem informasi HPP dengan ABC System: 

a. Sistem Operasi Microsoft Windows XP Home Edition SP2  

b. Microsoft .NET Framework SDK versi 2.0 

c. SQL Server 2000 
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4.3 Instalasi Program 

 Pembangunan sistem informasi HPP dengan ABC System ini 

membutuhkan perangkat lunak yang sudah terinstalasi, adapun tahapan-tahapan 

instalasi dan pengaturan (setting) sistem, yaitu: 

a. Instalasi Sistem Operasi Microsoft Windows XP Home Edition SP2  

b. Instalasi Microsoft .NET Framework SDK versi 2.0 

c. Instalasi SQL Server 2000  

d. Instalasi aplikasi ABC System 

 
4.4 Penjelasan Pemakaian Program 

 Aplikasi ini dapat dijalankan setelah dilakukan tahap-tahap instalasi 

program seperti diatas. Penjelasan pemakaian program adalah sebagai berikut: 

 
4.4.1 Form login 

Form login tampil pertama kali pada saat aplikasi ini dijalankan. Form 

login digunakan agar tiap pengguna dapat mengakses aplikasi sesuai dengan hak 

otoritasnya masing-masing. Pada form login terdapat dua hak otoritas pengguna, 

yaitu:  

1. Admin : pengguna dapat mengakses seluruh menu yang terdiri dari sub menu 

file, maintenance, perhitungan, laporan dan help. 

2. Pimpinan : pengguna hanya dapat mengakses menu file, help dan laporan yang 

terdiri dari laporan biaya aktivitas, laporan biaya per bagian, laporan cost pool, 

laporan cost product dan laporan struktur biaya. 
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Pada form login terdapat dua inputan yaitu: user id dan password 

sebagaimana terlihat pada gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Form Login 

 
Jika user id dan password benar sebagaimana terlihat pada gambar 4.2 

maka akan keluar form login berhasil, selanjutnya tampil form sesuai dengan hak 

otoritas masing-masing pengguna. Jika user id dan password salah, maka akan 

keluar form login gagal sebagaiman terlihat pada gambar 4.3. 

 

 

Gambar 4.2 Form Message Box Login Berhasil 

 

Gambar 4.3 Form Message Box Login Gagal 
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4.4.2 Form Utama 

Form utama ini dibagi menjadi dua yaitu form untuk admin yang 

ditunjukan pada gambar 4.4 dan form untuk pimpinan ditunjukan pada gambar 

4.5. Form admin ini terdiri dari seluruh menu, yaitu : file, maintenance, 

perhitungan, laporan dan help. Sedangkan form pimpinan terdiri dari menu file, 

laporan dan help. 

Adapun penjelasan pada masing-masing menu adalah : 

a. Menu File, berisi sub menu logout dan exit. 

b. Menu Maintenance, berisi sub menu bagian, aktivitas, produk, produksi, 

bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik, biaya BB, biaya TK, biaya OP, 

biaya produksi dan user. 

c. Menu Perhitungan, berisi sub menu perhitungan ABC System. 

d. Menu Laporan, berisi sub menu laporan biaya aktivitas, laporan biaya per 

bagian, laporan cost pool, laporan cost product dan laporan struktur biaya. 

 

Gambar 4.4 Form Utama Admin 
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Gambar 4.5 Form Utama Pimpinan 

 
4.4.3 Menu Maintenance 

Menu maintenance berisikan form-form yang digunakan untuk 

memaintenance data-data yang ada pada aplikasi yang dibuat. Adapun form-form 

maintenance yang ada pada aplikasi ini adalah : bagian, aktivitas, produk, 

produksi, bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik, biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja, biaya overhead pabrik, biaya produksi dan user. 

Untuk lebih jelasnya form-form maintenance yang terdapat dalam aplikasi ini 

sebagai berikut :  

 
A. Form Maintenance Bagian 

Form maintenance bagian berfungsi untuk menginputkan data-data 

bagian yang ada dalam UKM Maju Mojokerto. Terdiri atas dua pilihan button, 

yaitu: ok dan cancel sebagaimana terlihat pada gambar 4.6.  
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Gambar 4.6 Form Maintenance Bagian 

 
B. Form Maintenance Aktivitas 

Form maintenance aktivitas berfungsi untuk menginputkan data-data 

aktivitas apa saja yang ada dalam UKM Maju Mojokerto. Terdiri atas tiga pilihan 

button, yaitu: ok, search dan cancel sebagaimana terlihat pada gambar 4.7.  

 

Gambar 4.7 Form Maintenance Aktivitas 
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C. Form Maintenance Produk 

Form maintenance produk berfungsi untuk menginputkan data-data 

produk apa saja yang ada dalam UKM Maju Mojokerto. Terdiri atas dua pilihan 

button, yaitu: ok dan cancel sebagaimana terlihat pada gambar 4.8. 

 

Gambar 4.8 Form Maintenance Produk 

 
D. Form Maintenance Produksi 

Form maintenance produksi berfungsi untuk menginputkan data-data 

produksi apa saja yang ada dalam UKM Maju Mojokerto. Terdiri atas tiga pilihan 

button, yaitu: ok, search dan cancel sebagaimana terlihat pada gambar 4.9. 

 

Gambar 4.9 Form Maintenance Produksi 



  

 

82 

E. Form Maintenance Bahan Baku 

Form maintenance bahan baku berfungsi untuk menginputkan data-data 

bahan baku apa saja yang ada dalam UKM Maju Mojokerto. Terdiri atas tiga 

pilihan button, yaitu: ok, search dan cancel, terlihat pada gambar 4.10. 

 

Gambar 4.10 Form Maintenance Bahan Baku 

 
F. Form Maintenance Tenaga Kerja 

Form maintenance tenaga kerja berfungsi untuk menginputkan data-data 

tenaga kerja yang ada dalam UKM Maju Mojokerto. Terdiri atas tiga pilihan 

button, yaitu: ok, search dan cancel sebagaimana terlihat pada gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11 Form Maintenance Tenaga Kerja 
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G. Form Maintenance Overhead Pabrik 

Form maintenance overhead pabrik berfungsi untuk menginputkan data-

data overhead pabrik yang ada dalam UKM Maju Mojokerto. Terdiri atas tiga 

pilihan button, yaitu: ok, search dan cancel sebagaimana terlihat pada gambar 

4.12. 

 

Gambar 4.12 Form Maintenance Overhead Pabrik 

 
H. Form Maintenance Biaya Bahan Baku 

Form maintenance biaya bahan baku berfungsi untuk menginputkan 

data-data biaya bahan baku yang ada dalam UKM Maju Mojokerto. Terdiri atas 

tiga pilihan button, yaitu: ok, search dan cancel sebagaimana terlihat pada gambar 

4.13. 
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Gambar 4.13 Form Maintenance Biaya Bahan Baku 

 
I. Form Maintenance Biaya Tenaga Kerja 

Form maintenance biaya tenaga kerja berfungsi untuk menginputkan 

data-data biaya tenaga kerja yang ada dalam UKM Maju Mojokerto. Terdiri atas 

tiga pilihan button, yaitu: ok, search dan cancel sebagaimana terlihat pada gambar 

4.14. 

 

Gambar 4.14 Form Maintenance Biaya Tenaga Kerja 
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J. Form Maintenance Biaya Overhead Pabrik 

Form maintenance biaya overhead pabrik berfungsi untuk menginputkan 

data-data biaya overhead pabrik yang ada dalam UKM Maju Mojokerto. Terdiri 

atas tiga pilihan button, yaitu: ok, search dan cancel sebagaimana terlihat pada 

gambar 4.15. 

 

Gambar 4.15 Form Maintenance Biaya Overhead Pabrik 

 
K. Form Maintenance Biaya Produksi 

Form maintenance biaya produksi berfungsi untuk menginputkan data-

data biaya produksi yang ada dalam UKM Maju Mojokerto. Terdiri atas tiga 

pilihan button, yaitu: ok, search dan cancel sebagaimana terlihat pada gambar 

4.16. 
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Gambar 4.16 Form Maintenance Biaya Produksi 

 
L. Form Maintenance User 

Form maintenance user berfungsi untuk menginputkan data user yang 

digunakan untuk login dalam aplikasi sistem informasi HPP pada UKM Maju 

Mojokerto dengan ABC System. Terdiri atas tiga pilihan button, yaitu: ok, search 

dan cancel sebagaimana terlihat pada gambar 4.17. 

 

Gambar 4.17 Form Maintenance User 
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4.4.4 Menu Perhitungan 

Menu perhitungan berisikan form-form yang digunakan untuk 

memaintenance dan menghitung data-data yang ada pada aplikasi yang dibuat. 

Adapun form-form perhitungan yang ada pada aplikasi ini adalah : pembebanan 

biaya ke aktivitas, perhitungan biaya per bagian, perhitungan cost pool, 

pembebanan biaya antar aktivitas, biaya aktivitas sesudah menerima pembebanan 

biaya pimpinan, pembebanan biaya support act ke result contributing dan 

producing act, pembebanan biaya result contributing act ke result producing act 

dan perhitungan cost product. 

Untuk lebih jelasnya form-form perhitungan yang terdapat dalam aplikasi ini 

sebagai berikut :  

 
A. Form Pembebanan Biaya ke Aktivitas 

Form pembebanan biaya ke aktivitas berfungsi untuk menginputkan dan 

menghitung data biaya-biaya dalam 1 periode produksi (1 tahun) ke dalam 

aktivitas-aktivitas yang ada pada UKM Maju Mojokerto. Terdiri atas tiga pilihan 

button, yaitu: ok, search dan cancel sebagaimana terlihat pada gambar 4.18. 

 

Gambar 4.18 Form Pembebanan Biaya ke Aktivitas 
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B. Form Perhitungan Biaya Per Bagian 

Form perhitungan biaya per bagian berfungsi untuk menginputkan dan 

menghitung data biaya per bagian pada UKM Maju Mojokerto. Terdiri atas tiga 

pilihan button, yaitu: ok, search dan cancel terlihat pada gambar 4.19. 

 

Gambar 4.19 Form Perhitungan Biaya Per Bagian 

 
C. Form Perhitungan Cost Pool 

Form perhitungan cost pool berfungsi untuk menginputkan dan 

menghitung biaya setiap aktivitas berdasarkan jenis biaya. Terdiri atas tiga pilihan 

button, yaitu: ok, search dan cancel sebagaimana terlihat pada gambar 4.20. 

 

Gambar 4.20 Form Perhitungan Cost Pool 
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D. Form Pembebanan Biaya Antar Aktivitas 

Form pembebanan biaya antar aktivitas berfungsi untuk menginputkan 

dan menghitung biaya antar aktivitas yang ada pada UKM Maju Mojokerto. 

Terdiri atas tiga pilihan button, yaitu: ok, search dan cancel sebagaimana terlihat 

pada gambar 4.21. 

 

Gambar 4.21 Form Pembebanan Biaya Antar Aktivitas  

 
E. Form Biaya Aktivitas Sesudah Menerima Pembebanan Biaya Pimpinan 

Form  berfungsi untuk menginputkan data user yang digunakan untuk 

login dalam aplikasi sistem informasi HPP pada UKM Maju Mojokerto dengan 

ABC System. Terdiri atas tiga pilihan button, yaitu: ok, search dan cancel 

sebagaimana terlihat pada gambar 4.22. 
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Gambar 4.22 Form Biaya Aktivitas Sesudah Menerima Pembebanan Biaya 

Pimpinan 

 
F. Form Pembebanan Biaya Support Act ke Result Cont dan Producing Act 

Form Pembebanan Biaya Support Act ke Result Cont dan Producing Act 

berfungsi untuk menginputkan dan menghitung data support act ke result cont dan 

producing act pada UKM Maju Mojokerto. Terdiri atas tiga pilihan button, yaitu: 

ok, search dan cancel sebagaimana terlihat pada gambar 4.23. 

 

Gambar 4.23 Form Pembebanan B Support Act ke Result Cont dan Producing Act 
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G. Form Pembebanan Biaya Result Cont Act ke Result Producing Act 

Form pembebanan biaya result contributing act ke result producing act 

berfungsi untuk menginputkan dan menghitung data result cont ke result 

producing act pada UKM Maju Mojokerto. Terdiri atas tiga pilihan button, yaitu: 

ok, search dan cancel sebagaimana terlihat pada gambar 4.24. 

 

Gambar 4.24 Form Pembebanan Biaya Result Contributing Act ke Result 

Producing Act 

 
H. Form Perhitungan Cost Product 

Form perhitungan cost product berfungsi untuk menginputkan dan 

menghitung data biaya produksi menggunakan ABC System pada UKM Maju 

Mojokerto. Terdiri atas tiga pilihan button, yaitu: ok, search dan cancel 

sebagaimana terlihat pada gambar 4.25. 
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Gambar 4.25 Form Perhitungan Cost Product 

 
4.4.5 Menu Laporan 

Menu laporan ini digunakan untuk menampilkan laporan yang diberikan 

kepada pimpinan tentang biaya-biaya yang keluar untuk memproduksi produk 

sepatu kulit dan sandal kulit. 

 
A. Form Laporan Biaya Aktivitas 

Laporan biaya aktivitas digunakan untuk melihat hasil dari perhitungan 

biaya-biaya aktivitas yang terjadi akibat dari adanya aktivitas untuk memproduksi 

suatu produk. Laporan biaya aktivitas terdapat form parameter untuk menfilter 

diawali dengan memilih periode produksi yang akan ditampilkan dapat dilihat 

pada gambar 4.26. 
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Gambar 4.26 Form Laporan Biaya Aktivitas 

 
B. Form Laporan Biaya Per Bagian 

Laporan biaya per bagian digunakan untuk melihat hasil dari perhitungan 

biaya-biaya per bagian yang ada dalam UKM Maju Mojokerto. Laporan biaya per 

bagian terdapat form parameter untuk menfilter diawali dengan memilih periode 

produksi yang akan ditampilkan dapat dilihat pada gambar 4.27. 

 

Gambar 4.27 Form Laporan Biaya Per Bagian 
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C. Form Laporan Cost Pool 

Laporan cost pool digunakan untuk melihat hasil dari perhitungan jenis 

biaya-biaya yang digunakan dalam memproduksi suatu produk. Laporan cost pool 

terdapat form parameter untuk menfilter diawali dengan memilih periode produksi 

yang akan ditampilkan dapat dilihat pada gambar 4.28. 

 

Gambar 4.28 Form Laporan Cost Pool 

 
D. Form Laporan Cost Product 

Laporan cost product (HPP) digunakan untuk melihat hasil dari 

perhitungan jenis biaya-biaya dan jumlah produk yang diproduksi sehingga 

didapatkan harga pokok produk. Laporan cost product terdapat form parameter 

untuk menfilter diawali dengan memilih periode produksi yang akan ditampilkan 

dapat dilihat pada gambar 4.29. 
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Gambar 4.29 Form Laporan Cost Product 

 
E. Form Laporan Struktur Biaya 

Laporan struktur biaya digunakan untuk melihat struktur biaya atau 

jumlah biaya-biaya yang digunakan untuk memproduksi suatu produk. Laporan 

struktur biaya terdapat form parameter untuk menfilter diawali dengan memilih 

periode produksi yang akan ditampilkan dapat dilihat pada gambar 4.30. 

 

Gambar 4.30 Form Laporan Struktur Biaya 
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F. Form Laporan Product 

Laporan produk digunakan untuk melihat biaya dan aktivitas-aktivitas 

apa saja yang menyertai produk. Laporan produk terdapat form parameter untuk 

memfilter diawali dengan memilih periode produksi dan produk yang akan 

ditampilkan dapat dilihat pada gambar 4.31. 

 

Gambar 4.31 Form Laporan Product 

 
4.4.6 Form Help 

 Form help hanya tampilan yang menunjukkan kemana harus 

menghubungi seseorang jika ada keluhan terhadap aplikasi sistem informasi HPP 

pada UKM Maju Mojokerto dengan ABC System sebagaimana terlihat pada 

gambar 4.31. 

 

Gambar 4.32 Form Help 
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4.4.7 Form Logout 

 Form logout digunakan untuk keluar ke form login dan pengguna dapat 

login kembali sebagaimana terlihat pada gambar 4.32 

 

Gambar 4.33 Form Logout 

 
4.5 Evaluasi  

Setelah dilakukan proses implementasi selanjutnya adalah tahap evaluasi 

dengan tujuan mengetahui bahwa aplikasi yang dibuat telah sesuai dan dapat 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Evaluasi dilakukan dengan 

membandingkan hasil perhitungan cost product (HPP) secara tradisional (non 

ABC) dengan hasil yang diperoleh dari perhitungan aplikasi sistem informasi HPP  

dengan metode ABC System. Didapat hasil sebagai berikut : 

1. Secara Tradisional (Non ABC System) 

Hasil perhitungan cost product (HPP) secara tradisional terlihat pada 

gambar 4.33 dibawah ini. 
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Gambar 4.34 Perhitungan HPP Secara Tradisional (Non ABC) 

 
2. Hasil Dari Aplikasi dengan ABC System 

Hasil perhitungan cost product (HPP) dengan ABC System terlihat pada 

gambar 4.34 dibawah ini. 

 

Gambar 4.35 Perhitungan Cost Product (HPP) dengan ABC System 

 



  

 

99 

Keterangan : 

Setelah aplikasi sistem informasi HPP dengan ABC System 

diimplementasikan pada UKM Maju Mojokerto maka didapatkan hasil dengan 

membandingkan cost product (HPP) dengan menghitung dengan cara tradisional 

dan dengan metode ABC System. Perhitungan dengan cara tradisional (non ABC) 

menghasilkan harga satuan sepatu kulit Rp. 62,100.00 lebih rendah daripada harga 

satuan dengan ABC System Rp. 67,981.62, hal ini disebut dengan Undercosted, 

sedangkan harga satuan tradisional sandal kulit Rp. 20,700.00 lebih tinggi 

daripada harga satuan dengan ABC System Rp. 19.271,69, hal ini disebut dengan 

Overcosted. 

   Aplikasi sistem informasi HPP dengan metode ABC System memberikan 

informasi tentang aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam memproduksi suatu 

produk pada UKM Maju Mojokerto dengan menelusuri aktivitas-aktivitas yang 

menjadi pemicu terjadinya biaya. 

   Dengan ABC System yang memudahkan dalam menyajikan informasi 

tentang aktivitas-aktivitas maka manajemen dalam UKM dapat mengevaluasi  

biaya-biaya yang kurang relevan (cost reduction) pada sistem biaya tradisional 

dengan mengelola aktivitas yang disebut dengan Activity Based Management 

(ABM). 

   ABM mempunyai dua sasaran. Pertama, ABM bertujuan untuk 

mengidentifikasi aktivitas non-value-added untuk dikurangi atau dihapuskan. Hal 

itu juga mengarahkan untuk identifikasi aktivitas bernilai tambah untuk 

ditingkatkan atau ditambah. Ke dua, ABM mengarahkan untuk mendisain kembali 
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proses-proses sedemikian sehingga aktivitas produktif dapat diselesaikan tanpa 

aktivitas non-value-added yang tidak diperlukan. 

   Dengan analisis biaya yang diperbaiki dan mengurangi aktivitas-aktivitas 

yang tidak berguna dalam memproduksi suatu produk maka dapat mengurangi 

biaya-biaya yang kurang relevan (cost reduction) pada produk tersebut, sehingga 

dapat diperoleh harga pokok produksi (HPP) yang lebih rendah. 

 
4.6 Testing Sistem 

   Testing sistem digunakan untuk menguji apakah sistem yang dibuat 

sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Testing ini dilakukan dengan 

cara menguji laporan yang dihasilkan dari sistem informasi HPP ini, sebagai 

berikut : 

A. Laporan Biaya Aktivitas 

Laporan biaya aktivitas didapat dari memilih periode produksi yang 

ingin dilihat biaya aktivitasnya lalu tekan tombol Show, maka akan keluar laporan 

biaya aktivitas sesuai dengan periode produksi yang dipilih. Jika ingin keluar 

maka tekan tombol Cancel. Dapat dilihat pada gambar 4.35 dibawah ini. 
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Gambar 4.35 Test Laporan Biaya Aktivitas 

B. Laporan Biaya Per Bagian 

Laporan biaya per bagian didapat dari memilih periode produksi yang 

ingin dilihat biaya biaya per bagiannya lalu tekan tombol Show, maka akan keluar 

laporan biaya per bagian sesuai dengan periode produksi yang dipilih. Jika ingin 

keluar maka tekan tombol Cancel. Dapat dilihat pada gambar 4.36 dibawah ini. 

 

Gambar 4.36 Test Laporan Biaya Per Bagian 

C. Laporan Cost Pool 

Laporan cost pool didapat dari memilih periode produksi yang ingin 

dilihat cost poolnya lalu tekan tombol Show, maka akan keluar laporan cost pool 
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sesuai dengan periode produksi yang dipilih. Jika ingin keluar maka tekan tombol 

Cancel. Dapat dilihat pada gambar 4.37 dibawah ini. 

 

Gambar 4.37 Test Laporan Cost Pool 

D. Laporan Cost Product (HPP) 

Laporan cost product didapat dari memilih periode produksi yang ingin 

dilihat cost productnya lalu tekan tombol Show, maka akan keluar laporan cost 

product sesuai dengan periode produksi yang dipilih. Jika ingin keluar maka tekan 

tombol Cancel. Dapat dilihat pada gambar 4.38 dibawah ini. 

 

Gambar 4.38 Test Laporan Cost Product (HPP) 

E. Laporan Struktur Biaya 

Laporan struktur biaya didapat dari memilih periode produksi yang ingin 

dilihat struktur biayanya lalu tekan tombol Show, maka akan keluar laporan 
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struktur biaya sesuai dengan periode produksi yang dipilih. Jika ingin keluar maka 

tekan tombol Cancel. Dapat dilihat pada gambar 4.39 dibawah ini. 

 

Gambar 4.39 Test Laporan Struktur Biaya 

 
F. Laporan Product 

Laporan produk didapat dari memilih periode produksi dan produk yang 

ingin dilihat aktivitas-aktivitas apa saja yang menyertai produk tersebut lalu tekan 

tombol Show, maka akan keluar laporan produk sesuai dengan periode produksi 

dan produk yang dipilih. Jika ingin keluar maka tekan tombol Cancel. Dapat 

dilihat pada gambar 4.40 dibawah ini. 

 

Gambar 4.40 Test Laporan Product 
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