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LANDASAN TEORI 

Landasan teori merupakan suatu dasar mengenai pendapat penelitian 

atau penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi. Landasan teori 

digunakan untuk menjelaskan teori-teori yang mendukung penyusunan 

laporan kerja praktik ini yang antara lain: 

 

3.1 Penjualan 

Menurut Sora N (2016) penjualan adalah kegiatan yang terpadu untuk 

mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan kepada usaha 

pemuasan kebutuhan serta keinginan pembeli/konsumen, guna untuk 

mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba atau keuntungan. Atau 

definisi penjualan adalah merupakan suatu kegiatan transaksi yang dilakukan 

oleh 2 (dua) belah pihak/lebih dengan menggunakan alat pembayaran yang 

sah. Penjualan juga merupakan salah satu sumber pendapatan seseorang atau 

suatu perusahaan yang melakukan transaksi jual & beli, dalam suatu 

perusahaan apabila semakin besar penjualan maka akan semakin besar pula 

pendapatan yang diperoleh seseorang atau perusahaan tersebut. 

3.1.1 Harga Pokok Penjualan 

Menururt Muh Syahrul (2016) harga pokok penjualan adalah harga 

barang yang  dijual. Penentuan harga pokok penjualan pada perusahaan 

industri, pada umunya pada persediaan awal produk jadi ditambah dengan 

jumlah harga produksi (harga pokok produk) dan dikurangi dengan 

persediaan akhir produk, jadi pengertian mengenai harga pokok penjualan ini, 
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berdasarkan prinsip akuntansi Indonesia menjelaskan bahwa  Saldo awal dari 

persediaan ditambah harga pokok barang-barang yang dibeli untuk dijual 

dikurangi jumlah persediaan akhir adalah harga pokok barang yang harus 

dibandingkan pendapatan untuk masa yang bersangkutan, untuk perusahaan 

industri dalam harga pokok penjualan termasuk semua upah baru langsung 

dan biaya bahan-bahan ditambah seluruh biaya pabrik (produksi) tak 

langsung dikoreksi dengan jumlah-jumlah saldo awal dan akhir persediaan. 

3.1.2 Penentuan Harga Penjualan Obat Apotek 

Menurut Fauzi Btb (2016) Harga suatu obat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor baik itu dari produsen, distributor maupun pemerintah yang dapat 

menetapkan harga suatu obat dipasaran. Berikut adalah istilah umum yang 

sering digunakan untuk menentukan hrga jual obat apotek : 

a. HJP(Harga jual produsen) 

Merupakan harga yang dijual produsen ke distributor apakah itu PBF 

atau apotek 

b. HNA(Harga Netto Apotek) 

Harga obat yang dibeli apotek daru distributor 

c. Mark Up 

Persentase keuntungan, ada yang menetapkan 25% (1,25) dan ada yang 

menetapkan 30% (1,3) 

d. HET (Harga Eceran Tertinggi) 

Harga yang tertinggi yang ditetapkan pemerintah dalam menjual suatu 

obat dan apotek tidak boleh HJAnya melebih HET, biasanya adalah obat 

generik berlogo sementara obat generik bermerk harga terlampau tinggi 
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e. HJA( Harga Jual Apotek)  

Harga Jual Apotek, harga yang ditawarkan kepada konsumen setelah 

diperhitungkan HNA, PPN 10% dan Mark Up.  

HJA = (HNA x PPN 10% x Mark Up) ≤HET\ 

 

3.2 Persediaan (Inventory) 

Menurut Baroto (2002:53) Persediaan didefinisikan sebagai barang jadi 

yang disimpan atau digunakan untuk dijual pada periode mendatang, yang 

dapat berbentuk bahan baku yang disimpan untuk diproses, barang dalam 

proses manufaktur dan barang jadi yang disimpan untuk dijual maupun 

diproses. Persediaan juga dapat didefinisikan sebagai bahan mentah, barang 

dalam proses (work in process), barang jadi, bahan pembantu, bahan 

pelengkap, komponen yang disimpan dalam antisipasinya terhadap 

pemenuhan permintaan 

3.2.1 Fungsi Persediaan 

 Rangkuti (2007:15) menjelaskan adapun fungsi-fungsi persediaan oleh 

suatu perusahaan/pabrik adalah sebagai berikut Fungsi utama persediaan 

yaitu sebagai penyangga, penghubung antar proses produksi dan distribusi 

untuk memperoleh efisiensi. Fungsi lain persediaan yaitu sebagai stabilisator 

harga terhadap fluktuasi permintaan. Lebih spesifik, persediaan dapat 

dikategorikan berdasarkan fungsinya sebagai berikut : 

a. Fungsi Decoupling 
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Adalah persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi 

permintaan pelanggan tanpa tergantung pada supplier. Persediaan bahan 

mentah diadakan agar perusahaan tidak akan sepenuhnya tergantung pada 

pengadaannya dalam hal kuantitas dan waktu pengiriman. Persediaan barang 

dalam proses diadakan agar departemen-departemen dan proses-proses 

individual perusahaan terjaga “kebebasannya”. 

Persediaan barang jadi diperlukan untuk memenuhi permintaan produk 

yang tidak pasti dari para pelanggan. Persediaan yang diadakan untuk 

menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diperkirakan 

atau diramalkan disebut fluctuation stock. 

b. Fungsi Economic Lot Sizing 

 Persediaan lot size ini perlu mempertimbangkan penghematan atau 

potongan pembeliaan, biaya pengangkutan per unit menjadi lebih murah dan 

sebagainya. Hal ini disebabkan perusahaan melakukan pembelian dalam 

kuantitas yang lebih 9 

besar dibandingkan biaya- biaya yang timbul karena besarnya persediaan 

(biaya sewa gudang, investasi, resiko, dan sebagainya). 

c. Fungsi Antisipasi 

Apabila perusahan menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat 

diperkirakan dan diramalkan berdasar pengalaman atau data-data masa lalu, 

yaitu permintaan musiman. Dalam hal ini perusahaan dapat mengadakan 

persediaan musiman (seasional inventories). 
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3.2.2 Jenis-jenis Persediaan 

Menururt Agus Ristono(2009:1-2)Pembagian jenis persediaan dapat 

berdasarkan proses manufaktur yang dijalani dan berdasarkan tujuan. 

Berdasarkan proses manufaktur, maka persediaan dibagi dalam tiga kategori, 

yaitu  

1. Persediaan bahan baku dan penolong. 

2. Persediaan bahan setengah jadi. 

3. Persediaan barang jadi. 

Pembagian jenis persediaan berdasarkan tujuannya, terdiri dari 

1. Persediaan pengaman (safety stock) 

Persediaan pengaman (safety stock) adalah persedian yang dilakukan 

untuk mengantisipasi unsur ketidakpastian permintaan dan penyediaan. 

Apabila persediaan pengaman tidak mampu mengantisipasi ketidakpastian 

tersebut, akan terjadi kekurangan persediaan (stock out). Faktor-faktor yang 

menentukan safety stock: 

1.1 Penggunaan bahan baku rata-rata, Salah satu dasar untuk 

memperkirakan penggunaan bahan baku selama periode 

tertentu, khususnya selama periode pemesanan adalah rata-

rata penggunaan bahan baku pada masa sebelumnya. 

1.2 Faktor waktu atau lead time (procurement time), Lead time 

adalah lamanya waktu antara mulai dilakukannya pemesanan 

bahan-bahan sampai dengan kedatangan bahan-bahan yang 

dipesan tersebut dan diterima di gudang persedian. Lamanya 
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waktu tersebut tidaklah sama antara satu pesanan dengan 

pesanan yang lain, tetapi bervariasi. 

2. Persediaan antisipasi 

Persediaan antisipasi disebut sebagai stabilization stock merupakan 

persediaan yang dilakukan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang 

sudah dapat diperkirakan sebelumnya. 

 

3. Persediaan dalam pengiriman (transit stock) 

Persediaan dalam pengiriman disebut work-in process stock adalah 

persediaan yang masih dalam pengiriman, yaitu: 

3.1 Desain form dan laporan (reports). 

3.2 Eksternal transit stock adalah persediaan yang masih berada 

dalam transportasi. 

3.3 Internal transit stock adalah persediaan yang masih menunggu 

untuk diproses atau menunggu sebelum dipindahkan. 

3.2.3 Model-Model Sistem Persediaan 

Terdapat 2 keputusan yang penting dalam sebuah model persediaan, 

yaitu : 

1. Menurut Agus Ristono (2009:3):  

1.1 Berapa (how many) jumlah yang harus dipesan untuk persediaan 

barang tertentu? 

1.2 Kapan (when) waktu yang optimal untuk memesan barang 

tersebut kembali sehingga persediaan dapat mencapai titik 

optimal kembali? 
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2. Menurut Hamdy A. Taha(1992): 

Setiap keputusan yang diambil mempunyai pengaruh terhadap besar 

biaya persediaan. Untuk memudahkan dalam mengambil keputusan, 

dikembangkan model-model dalam manajemen persediaan. Model 

permintaan dibagi menjadi dua macam, yaitu permintaan deterministik dan 

permintaan probabilistik 

 

 

   Statis 

        Deterministik 

 Dinamis 

        Permintaan 

Stasioner 

        Probabilistik 

Nonstasioner 

 
 

Gambar 3.1 Klasifikasi Permintaan dalam Model Persediaan 

 

2.1 Permintaan Deterministik 

Pada model deterministik permintaan dan periode kedatangan 

pesanan dapat diketahui secara pasti sebelumnya. Model ini dibedakan 

menjadi dua yaitu: 

2.1.1 Statis deterministic, Pada model ini tingkat konsumsi 

tetap dan konstan setiap waktu. 
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2.1.2 Dinamik deterministic Pada model ini tingkat 

permintaannya diketahui dengan pasti tetapi sifat 

permintaannya bervariasi dari periode ke periode. 

Untuk menentukan kebijaksanaan persediaan yang optimum, 

dibutuhkan informasi mengenai parameter-parameter berikut: 

Perkiraan kebutuhan, biaya-biaya persediaan, lead time. Dalam model 

persediaan deterministik parameter-parameter yang berpengaruh 

terhadap sistim persediaan dapat diketahui dengan pasti. Rata-rata 

kebutuhan dan biaya-biaya persediaan diasumsikan diketahui dengan 

pasti. Lamanya lead time juga diasumsikan selalu tetap. Karena semua 

parameter bersifat deterministik maka tidak dimungkinkan adanya 

kekurangan persediaan. Dalam dunia nyata, akan sangat jarang 

ditemukan situasi di mana seluruh parameter dapat diketahui dengan 

pasti. Karena itu, akan lebih masuk akal jika digunakan model-model 

probabilistik yang mempertimbangkan ketidakpastian pada parameter-

parameternya. Namun, model deterministik terkadang merupakan 

pendekatan yang sangat baik, atau paling tidak merupakan langkah 

awal yang baik untuk menggambarkan fenomena persediaan. 

2.2 Permintaan probabilistik 

Pada model-model persediaan deterministik, diasumsikan bahwa 

semua parameter persediaan selalu konstan dan diketahui secara pasti. 

Pada kenyataan, sering terjadi parameter-parameter yang ada 

merupakan nilai-nilai yang tidak pasti dan sifatnya hanya estimasi atau 

perkiraan saja. Parameter-parameter seperti permintaan, lead time, 
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biaya penyimpanan, biaya pemesanan, biaya kekurangan persediaan 

dan harga kenyataannya sering bervariasi. Model-model deterministik 

tidak peka terhadap perubahan-perubahan parameter tersebut. Untuk 

menghadapi variasi yang ada, terutama variasi permintaan dan lead 

time, model probabilistik biasanya dicirikan dengan adanya persediaan 

pengaman (safety stock). Model ini dibedakan menjadi dua yaitu:  

2.2.1 Stasioner probabilistic, Pada model ini fungsi 

kepadatan probabilitas permintaannya tetap tidak 

berubah sepanjang waktu. Akibatnya pengaruh trend 

musiman permintaan tidak dimasukkan dalam model. 

2.2.2 Non stationer probabilistic, Pada model ini fungsi 

kepadatan probabilitas permintaanya bervariasi dari 

waktu ke waktu dan dipengaruhi trend musiman 

permintaan.  

3.2.4 Model Persediaan Probabilistik EOQ Sederhana 

Model persediaan probabilitas ditandai oleh perilaku permintaan dan 

lead time yang tidak dapat diketahui sebelumnya secara pasti sehingga perlu 

didekati dengan distribusi probabilitas.Perhitungan EOQ Probabilistik adalah 

sebagai berikut: 

1. Uji normalitas data, Untuk mengetahui data berdistribusinormal atau 

tidak normal dengan menggunakan uji kolmogorov smirnov 

1.1 Jika signifikansi yang diperoleh > α, maka data berdistribusi 

normal 
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1.2 Jika signifikansi yang diperoleh < α, maka data tidak berdistribusi 

normal 

2. Menyusun distribusi probabilitas demand dan lead time untuk 

menentukan harapan demand selama lead time 

3. Menentukan Q optimal. 

Q = √
2 𝐷S

ℎ
 

Dimana : 

D : Kebutuhan dalam suatu periode perencanaan 

Q: Jumlah barang yang dipesan setiap kali pesanan dibuat 

S : Biaya yang harus dikeluarkan setiap kali pesanan dibuat 

h : Biaya simpan per unit periode 

3.2.5 Proses Pengadaan Persediaan 

Replenishment atau pengadaan ulang ialah upaya yang dilakukan 

perusahaan untuk mengadakan pemesanan ke penyalur yang bertujuan untuk 

menyimpan persediaan. Dalam sebuah proses pengadaan dengan biaya 

produksi cekung, untuk meningkatkan penjualan, banyak penyalur 

menawarkan diskon bagi pelanggannya, yang dikenal dengan quantity 

discount. Pihak perusahaan harus memutuskan kapan dan berapa banyak 

pemesanan yang harus dilakukan. Dengan adanya diskon, perusahaan 

mungkin tergoda untuk memesan jumlah produk yang mendapat diskon 
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terbesar karena biaya produksinya menurun, tetapi biaya penyimpanan akan 

meningkat akibat pesanan yang lebih besar. Pada kasus lain perusahaan dapat 

mengurangi biaya dengan mengurangi tingkat persediaan, sebaliknya 

konsumen akan merasa tidak puas bila suatu produk stoknya habis. Oleh 

karena itu, perusahaan harus mencapai keseimbangan antara investasi 

persediaan dan tingkat layanan konsumen. Perusahaan sebaiknya tidak 

melakukan tindakan pembelian item dalam jumlah banyak.Terdapat beberapa 

alasan mengapa perusahaan harus melakukan pengadaan, antara lain: 

1. Mengatasi adanya permintaan dari customer yang tidak terduga. 

2. Menghadapi adanya kenaikan harga barang persediaan itu sendiri. 

3. Memanfaatkan adanya quantity discounts untuk pembelian dalam 

jumlah tertentu (misal: perusahaan akan mendapatkan potongan 

harga 10 % jika pembelian 100 unit, dan akan bertambah terhadap 

kelipatan pembeliannya) 

 

3.3 Piutang 

Piutang merupakan harta perusahaan atau koperasi yang timbul karena 

terjadinya transaksi penjualan secara kredit atas barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Menurut Rusdi Akbar (2004:199) menyatakan 

bahwa pengertian piutang meliputi semua hak atau klaim perusahaan pada 

organisasi lain untuk menerima sejumlah kas, barang, atau jasa di masa yang 

akan datang sebagai akibat kejadian pada masa yang lalu. 

Menurut Warren Reeve dan Fess (2005:404) menyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan piutang adalah sebagai berikut : ”Piutang meliputi semua 
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klaim dalam bentuk uang terhadap pihak lainnya, termasuk individu, 

perusahaan atau organisasi lainnya”.  

 

3.4 Obat 

 Menurut Drs. H. Syamsuni (2005:13), yang dimaksud obat adalah suatu 

bahan atau campuran bahan untuk dipergunakan dalam menentukan 

diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit 

atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia 

atau hewan termasuk untuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia. 

 

3.5 Web 

  Menurut Ir. Yuniar Supardi (2010:2) web server merupakan perangkat 

lunak yang mengelola (mengatur) permintaan user dari browser dan hasilnya 

dikembalikan kembali ke browser, sedangkan database server merupakan 

perangkat lunak database yang dapat menyimpan data yang besar di internet. 

 

3.6 Analisis dan Perancangan Sistem 

 Analisis sistem dilakukan dengan tujuan agar dapat mengidentifikasi 

dan mengevaluasi permasalahan yang berlangsung, sehingga dapat diusulkan 

perbaikan. Perancangan sistem merupakan penguraian suatu sistem informasi 

yang utuh ke dalam bagian komputerisasi, mengidentifikasi dan mengevaluasi 

permasalahan, menentukan kriteria, menghitung konsistensi terhadap kriteria 
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yang ada, serta mendapatkan hasil atau tujuan dari masalah tersebut serta 

mengimplementasikan seluruh kebutuhan operasional dalam membangun 

aplikasi perangkat lunak. 

 Analisa dan perancangan sistem dipergunakan untuk menganalisis, 

merancang, dan mengimplementasikan peningkatan-peningkatan fungsi 

bisnis yang dapat dicapai melalui penggunaan sistem informasi 

terkomputerisasi (Kendall, 2003). 

3.6.1 Document Flow 

 Document flow yaitu sebuah bagan atau chart yang menunjukkan flow 

atau alir di dalam program/prosedur sistem secara Logika, disebut juga 

sebagai bagan alir formulir atau paperwork flowchart.  

3.6.2 System Flow 

System flow hampir sama dengan document flow, dalam system flow ini 

proses yang digambarkan berdasarkan document flow yang sudah diubah 

menjadi proses-proses yang terkomputerisasi.  

3.6.3 Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram adalah alat pembuatan model yang 

menggambarkan sistem dari suatu jaringan proses fungsional yang 

dihubungkan dengan alir data secara manual atau terkomputerisasi. DFD 

merupakan suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk 

menggambarkan darimana asal data dan kemana tujuan data yang keluar dari 

sistem, dimana data disimpan, porses apa yang menghasilkan data tersebut, 

dan interaksi antara data yang tersimpan dan proses yang dikenakan pada data 
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tersebut menurut Kendall (2003). Penggambaran DFD disusun berdasarkan 

tingkatan di bawah ini: 

a. Context Diagram, yaitu diagram awal yang terdiri dari sebuah 

proses dan menggambarkan area lingkup proses. 

b. Diagram Level 0 adalah diagram yang menggambarkan proses 

penting dari sistem serta interaksi entity, proses, alur data, dan data 

source. 

c. Diagram Detail adalah penguraian dalam proses yang ada 

terhadap diagram level 0. Diagram ini merupakan diagram yang 

paling rendah dan tidak dapat diuraikan lagi. 

3.6.4 Entity Relationship Diagram 

Menurut Marlinda (2004) Entity Relationship Diagram (ERD) adalah 

gambaran pada sistem dimana di dalamnya terdapat hubungan antara entity 

beserta relasinya. Entity merupakan sesuatu yang ada dan terdefinisikan di 

dalam suatu organisasi, dapat abstrak dan nyata. Untuk setiap entity biasanya 

mempunyai atribut yang merupakan ciri entity tersebut. Relasi adalah 

hubungan antar entity yang berfungsi sebagai hubungan yang mewujudkan 

pemetaan antar entity. 

Entity Relationship Diagram ini diperlukan agar dapat menggambarkan 

hubungan antar entity dengan jelas, dapat menggambarkan batasan jumlah 

entity dan partisipasi antar entity, mudah dimengerti pemakai dan mudah 

disajikan oleh perancang database. Untuk itu Entity Relationship Diagram 

dibagi menjadi dua jenis model, yaitu: 
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a. Conceptual Data Model (CDM) 

Conceptual Data Model (CDM) adalah jenis model data yang 

menggambarkan hubungan antar tabel secara konseptual. 

b. Physical Data Model (PDM) 

Physical Data Model (PDM) adalah jenis model data yang 

menggambarkan hubungan antar tabel secara fisikal 

 

3.7 System Development Life Cycle (SDLC) 

 System Development Lyfe Cycle (SDLC) adalah keseluruhan proses 

dalam membangun sistem melalui beberapa langkah. Ada beberapa model 

SDLC. Model yang cukup populer dan banyak digunakan adalah waterfall. 

Beberapa model lain SDLC misalnya fountain, spiral, rapid, prototyping, 

incremental, build & fix, dan synchronize & stabilize. 

 Dengan siklus SDLC, proses membangun sistem dibagi menjadi 

beberapa langkah dan pada sistem yang besar, masing-masing langkah 

dikerjakan oleh tim yang berbeda. 

 Dalam sebuah siklus SDLC, terdapat enam langkah. Jumlah langkah 

SDLC pada referensi lain mungkin berbeda, namun secara umum adalah 

sama. Langkah tersebut adalah 

1. Analisis system kebutuhan, yaitu membuat analisis aliran kerja 

manajemen yang sedang berjalan 



30 
 

 
 

2. Spesifikasi kebutuhan sistem, yaitu melakukan perincian mengenai apa 

saja yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem dan membuat 

perencanaan yang berkaitan dengan proyek system 

3. Perancangan sistem, yaitu membuat desain aliran kerja manajemen dan 

desain pemrograman yang diperlukan untuk pengembangan sistem 

informasi 

4. Pengembangan sistem, yaitu tahap pengembangan sistem informasi 

dengan menulis program yang diperlukan 

5. Pengujian sistem, yaitu melakukan pengujian terhadap sistem yang 

telah dibuat 

6. Implementasi dan pemeliharaan sistem, yaitu menerapkan dan 

memelihara sistem yang telah dibuat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


