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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Metode Penentuan Harga Pokok Penjualan 

Menurut Mulyadi (2008), harga pokok penjualan merupakan seluruh biaya 

yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual atau harga perolehan dari 

barang yang dijual. Adapun manfaat harga pokok penjualan, yaitu: 

1. Sebagai patokan untuk menentukan harga jual.  

2. Untuk mengetahui laba yang diinginkan perusahaan. Apabila harga jual lebih 

besar dari harga pokok penjualan maka akan diperoleh laba, dan sebaliknya 

apabila harga jual lebih rendah dari harga pokok penjualan akan diperoleh 

kerugian. 

Adapun metode perhitungan dalam penentuan harga pokok penjualan ada 3, 

diantaranya : 

a. Metode FIFO 

b. Metode LIFO 

c. Metode Rata-Rata 

Berikut penjelasan dari masing-masing metode : 

2.1.1 Metode FIFO 

Metode First In First Out (FIFO) merupakan suatu metode yang digunakan 

untuk menetapkan harga pokok penjualan didasarkan atas asumsi bahwa harga 

pokok harus dibebankan pada pendapatan sesuai dengan urutan pembelian barang 

tersebut. Jadi, persediaan yang dianggap berasal dari pembelian barang paling 

akhir. 
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Pengaruh dari penggunaan metode FIFO yaitu dapat menghasilkan laba 

kotor yang tinggi meskipun terjadi inflasi atau harga-harga terus menanjak. 

Alasannya ialah harga pokok dari barang yang dijual dianggap sesuai dengan 

urutan pembeliannya, dan harga pokok barang dari pembelian paling awal  lebih 

rendah dibandingkan dengan harga pokok barang dari pembelian yang paling 

akhir. Tetapi, sebagian manfaat dari adanya laba kotor yang besar itu hilang 

karena perhitungan harga pokok penjualan secara kontinu harus dipenuhi kembali 

dengan harga yang terus semakin tinggi. Namun, apabila terjadi deflasi atau 

harga-harga terus menurun maka akan menghasilkan jumlah laba kotor rendah. 

2.1.2 Metode LIFO 

Metode Last In First Out (LIFO) merupakan suatu metode untuk 

menghitung harga pokok penjualan dan persediaan akhir dari hasil melakukan 

stok opname pada akhir suatu periode. Harga pokok penjualan dihitung dengan 

menggunakan harga barang  yang masuk terakhir ke gudang dan dikeluarkan 

dahulu. Dengan demikian barang masih ada yang belum terjual adalah barang dari 

persediaan awalnya. 

Pengaruh dari penggunaan metode LIFO yaitu dapat menghasilkan jumlah 

yang lebih kecil untuk persediaan pada akhir periode, jumlah harga pokok 

penjualan yang lebih tinggi dan jumlah laba kotor yang lebih rendah dibanding 

metode lainnya. Apabila terjadi deflasi atau harga terus menurun makan akan 

menghasilkan jumlah laba kotor yang tinggi. 

2.1.3 Metode Rata-Rata (Average Method) 

Menurut Kieso (2007), metode rata-rata merupakan suatu metode yang 

menghitung harga yang terdapat dalam penilaian persediaan yang didasari atas 
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harga rata-rata barang yang sama dalam periode tertentu. Metode rata-rata ini 

memiliki hubungan yang selaras dengan arus naik turunnya harga karena sebagai 

kompromi antara FIFO dan LIFO. 

Metode penilaian rata-rata dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : 

1. Metode rata-rata sederhana (simple average method) yaitu harga beli dari 

setiap kali melakukan pembelian dibagi dengan jumlah pembelian yang 

dilakukan pada akhir periode. 

2. Metode rata-rata tertimbang (weighted average method) yaitu harga beli 

dari setiap kali pembelian dikalikan dengan unit yang dibeli dibagi dengan 

jumlah unit pembelian yang dilakukan pada akhir periode. 

3. Metode rata-rata bergerak (moving average method) yaitu harga beli 

dirata-ratakan setiap melakukan pembelian. 

Berdasarkan paparan diatas, maka PT. GRLJI menggunakan metode rata-

rata tertimbang (weighted average method) ini untuk menentukan harga pokok 

penjualan. Adapun rumus untuk perhitungan harga pokok penjualan 

menggunakan weighted average method  adalah sebagai berikut : 

Biaya per unit = Harga Market  

Nilai persediaan akhir = persediaan akhir x biaya per unit 

Harga pokok penjualan = jumlah persediaan untuk dijual - nilai persediaan    

akhir 

 

2.2 Faktor yang Mempengaruhi Harga Pokok Penjualan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan harga pokok penjualan 

akan saling berkaitan. Adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai 

berikut : 
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1. Biaya Persediaan Awal 

Biaya persediaan awal adalah biaya yang sudah ada dan yang sudah 

dipakai atau masih dalam persediaan untuk dipakai sebelum terjadinya proses 

produksi berlangsung. Biasanya biaya ini tidak ada nilainya karena suatu 

perusahaan sebelum melakukan proses produksi tidak menyediakan barang 

yang selain digunakan kegiatan produksinya. 

2. Biaya Produksi 

Biaya produksi ini biasanya terdiri dari biaya pemakaian bahan baku, 

biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Sedangkan biaya bahan 

baku diperoleh dari biaya persediaan awal bahan baku ditambah dengan biaya 

pembelian bahan baku dan dikurang biaya persediaan akhir bahan baku. 

Selain biaya bahan baku terdapat biaya tenaga kerja langsung dan 

baiaya overhead. Biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya yang 

dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja karyawan yang jasanya dapat 

diusut secara langsung. Sedangkan biaya overhead adalah semua biaya 

produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Elemen 

yang terdapat pada biaya overhead pabrik diantaranya : biaya pemakaian 

bahan pembantu, biaya tenaga kerja tak langsung, biaya listrik, dan biaya-

biaya lainnya yang ditentukan perusahaan sebagai biaya overhead pabrik. 

3. Biaya Persediaan Akhir 

Biaya persediaan akhir merupakan biaya yang dihitung dari sisa-sisa 

bahan produksi. Dan biaya ini ada kemungkinannya muncul karena biasanya 

perusahaan sebelum tidak mungkin menyediakan tepat sesuai dengan yang 

dibutuhkan. Hal ini digunakan untuk agar jika ada suatu kekeliruan dalam 
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berproduksi masih mempunyai bahan cadangan untuk digunakan. Maka dari 

itu biaya ini dapat muncul dan dapat juga tidak muncul. Biasanya biaya 

persediaan akhir ini juga disebut faktor tambahan yang mempengaruhi 

perhitungan harga pokok penjualan. 

2.3 Sistem yang digunakan Perusahan untuk Menghitung Harga Pokok 

Penjualan 

Dalam melakukan perhitungan rincian harga pokok penjualan pupuk pada 

PT.GRLJI terdapat tahapan dalam menentukan harga pokok penjualan 

diantaranya: 

1. Menentukan harga pokok produksi 

2. Menentukan harga jual 

3. Menentukan harga pokok penjualan 

Saat ini admin keuangan harus mengetahui jumlah harga pembelian bahan 

baku, jumlah harga proses produksi, jumlah harga asli market, serta jumlah harga 

market setelah dikalikan margin 30% + PPN 10% atau dapat dirumuskan seperti 

dibawah ini : 

Rumus Harga Jual 

∑ Harga Pembelian Bahan Baku 

∑ Harga Proses Produksi+ 

Harga Asli Market x (Margin 30%+PPN 10%) = Harga Market 

  

Adapun harga pembelian bahan baku didapat ketika perusahaan menerima 

bahan baku dari suplier, sedangkan harga proses produksi didapat dari 

pengeluaran saat sedang melakukan proses produksi. Contoh rincian dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini : 
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Gambar 2.1 Rincian Harga Proses Produksi 

Gambar diatas merupakan gambar rincian harga proses produksi yang mana 

nantinya total pembagian  dari harga proses produksi dengan barang dalam proses 

atau Work In Process (WIP) akan ditambahkan dengan harga pembelian bahan 

baku untuk menghasilkan harga asli market, setelah harga asli market telah 

diketahui maka untuk menentukan harga jual ke customer akan dikalikan dengan 

hasil penjumlahan dari margin sebesar 30 % dan PPN 10%. 

Adapun untuk penentuan harga pokok penjualan, maka akan diketahui 

dengan contoh laporan harga pokok penjualan dibawah ini : 

Biaya Bahan Baku 

Biaya Overhead 

Biaya Upah 

 

Harga Pokok Produksi 

 Rp. Xxx 

Rp. Xxx 

Rp. Xxx 

Rp. Xxx 

 

 

+ 

Persediaan awal Barang Jadi [Harga Market ] x Jml Produk Rp. Xxx - 

Barang tersedia untuk dijual  Rp. Xxx  

Persediaan akhir barang jadi  [Harga Market ] x Jml Produk Rp. Xxx - 

Harga Pokok Penjualan  Rp. Xxx   
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2.4 System Development Life Cycle (SDLC) 

Menurut Dennis (2013), dalam membangun sistem dengan menggunakan 

SDLC memiliki empat tahapan dasar yaitu perencanaan, analisis, desain, dan 

implementasi. Setiap tahapan itu sendiri terdiri atas serangkaian langkah dengan 

mengandalkan teknik sehingga menghasilkan produk. 

 

Gambar 2.2 Tahapan System Development Life Cycle 

a. Perencanaan 

Tahap perencanaan ini adalah proses dasar dalam memahami mengapa sistem 

informasi harus dibuat dan menjelaskan bagaimana tim proyek akan 

melakukannya. 

b. Analisis 

Tahap analisis ini menjelaskan pertanyaan tentang siapa yang akan 

menggunakan sistem, apa yang akan dilakukan sistem, dimana dan kapan 

sistem tersebut digunakan. Di dalam tahap ini tim proyek melakukan 

investigasi sistem saat ini, mengidentifikasi adanya perbaikan, dan 

mengembangkan konsep untuk sistem yang baru. 

 

Perencanaan 

Analisis 

Desain 

Implementasi 
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c. Desain 

Tahap desain ini menentukan bagaimana sistem akan beroperasi dengan 

perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur jaringan yang ada. 

Tahapan ini juga termasuk menentukan tampilan antarmuka, formulir, 

laporan yang akan digunakan, spesifikasi program, basis data, dan bahan-

bahan yang dibutuhkan. 

d. Implementasi 

Tahap akhir di dalam SDLC adalah tahap implementasi, dimana sistem ini 

sudah benar-benar dibangun. Ini adalah tahapan yang biasanya paling 

diperhatikan, karena ini adalah bagian yang terpanjang dan termahal di dalam 

proses pengembangan. 

2.5 Analisis dan Desain Sistem 

Analisa sistem merupakan tahap yang paling penting dari suatu 

pemograman, karena merupakan tahap awal untuk mengevaluasi permasalahan 

yang terjadi serta kendala-kendala yang dihadapi. 

Analisa yang efektif akan memudahkan pekerjaan penyusunan rencana 

yang baik ditahap berikutnya. Sebaiknya, kesalahan yang terjadi pada tahap 

analisa ini akan menyebabkan kesulitan yang lebih besar, bahkan dapat 

menyebabkan penyusunan sistem gagal (Jogiyanto, 2005). 

2.5.1 System Flow 

Menurut Jogiyanto (2005), Sistem flow adalah bagan yang menunjukkan 

arus pekerjaan secara menyeluruh dari suatu sistem dimana bagan ini menjelaskan 

urutan prosedur-prosedur yang ada dalam sistem dan biasanya dalam membuat 

sistem flow sebaiknya ditentukan pula fungsi-fungsi yang melaksanakan atau 
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bertanggung jawab terhadap sub-sub sistem. Bagan alir sistem menggunakan 

simbol sebagaimana terdapat pada Tabel 1 berikut ini: 

Tabel 2.1.  Simbol bagan alir sistem 

No Simbol Nama Simbol Keterangan 

1.  

         

Dokumen Simbol ini digunakan 

untuk menunjukkan 

dokumen input dan output 

baik untuk proses manual, 

mekanik, atau komputer 

2.  

        

Keputusan Simbol keputusan 

digunakan untuk 

menggambarkan suatu 

kondisi yang 

mengharuskan sistem 

untuk memilih tindakan 

yang akan dilakukan 

berdasarkan kriteria 

tertentu. 

3.  

          

Operasi manual Simbol ini digunakan 

untuk menggambarkan 

proses yang terjadi secara 

manual yang tidak dapat 

dihilangkan dari sistem 

yang ada. 
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No Simbol Nama Simbol Keterangan 

4.  

 

          

 

 

 

Database Simbol ini digunakan 

untuk menggambarkan 

media penyimpanan yang 

digunakan untuk 

menyimpan data pada 

sistem yang akan dibuat. 

5.  

           

Proses Simbol proses digunakan 

untuk menggambarkan 

proses yang terjadi dalam 

sistem yang akan dibuat. 

6.  

            

Input Manual Simbol input manual 

digunakan untuk 

menggambarkan proses 

manual yang dapat terjadi 

selama sistem berjalan. 

 

2.5.2 Data Flow Diagram 

Menurut  Jogiyanto (2003), Data Flow Diagram (DFD) adalah diagram 

yang menggunakan notasi simbol untuk menggambarkan arus data sistem. 

Dimana develop dapat menggunakan DFD untuk dua hal utama, yaitu untuk 

membuat dokumentasi dari sistem informasi yang ada, atau untuk menyusun 

dokumentasi untuk sistem informasi yang baru. Empat simbol yang digunakan 

yaitu : 
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Tabel 2.2.  Simbol Data Flow Diagram 

Simbol Keterangan 

 External Entity, merupakan kesatuan di 

lingkungan luars sistem yang bisa berupa 

orang, organisasi atau sistem lain. 

 

 

 

Process, merupakan proses seperti 

perhitungan aritmatika penulisan suatu 

formula atau pembuatan laporan. 

 

 

 

Data Store (Simpan Data), dapat berupa 

suatu file atau database pada sistem komputer 

atau catatan manual. 

 Data Flow (Arus Data), arus data ini 

mengalir di antara proses, simpan data dan 

kesatuan luar. 

 

Menurut Jogiyanto (2005), ada beberapa simbol digunakan pada DFD 

untuk mewakili: 

a. Kesatuan Luar (External Entity) 

Kesatuan luar (external entity) merupakan kesatuan (entity) di lingkungan 

luar sistem yang dapat berupa orang, organisasi, atau sistem lain yang berada 

pada lingkungan luarnya yang memberikan input atau menerima output dari 

sistem. 

b. Proses (Process) 

Proses (process) menunjukan pada bagian yang mengubah input menjadi 

output, yaitu menunjukan bagaimana satu atau lebih input diubah menjadi 

beberapa output. Setiap proses mempunyai nama, nama dari proses ini 

menunjukan apa yang dikerjakan proses. 
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c. Simpanan Data (Data Store) 

Data Store merupakan simpanan dari data yang dapat berupa suatu file atau 

database pada sistem komputer. 

d. Arus Data (Data Flow) 

Arus Data (Data Flow) di DFD diberi simbol suatu panah. Arus data ini 

mengalir di antara proses, simpan data dan kesatuan luar. Arus data ini 

menunjukan arus dari data yang dapat berupa masukan untuk sistem atau 

hasil dari proses sistem. 

2.5.3 Visual Basic.Net 

Visual Basic.Net adalah hasil pengembangan dari Visual Basic yang 

digunakan dalam lingkungan Microsoft.Net Framework. Terdapat banyak 

perubahan yang membuat Visual Basic.net lebih mudah digunakan dan lebih 

powerful daripada Visual Basic 6.0. kelebihan lain dari Visual Basic.NET adalah 

kemampuannya untuk mengakses sistem lain yang menggunakan bahasa 

pemrograman lain, seperti C++ (Henry, 2006). 

Adapun beberapa versi dari Visual Basic.NET antara lain Visual Basic 

2008, Visual Basic 2010, Visual Basic 2012. Kelebihan lain dari Visual 

Basic.NET adalah dilengkapi dengan Common Language runtime dan 

kemampuan untuk mengatur memori dengan lebih baik. Meskipun Visual 

Basic.NET merupakan pengembangan dari Visual Basic 6.0, keduanya sangat 

berbeda jauh. Proyek aplikasi yang dibangun di Visual Basic 6.0 tidak dapat 

secara langsung dijalankan di Visual Basic.NET. Agar dapat dijalankan di Visual 

Basic.NET, maka kode-kode proyek aplikasi yang dibangun di Visual Basic 6.0 

harus dimodifikasi. 
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2.5.4 Crystal Report 

Menurut Kuniyo (2007), Crystal Report adalah program yang dapat 

digunakan untuk membuat, menganalisis dan menerjemahkan informasi yang 

terkandung dalam database atau program ke dalam berbagai jenis laporan yang 

sangat flexibel. 

Sedangkan menurut Madcom (2003), crystal Report merupakan program 

khusus untuk membuat laporan terpisah dari program Microsoft Visual Basic 6.0, 

tetapi keduanya dapat dihubungkan (linkage). 

Beberapa fungsi tools yang ada di Crystal Report : 

a. Report Header, digunakan untuk informasi yang ditampilkan pada 

halaman pertama saja. Contohnya logo dan kop surat yang tertletak di 

posisi atas. 

b. Page Header, digunakan untuk informasi yang ditampilkan pada setiap 

halaman. Contohnya nama kolom. 

c. Group Header, area informasi yang terletak dibawah page header. 

d. Detail, area yang digunakan untuk menampilkan isi datanya.  

e. Report Footer, digunakan untuk informasi yang ditampilkan pada 

halaman terakhir. Contohnya tanda tangan, nama penanggung jawab. 

f. Page Footer, digunkan untuk menampilkan halaman. Group Footer, 

area informasi yang terletak dibawah area detail. 

2.5.5 SQL Server 

Menurut Djuandi (2002), SQL Server adalah sebuah sistem arsitektur 

terbuka yang memungkinkan para pengembang program memperluas dan 

menambahkan fungsi-fungsi ke dalam database. 
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Sedangkan, Menurut Andri Kuniyo (2007), Sql Server adalah perangkat 

lunak  Relation Database Management System (RDBMS) yang di desain untuk 

melakukan proses manipulasi database berukuran besar dengan berbagai fasilitas. 

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan SQL Server merupakan suatu 

software RDMS yang didesain untuk para pengembang program guna untuk 

melakukan proses manipulasi, memperluas database dengan berbagai fitur yang 

terdapat di dalamnya. 


