
8 
 

BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Landasan Teori Berdasarkan Permasalahan 

 Pada bab ini akan dijelaskan tentang landasan teori berdasarkan 

permasalahan yang ada di CV. Rahayu Sentosa terkait dalam pembuatan aplikasi 

penentuan harga pokok produksi dengan metode job order costing. Ada beberapa 

teori yang terkait dengan permasalahan yang ada diantaranya, Akuntansi Biaya, 

Harga pokok produksi dan metode job order costing. 

 

 
2.1.1  Akuntansi Biaya 

Menurut Mulyadi (2009:23), Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, 

penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk 

atau jasa, dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Akuntansi biaya 

menghasilkan informasi biaya untuk memenuhi berbagai macam tujuan. Untuk 

tujuan penentuan biaya produksi, akuntansi biaya menyajikan biaya yang telah 

terjadi di masa lalu. Untuk tujuan pengendalian biaya, akuntansi biaya menyajikan 

informasi biaya yang diperkirakan akan terjadi dengan biaya yang sesungguhnya 

terjadi, kemudian menyajikan analisis terhadap penyimpangannya. 

Secara garis besar proses pengolahan produk dalam perusahaan manufaktur 

dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yakni proses produksi berdasarkan 

pesanan dan proses produksi massa. Perusahaan yang proses produksinya 

berdasarkan pesanan mengumpulkan biaya produksinya dengan metode biaya 

pesanan atau yang biasa disebut job order costing. Sedangkan perusahaan yang 
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proses produksinya berupa produksi massa mengumpulkan biaya produksinya 

dengan metode biaya proses.   

 

2.1.2 Job Order Costing 

Menurut Bustami & Nurlela (2013:61), Perhitungan biaya berdasarkan 

pesanan (Job Order Costing) merupakan suatu sistem akuntansi yang menelusuri 

biaya pada unit individual atau pekerjaan, kontrak, tumpukan produk atau pesanan 

pelanggan yang spesifik. Untuk menentukan biaya berdasarkan pesanan secara teliti 

dan akurat, setiap pesanan harus dapat diidentifikasi secara terpisah dan terlihat 

secara terperinci dalam kartu biaya pesanan untuk masing-masing pesanan.  

Perhitungan biaya berdasarkan pesanan dapat diterapkan untuk pekerjaan 

pada perusahaan manufaktur, pekerjaan kontruksi, industri percetakan, jasa 

pelayanan hukum, jasa arsitek, jasa akuntansi serta jasa konsultan lainnya. 

Rumus perhitungan biaya produksi:  

      𝑯𝑷 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒌𝒔𝒊 = 𝑩𝑩𝑩𝑳 + 𝑩𝑻𝑲𝑳 + 𝑩𝑶𝑷                    ( 2.1) 

Keterangan: 

HP Produksi : Harga Pokok Produksi 

BBBL  : Biaya Bahan Baku Langsung 

BTKL  : Biaya Tenaga Kerja Langsung 

BOP  : Biaya Overhead Pabrik 

 

Menurut Mulyadi (2009:41) karateristik perusahaan yang produksinya 

berdasarkan pesanan dijabarkan sebagai berikut: 

1. Proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Jika pesanan yang satu 

selesai dikerjakan, proses produksi dihentikan, dan mulai dengan pesanan 

berikutnya. 
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2. Produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. 

Dengan demikian pesanan yang satu dapat berbeda dengan pesanan yang 

lainnya. 

3. Produksi ditujukan untuk memenuhi pemesanan, bukan untuk memenuhi 

persediaan digudang.  

Metode pengumpulan biaya produksi dengan metode harga pokok pesanan 

(job order costing) yang digunakan dalam perusahaan yang produksinya 

berdasarkan pesanan memiliki karateristik sebagai berikut: 

1. Perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi 

pemesanan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya 

secara individual. 

2. Biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk 

menjadi dua kelompok yakni biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak 

langsung. 

3. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja 

langsung, sedangkan biaya produksi tidak langsung disebut dengan istilah biaya 

overhead pabrik. 

4. Biaya produksi langsung diperhitungakan sebagai harga pokok produksi pesanan 

tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, sedangkan biaya 

overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif 

yang ditentukan dimuka.  

Menurut Mulyadi (2009:39) manfaat informasi harga pokok produksi 

dengan menggunakan metode Job Order Costing kepada manajemen perusahaan 

yakni : 
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1. Menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan 

2. Mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan  

3. Memantau realisasi biaya produksi 

4. Menghitung laba atau rugi tiap pesanan 

5. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang 

disajikan dalam neraca. 

 

2.1.3 Harga Pokok Produksi 

Menurut Bustami & Nurlela (2013:49), Harga pokok produksi merupakan 

kumpulan biaya produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja 

langsung, dan biaya overhead pabrik ditambah persediaan produk dalam proses 

awal dan dikurangi persediaan produk dalam proses akhir. Harga pokok produksi 

terikat pada periode waktu tertentu. Harga pokok produksi akan sama dengan biaya 

produksi apabila tidak ada persediaan produk dalam proses awal dan akhir. 

Dalam harga pokok produksi terdapat beberapa kriteria yang telah 

disebutkan diatas yakni biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead dll. 

Menurut Carter & Usry (2004:40) biaya manufaktur juga disebut biaya produksi 

atau biaya pabrik—biasanya didefinisikan sebagai jumlah dari tiga elemen biaya : 

bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Bahan baku 

langsung dan tenaga kerja langsung, keduanya disebut biaya utama (prime cost). 

Tenaga kerja langsung dan overhead pabrik, keduanya disebut biaya konversi. 

Selanjutnya dapat dijabarkan sebagai berikut: 
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a. Bahan baku langsung 

Bahan baku langsung merupakan semua bahan baku yang membentuk 

bagian integral dari produk jadi dan dimasukkan secara ekplisit dalam perhitungan 

biaya produk. Contoh dari bahan baku langsung adalah kayu yang digunakan untuk 

membuat mebel dan minyak mentah yang digunakan untuk membuat bensin. 

Kemudahan penelusuran item bahan baku ke produk jadi merupakan pertimbangan 

utama dalam mengklasifikasikan biaya sebagai bahan baku langsung. Misalnya, 

jumlah paku di mebel merupakan bagian integral dari barang jadi, tetapi karena 

biaya dari paku yang diperlukan untuk setiap mebel tidak signifikan, maka paku 

diklasifikasikan sebagai bahan baku tidak langsung. 

Menentukan biaya bahan baku meliputi kuantitas dan spesifikasi setiap 

bahan baku yang digunakan dalam membuat satu satuan produk dan harga setiap 

bahan baku tersebut. Rumus perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 𝑩𝑩𝑩𝑳 = 𝑲𝑩𝑩𝑳 × 𝑯𝑩𝑩𝑳  (2.2) 

Keterangan: 

BBBL  = Biaya Bahan Baku Langsung 

KBBL  = Kuantitas Bahan Baku Langsung  

HBBL  = Harga Bahan Baku Langsung tiap produk 

 

Table 2.1 Dasar Penentuan Biaya Bahan Baku 

Dasar Penentuan Biaya Bahan Baku 

Kuantitas / 

Spesifikasi 

Spesifikasi produk yang diolah 

Catatan prestasi masa lalu 

Rata-rata pemakaian bahan baku produk selesai 

Harga 

Kontrak pembelian bahan 

Daftar harga supplier 

Prediksi harga pasar 

           (Sumber: Carter & Ursy, (2004)) 
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 Dalam kasus pesanan pelanggan berdasarkan pesanan ini, menghitung 

kuantitas bahan baku diubah menjadi spesifikasi bahan baku. Dikarenakan produk 

yang dihasilkan oleh CV. Rahayu Sentosa berupa bentuk abstrak atau unik dalam 

setiap pesanannya. Disisi lain bahan baku yang digunakan adalah besi baja untuk 

nantinya dibentuk sesuai pesanan pelanggan.  Maka untuk menghitung spesifikasi 

bahan baku dilakukan perhitungan dengan rumus:   

                           BJB = 𝑺𝑷 (𝒎𝒎) 𝒙 𝟕,𝟖𝟓𝒌𝒈/𝒎𝒎𝟑

𝟏.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎
                        (2.3) 

Keterangan: 

BJB  = Berat Jenis Besi 

SP  = Spesifikasi Pesanan 

 

 Spesifikasi pesanan disini dihitung berdasarkan konversi milimeter dalam 

setiap pesanan yakni berupa detail panjang, lebar dan tinggi spesifikasi. 

 

b. Tenaga kerja langsung 

Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang melakukan konversi bahan 

baku langsung menjadi produk jadi dan dapat dibedakan secara layak ke produk 

tertentu. Di pabrik yang sangat terotomasi, dua masalah sering muncul ketika usaha 

untuk mengidentifikasi tenaga kerja langsung sebagai elemen biaya yang terpisah 

dilakukan. Pertama, pekerja yang sama melakukan berbagai tugas. Mereka dapat 

bergantian mengerjakan tugas tenaga kerja langsung kemudian tugas tenaga kerja 

tidak langsung secara cepat dan sering, sehingga biaya tenaga kerja langsung dan 

tidak langsung menjadi sangat sulit bahkan tidak mungkin dipisahkan. Kedua, 

tenaga kerja langsung mungkin merupakan bagian yang tidak signifikan dari total 

biaya produksi, membuat hal tersebut menjadi sulit untuk menjustifikasi 

identifikasi biaya tenaga kerja langsung sebagai elemen biaya terpisah. Dalam 
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setting dimana satu atau dua situasi tersebut ada, satu klasifikasi biaya konversi 

mencukupi, sehingga bahan baku langsung menjadi satu-satunya elemen biaya 

yang ditelusuri secara langsung ke produk. 

Setiap memproduksi pesanan pelanggan, pesanan mempunyai daftar 

kegiatan produksi untuk menunjang penjadwalan serta alat dalam menciptakan 

suatu produk. Dengan kata lain harus mempunyai suatu daftar kegiatan produksi 

atau bill of operational. Daftar kegiatan produksi ini mempunyai rumus untuk 

menentukan jam kerja yang dibutuhkan beserta tarif tenaga kerja langsung dalam 

setiap kali produksi pesanan pelanggan sebagai berikut: 

                    𝑱𝑲𝑫 =  𝑻𝑱𝑲𝟏 + 𝑻𝑱𝑲𝟐 + 𝑻𝑱𝑲𝟑 + ⋯ + 𝑻𝑱𝑲𝒏       (2.4) 

Keterangan: 

JKD  = Jam kerja dibutuhkan 

TJK = Total Jam Kerja  

 

 Untuk menentukan tarif tenaga kerja langsung dalam memproduksi pesanan 

pelanggan digunakan rumus sebagai berikut: 

                                                         𝑻𝑻𝑲𝑳 =  𝑻𝑷𝑯 / 𝑱𝑲   (2.5) 

Keterangan: 

TTKL   = Tarif Tenaga Kerja Langsung 

TPH        = Tarif per hari 

JK     = Jam Kerja  

 

 Untuk menentukan biaya tenaga kerja langsung, ditunjukkan dengan rumus 

perhitungan sebagai berikut: 

                                 BTKL = JKD x TTKL                   (2.6) 
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Keterangan: 

BTKL   = Biaya Tenaga Kerja Langsung 

JKD        = Jam Kerja Dibutuhkan 

TTKL    = Tarif Tenaga Kerja Langsung 

 

c. Overhead pabrik 

Overhead pabrik terdiri atas semua biaya manufaktur yang tidak ditelusuri 

secara langsung ke output tertentu. Overhead pabrik biasanya memasukan semua 

biaya manufaktur kecuali bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Menurut 

Mulyadi (2009:193-207) Dalam tahap menyusun anggaran biaya overhead pabrik, 

tingkat kegiatan (kapasitas) digunakan sebagai dasar penaksiran biaya overhead 

pabrik. Salah satu kapasitas yang digunakan adalah kapasitas normal (normal 

capacity), yaitu kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual 

produknya dalam jangka panjang. Tahap selanjutnya, ada berbagai macam dasar 

pembebanan biaya overhead pabrik, salah satunya adalah jam mesin. Dasar ini 

digunakan jika biaya overhead pabrik mempunyai hubungan erat dengan waktu 

penggunaan mesin. Rumus perhitungan dasar pembebanan biaya overhead pabrik 

adalah sebagai berikut:  

𝑻𝒂𝒌𝒔𝒊𝒓𝒂𝒏 𝑩𝑶𝑷

𝑻𝒂𝒌𝒔𝒊𝒓𝒂𝒏 𝒋𝒂𝒎 𝒌𝒆𝒓𝒋𝒂 𝒎𝒆𝒔𝒊𝒏
= 𝑻𝒂𝒓𝒊𝒇 𝑩𝑶𝑷 𝒑𝒆𝒓 𝒋𝒂𝒎 𝒎𝒆𝒔𝒊𝒏     (2.7) 

 

 Untuk mencari taksiran biaya overhead pabrik, harus dibedakan terlebih 

dahulu antara biaya overhead pabrik tetap dengan biaya overhead pabrik variabel. 

 

d. Tenaga kerja tidak langsung 

 Menurut Carter & Usry (2004:40)  tenaga kerja tidak langsung merupakan 

tenaga kerja yang tidak dapat ditelusuri langsung ke konstruksi atau komposisi dari 

produk jadi. Tenaga kerja tidak langsung termasuk gaji pengawas, pegawai pabrik, 
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pembantu umum, pekerja bagian pemeliharaan, dan pekerja bagian gudang. Tenaga 

kerja tidak langsung juga merupakan suatu biaya dalam perhitungan biaya overhead 

pabrik. 

 Biaya overhead pabrik tetap pada CV. Rahayu Sentosa, terdiri dari biaya 

tenaga kerja tidak langsung, biaya penyusutan mesin dan biaya reparasi dan 

pemakaian mesin. Berikut merupakan rumus-rumus yang digunakan dalam 

menghitung biaya overhead tetap diantaranya: 

Rumus taksiran biaya tenaga kerja tidak langsung sebagai berikut:      

                  BTKTL = UTKTL1 + UTKTL2 + UTKTL3 + … + UTKTL n     (2.8) 

Keterangan: 

BTKTL  = Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung 

UTKTL  = Upah Tenaga Kerja Tidak Langsung 

 

 Untuk menentukan kapasitas produksi pesanan pelanggan digunakan rumus 

sebagai berikut: 

𝑲𝒂𝒑𝒂𝒔𝒊𝒕𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒌𝒔𝒊/𝒃𝒖𝒍𝒂𝒏 = 𝟖 𝒋𝒂𝒎 𝒌𝒆𝒓𝒋𝒂 𝒙 𝟐𝟎 𝒉𝒂𝒓𝒊 (2.9) 

 

 Dalam menentukan taksiran biaya tenaga kerja tidak langsung dibutuhkan 

gaji per bulan dan lama jam kerja selama sebulan, sehingga rumus perhitungan yang 

digunakan adalah: 

 𝑩𝑻𝑲𝑻𝑳 =
𝒈𝒂𝒋𝒊 𝟏 𝒃𝒖𝒍𝒂𝒏

𝒋𝒂𝒎 𝒌𝒆𝒓𝒋𝒂 𝟏 𝒃𝒖𝒍𝒂𝒏
 x JTKL (2.10) 

Keterangan: 

BTKTL  = Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung 

JTKL   = Jam Tenaga Kerja Langsung 

 

 Untuk menghitung jumlah jam kerja mesin, rumus perhitungan yang 

digunakan adalah: 
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 𝑱𝑱𝑲𝑴 = 𝟖 𝒋𝒂𝒎 𝒙 𝟐𝟎 𝒉𝒂𝒓𝒊 𝒙 𝟏𝟐 𝒃𝒖𝒍𝒂𝒏 𝒙 𝒖𝒎𝒖𝒓 𝒎𝒆𝒔𝒊𝒏    (2.11) 

Keterangan: 

JJKM   = Jumlah Jam Kerja Mesin 

 

 Setelah dihitung jumlah jam kerja mesin, maka selanjutnya menentukan 

tarif penyusutan mesin per jam, yaitu dengan rumus sebagai berikut: 

 TPMJ = (HP x JM) / JJKM     (2.12) 

Keterangan: 

TPMJ  = Tarif Penyusutan Mesin per Jam 

HP  = Harga Perolehan 

JM  = Jumlah Mesin 

JJKM  = Jumlah Jam Kerja Mesin 

 

 Setelah menghitung semua rumus diatas, maka dapat dilakukan perhitungan 

biaya penyusutan mesin untuk melengkapi perhitungan biaya overhead pabrik 

tetap. Untuk rumus biaya penyusutan mesin adalah sebagai berikut:   

              BPM = TPMJ x JJM                                 (2.13) 

Keterangan: 

BPM  = Biaya Penyusutan Mesin 

TPMJ  = Tarif Penyusutan Mesin per Jam 

JJM  = Jumlah Jam Mesin 

 

 Setelah menghitung semua rumus diatas, maka dapat dilakukan perhitungan 

biaya overhead pabrik tetap secara keseluruhan dengan rumus sebagai berikut: 

BOPT = TBTKTL + BPM                       (2.14) 

Keterangan: 

BOPT  = Biaya Overhead Pabrik Tetap 

TBTKTL = Taksiran Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung 

BPM  = Biaya Penyusutan Mesin 

 



18 

 

e. Bahan baku tidak langsung (Biaya Bahan Penolong) 

 Bahan baku tidak langsung atau bahan penolong merupakan bahan baku 

yang diperlukan untuk penyelesaian suatu produk tetapi tidak diklasifikasikan 

sebagai bahan baku langsung karena bahan baku tersebut tidak menjadi bagian dari 

produk. Contohnya adalah amplas, pola kertas, dan pelumas. Bahan baku tidak 

langsung juga termasuk bahan baku yang secara normal akan diklasifikasikan 

sebagai bahan baku langsung. 

Pada BOP variabel pada CV. Rahayu Sentosa, terdapat beberapa biaya yang 

terdiri dari biaya bahan penolong dan biaya pemakaian listrik. Dalam menghitung 

biaya bahan penolong, dibutuhkan jumlah pemakaian bahan penolong per transaksi 

pemesanan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑩𝒊𝒂𝒚𝒂 𝑩𝒂𝒉𝒂𝒏 𝑷𝒆𝒏𝒐𝒍𝒐𝒏𝒈 = ∑(𝑩𝑩𝑩𝑳 𝒙 𝑯𝑩𝑷)    (2.15) 

Keterangan: 

BBBL  = Biaya Bahan Baku Langsung 

HBP  = Harga Bahan Penolong 

 

 Untuk menghitung biaya pemakaian listrik, rumus perhitungan yang 

digunakan adalah:  

𝑩𝒊𝒂𝒚𝒂 𝒍𝒊𝒔𝒕𝒓𝒊𝒌 = ∑(𝑫𝑳𝑴 𝒙 𝑾𝑷𝑴 𝒙 𝑻𝑫𝑳)    (2.16) 

Keterangan: 

DLM  = Daya Listrik Mesin  

WPM  = Waktu Pemakaian Mesin 

TDL  = Tarif Dasar Listrik 

 

 Setelah menghitung semua rumus diatas, maka dapat dilakukan perhitungan 

biaya overhead pabrik variabel secara keseluruhan dengan rumus sebagai berikut: 

             BOPV = BBP + BL                           (2.17) 
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Keterangan: 

BOPV  = Biaya Overhead Pabrik Variabel 

BBP  = Biaya Bahan Penolong 

BL  = Biaya Listrik 

 

 Setelah melakukan perhitungan biaya overhead pabrik tetap dan biaya 

overhead pabrik variabel, maka dapat dilakukan penjumlahan untuk mendapatkan 

keseluruhan biaya overhead pabrik pada setiap pesanan pelanggan pada CV. 

Rahayu Sentosa. Dengan cara rumus sebagai berikut: 

           BOP = BOPT + BOPV                 (2.18) 

Keterangan: 

BOP  = Biaya Overhead Pabrik 

BOPT  = Biaya Overhead Pabrik Tetap 

BOPV  = Biaya Overhead Pabrik Variabel 

 

 Tahap terakhir adalah menghitung biaya overhead pabrik yang dibebankan 

tiap pesanan dengan rumus sebagai berikut: 

𝑻𝒂𝒌𝒔𝒊𝒓𝒂𝒏 𝑩𝑶𝑷

𝑻𝒂𝒌𝒔𝒊𝒓𝒂𝒏 𝒋𝒂𝒎 𝒌𝒆𝒓𝒋𝒂 𝒎𝒆𝒔𝒊𝒏
= 𝑻𝒂𝒓𝒊𝒇 𝑩𝑶𝑷 𝒑𝒆𝒓 𝒋𝒂𝒎 𝒎𝒆𝒔𝒊𝒏               (2.19) 

 

2.2 Landasan Teori berdasarkan Ilmu Terkait 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang landasan teori berdasarkan ilmu yang 

terkait yang akan digunkan untuk pembuatan aplikasi penentuan harga pokok 

produksi dengan metode Job Order Costing di CV. Rahayu Sentosa. Terkait dalam 

pembuatan aplikasi ada beberapa teori yang terkait dengan ilmu yang nantinya akan 

dibuatkan program ada diantaranya, System Development Life Cycle (SDLC), 

Bagan Alir, Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), PHP, 

dan MySQL 
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2.2.1  System Development Life Cycle (SDLC) 

Menurut Pressman (2012:46) dalam pengembangan SDLC dengan 

menggunakan model air terjun (waterfall) pengembang akan menggunakan 

pendakatan yang sistematis dan berurutan (sekuensial) pada pengembangan 

perangkat lunak, yang dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna dan 

berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan (planning), pemodelan (modelling), 

konstruksi (construction), serta penyerahan sistem/perangkat lunak ke para 

pelanggan/pengguna (deployment), yang diakhiri dengan dukungan berkelanjutan 

pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan. 

 

 Gambar 2.1 Model air terjun (waterfall) (Sumber: Pressman, (2012)) 

 

2.2.2  Pengertian Bagan Alir 

Menurut Jogiyanto (2005:795), Bagan alir merupakan bagan (chart) yang 

menunjukan alir (flow) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan 

alir digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. 

Terdapat beberapa jenis bagan alir yang biasa digunakan yakni: 

Penyerahan 
sistem/perangk
at lunak ke para 
pelanggan atau 
pengguna

pengiriman 

dukungan 
terhadap 
pengguna

umpan balik

Konstruksi

penulisan kode-
kode program

pengujian

Pemodelan

analisis 
perancangan

Perencanaan

membuat 
prakiraan, 
penjadwalan, 
pelacakan

Komunikasi

permulaan 
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a. Bagan Alir Sistem (system flowchart) 

Bagan alir Sistem merupakan bagan yang menunjukan arus pekerjaan secara 

keseluruhan dari sistem. Bagan ini menjelaskan urut-urutan dari prosedur-

prosedur yang ada di dalam sistem. Bagan alir sistem menunjukan apa yang 

dikerjakan di sistem. Bagan alir sistem digambar dengan menggunakan symbol-

simbol tertentu. 

b. Bagan Alir Dokumen (document flowchart) 

Bagan alir dokumen atau disebut juga bagan alir formulir (form flowchart) atau 

paperwork flowchart merupakan bagan alir yang menunjukan arus dari laporan 

dan formulir termasuk tembusan-tembusannya. Bagan alir ini menggunakan 

symbol-simbol yang sama seperti yang digunakan di dalam bagan alir sistem. 

c. Bagan Alir Skematik (scematic flowchart) 

Bagan alir skematik merupakan bagan alir yang mirip dengan bagan alir sistem, 

yaitu untuk menggambarkan prosedur di dalam sistem. Perbedaannya adalah, 

bagan alir skematik selain menggunakan simbol-simbol bagan alir sistem, juga 

menggunakan gambar-gambar computer dan peralatan lainnya yang digunakan. 

Maksud penggunaan gambar-gambar ini adalah untuk memudahkan 

komunikasi kepada orang yang kurang paham dengan simbol-simbol bagan alir. 

Penggunaan gambar-gambar ini memudahkan untuk dipahami, tetapi sulit dan 

lama menggambarnya. 

d. Bagan Alir Program (program flowchart) 

Bagan alir program merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-

langkah dari proses program. Bagan alir program dibuat dari diverivikasi bagan 

alir sistem. Bagan alir program menggunakan simbol-simbol tertentu. 
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e. Bagan Alir Proses (process flowchart) 

Bagan alir proses merupakan bagan alir yang banyak digunakan di teknik 

industry. Bagan alir ini juga berguna bagi analisis sistem untuk menggambarkan 

proses dalam suatu prosedur. Bagan alir proses menggunakan lima buah simbol 

tersendiri. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bagan alir 

(flowchart) adalah suatu gambaran umum tentang sistem yang berjalan dan 

berfungsi sebagai alat bantu komunikasi serta untuk mendokumentasikan dan 

menyajikan kegiatan mulai dari manual, semi manual maupun komputerisasi. 

 

2.2.3  Data Flow Diagram (DFD) 

Menurut Indrajani (2011:11), data flow diagram (DFD) adalah sebuah alat 

yang menggambarkan aliran data sampai sebuah sistem selesai, dan kerja atau 

proses dilakukan dalam sistem tersebut.Istilah dalam bahasa indonesianya adalah 

diagram aliran data. Dalam DFD ini terdapat empat komponen utama, yaitu: 

a. External Agents 

Agen Eksternal mendefinisikan orang atau sebuah unit organisasi, sistem lain, 

atau organisasi yang berada di luar sistem proyek tetapi dapat mempengaruhi 

kinerja sistem. 

b. Process 

Proses adalah penyelenggaraan kerja atau jawaban, datangnya aliran data atau 

kondisinya. 

c. Data Stores 

Data Stores adalah penyimpanan data. 
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d. Data Flow 

Data flow mempresentasikan sebuah input data ke dalam sebuah proses atau 

output dari data atau informasi pada sebuah proses. 

 

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 

             (Sumber : Indrajani (2012)) 

Jenis- jenis DFD adalah sebagai berikut: 

a. Level 0 (Diagram Konteks) 

Level ini merupakan sebuah proses yang berada di posisi pusat, menjelaskan 

tentang poin penting dalam sistem yang akan dibangun. 
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b. Level 1 (Diagram nol) 

Level ini merupakan sebuah proses yang terdapat di level 0 yang dipecahkan 

menjadi beberapa proses lainnya. Sebaiknya maksimum tujuh proses untuk 

sebuah diagram konteks. 

c. Level 2 (Diagram rinci) 

1. Level ini merupakan diagram yang merincikan diagram level 1 

2. Tanda * digunakan hanya jika proses tersebut tidak dapat dirincikan lagi. 

2.0* artinya proses level rendah yang tidak dapat dirincikan lagi. 

3. Penomoran yang dilakukan berdasarkan urutan proses. 

 

2.2.4  Entity Relationship Diagram (ERD) 

Menurut Simamarta (2007:96) Model Entity-Relationship (ER) mula-mula 

diusulkan oleh Peter pada tahun 1976 sebagai cara untuk mempersatukan 

pandangan basis data jaringan dan relasional. Langkah sederhana dari model ER 

adalah model data konseptual yang memandang dunia nyata sebagai kesatuan 

(entitas) dan hubungan (relationship). Komponen dasar model merupakan diagram 

entity-relationship yang digunakan untuk menyajikan objek data secara visual. 

Chen menulis bahwa model telah diperluas dan kini bias digunakan untuk 

merancang basis data. Kegunaan model ER dalam perancangan tersebut adalah: 

1. Mampu memetakan model relasional dengan baik. Pembangunan yang 

digunakan di dalam model ER dengan mudah diubah ke dalam table relasional 

2. Sederhana dan mudah dipahami hanya dengan sedikit pelatihan. Oleh karena 

itu, model bisa digunakan oleh perancangan basis data untuk 

mengkomunikasikan perancangan kepada pengguna akhir. 
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3. Sebagai tambahan, model bisa digunakan sebagai suatu rencana perancangan 

oleh pengembangan basis data untuk menerapkan suatu model data dalam 

perangkat lunak menejemen basis data spesifik. 

 

a. Entitas 

 Entitas (Entities) adalah objek data prinsip tentang informasi yang 

dikumpulkan. Entitas pada umumnya berupa konsep yang bisa dikenal, baik 

konkret maupun abstrak, seperti orang, tempat, benda, atau peristiwa yang memiliki 

keterkaitan terhadap basis data. Beberapa contoh entitas spesifik adalah 

KARYAWAN, PROYEK, dan FAKTUR. Suatu entitas bisa disamakan untuk suatu 

tabel di dalam model relasional. 

 

b. Atribut 

Atribut menguraikan entitas dimana meraka dihubungkan. Kejadian dari 

suatu atribut tertentu adalah suatu nilai (value). Sebagai contoh, “Janner 

Simamarta” adalah satu nilai dari atribut Nama. Domain dari suatu atribut 

merupakan koleksi dari segala kemungkinan atas nilai-nilai atribut yang dimiliki. 

 

2.2.5  PHP 

 Menurut Peranginangin (2006:) PHP singkatan dari PHP Hypertext 

Prepocessor yang digunakan sebagai bahasa script server-side dalam 

pengembangan webyang disisipkan pada dokumen HTML. Penggunaan PHP 

memungkinkan web dapat dibuat dinamis sehingga maintenance situs web tersebut 

menjadi lebih mudah dan efisien. 
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a. Sejarah Singkat PHP 

 PHP diciptakan pertama kali oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1994. 

Awalnya, PHP degunakan untuk mencatat jumlah serta untuk mengetahui siapa saja 

pengunjung pada homepage-nya. Rasmus Lerdorf adalah salah seorang pendukung 

open source. Oleh karena itu, Ia mengeluarkan Personal Home Page Tools versi 

1.0 secara gratis, kemudian menambah kemampuan PHP 1.0 dan meluncurkan PHP 

2.0. 

 Pada tahun 1996, PHP telah banyak digunakan dalam website di dunia. 

Sebuah kelompok pengembang software yang terdiri dari Rasmus, Zeew Suraski, 

Andi Gutman, Stig Bakken, Shane Caraveo, dan Jim Winstead bekerja sama untuk 

menyempurnakan PHP 2.0. Akhirnya, pada tahun 1998, PHP 3.0 diluncurkan. 

Penyempurnaan terus dilakukan sehingga pada tahun 2000 dikelurkan PHP 4.0. 

Tidak berhenti sampai di situ, kemampuan PHP terus ditambah, hingga PHP 5.0.x. 

 

b. Kelebihan-kelebihan PHP 

 PHP memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh bahasa script 

sejenis. PHP difokuskan pada pembuatan script server-side, yang bisa melakukan 

apa saja yang dapat dilakukan oleh CGI, seperti mengumpulkan data dari form, 

menghasilkan isi halaman web dinamis, dan kemampuan mengirim serta menerima 

cookies, bahkan lebih daripada kemampuan CGI. 

 PHP dapat digunakan pada semua sistem operasi antara lain Linux, Unix 

(termasuk variannya HP-UX, Solaris, dan OpenBSD), Microsoft Windows, Mac 

OS X, RICS OS. PHP juga mendukung banyak web server, seperti Apache, 

Microsoft Internet Information Server (MIIS), Personal Web Server (PWS), 
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Netscape and iPlanet servers, Orielly Website Pro server, audium, Xitami, 

OmniHTTPd, dan masih banyak lagi lainnya, bahkan PHP dapat bekerja sebagai 

suatu CGI processor. 

 PHP tidak terbatas pada hasil keluaran HTML (HyperText Markup 

Languages). PHP juga memiliki kemampuan untuk mengolah keluaran gambar, file 

PDF, dan movies flash. PHP juga dapat menghasilkan teks seperti XHTML dan file 

XML lainnya. 

 

2.2.6  MYSQL 

 Menurut Peranginangin (2006:27), Ketika kita merancang suatu database, 

kita perlu mempertimbangkan dua hal, yaitu: 

1. Informasi apa yang akan disimpan sehingga kita dapat menentukan entitas yang 

harus disimpan informasinya. 

2. Pertanyaan yang akan diajukan terhadap database sering disebut queries. 

Mengacu dari kedua hal di atas, harus diingat aturan bisnis (business rules) 

dari objek yang akan dimodelkan. Hal apa saja yang perlu disimpan dan apa 

penghubungnya. 

 

 

a. Bekerja dengan MYSQL 

 Ada sejumlah paket RDBMS yang tersedia. Program tersebut bervariasi 

dalam kemampuan, fleksibilitas, dan harga. Namun pada dasarnya, semua bekerja 

dengan cara yang sama. Basis data MYSQL merupakan program yang sangat cocok 

berpasangan dengan PHP dengan beberapa pertimbangan. MYSQL menggunakan 

suatu format standar SQL bahasa data yang terkenal. 
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 MYSQL dilepaskan dengan suatu lisensi open source, dan tersedia secara 

cuma-cuma. MYSQL bekerja pada berbagai sistem operasi, dan banyak bahasa. 

MYSQL bekerja dengan cepat dan baik dengan data yang besar. PHP menyediakan 

banyak fungsi untuk mendukung database MYSQL.
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