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ABSTRAK 

PT. Kasa Husada merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi 

peralatan kesehatan farmasi dengan bahan baku utamanya kapas serta kasa. Proses 

perhitungan harga pokok produksi dilakukan saat akhir periode untuk digunakan 

sebagai acuan penetapan biaya produksi diperiode selanjutnya. Untuk proses 

perhitungan biaya produksinya perusahaan menjumlahkan tiga elemen biaya yaitu 

biaya bahanbaku, biaya tenagakerja serta biaya listrik. Tujuan pembuatan aplikasi 

penentuan harga pokok produksi dengan menggunakan metode joint costing adalah 

agar pengguna mampu mengetahui biaya beserta elemen biayanya sesuai dengan 

kebutuhan dari setiap produk. 

Dari masalah tersebut, maka dibuatlah aplikasi penentuan harga pokok 

produksi dengan menghitung ketiga elemen biayanya yaitu Joint Cost, Split Of 

Point, Separated Cost. Selain elemen biaya tersebut, sistem akan menampilkan 

detail biaya setiap dari ketiga elemen biaya dari masing masing produk untuk 

mengetahui detail setiap biaya bagi pengguna. Sistem akan memunculkan data 

biaya harga pokok produksi yang didapat dari penjumlahan detail biaya dari ketiga 

elemen biaya oleh sistem yang dijalankan oleh pengguna. 

Hasil uji coba aplikasi penentuan harga pokok produksi terlihat bahwa 

produk kasa kompres serta kasa perban mengalami biaya produksi yang ditetapkan 

oleh perusahaan lebih tinggi dari yang seharusnya atau yang disebut overcosting 

sementara produk kasa tela dan kasa lipat mengalami biaya produksi yang 

ditetapkan oleh perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya atau yang disebut 

undercosting. Dari kedua hal tersebut dapat disimpulkan bahwa aplikasi telah dapat 

menentukan harga pokok produksi tiap subproduk dengan akurat 

 

 

 

Kata kunci: Harga Pokok Produksi, Joint Cost, Split Of Point, Separated Cost 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

PT Kasa Husada Wira merupakan perusahaan yang bergerak menjadi supplier 

alat kesehatan dimana misinya yaitu menghasilkan produk di bidang alat kesehatan 

dengan kualitas yang memenuhi standart Farmakologi Indonesia. Perusahaan terus 

menerus melakukan proses produksi setiap harinya, dalam melakukan produksi 

setiap barang yang dihasilkan mempunyai ukurannya masing-masing berdasarkan 

standar Farmakologi Indonesia  

Menurut (Mulyadi, Akuntansi Biaya, 2009) harga pokok produksi adalah 

suatu biaya yang dibebankan ke produk yang telah melewati proses produksi. 

Dalam menentukan harga pokok produksi terdapat tiga elemen biaya yang 

menyertainya yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya 

overhead pabrik. Saat ini perusahaan telah menentukan biaya produksinya 

berdasarkan tiga elemen biaya tersebut, berikut cara perhitungan ketiga elemen 

biaya tersebut 

Proses bisnis perhitungan biaya produksi pada perusahaan dilakukan saat 

akan akhir dari periode dengan menetapkan dengan perhitungannya sendiri 

berdasarkan biaya bahan bahan baku, biaya tenaga kerja serta biaya overhead. 

Untuk menentukan biaya bahan baku tiap produknya perusahaan mengalikan 

pemakaian bahan bahan baku dari tiap produk dengan harga perolehan dari bahan 

baku tersebut, perusahaan sendiri telah memiliki rumus untuk mengetahui 

kebutuhan bahan bakunya 
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Untuk biaya tenaga kerja cara perusahaan menghitungnya adalah jumlah 

absen kehadiran dibagi total hari dalam sebulan dikali dengan upah minimum 

kantor sedangkan biaya overheadnya perusahaan hanya menghitung biaya 

listriknya saja dengan kebijakan yaitu tagihan listrik selama sebulan dua puluh 

persen dialokasikan untuk kantor sedangkan delapan puluh persen dialokasikan 

untuk produksi hasilnya dialokasikan kembali sebanyak empak puluh persen untuk 

produksi kapas dan enam puluh persen untuk produksi kasa. Untuk biaya tenaga 

kerja dan listrik perusahaan membagi dengan hasil produksi selama sebulan  

Dari proses bisnis serta perhitungan perusahaan diatas maka permasalahanya 

adalah: Pembebanan biaya tiap produk disamakan dengan cara total biaya produksi 

dibagi dengan total hasil produksi dari cara perhitungan tersebut menyebabkan 

terdapat produk yang memiliki biaya rendah menanggung produk yang biayanya 

tinggi atau yang  dapat disebut overcosting maupun sebaliknya yang dapat disebut 

undercosting 

Dari proses perhitungan perusahaan seperti di atas perusahaan mengalami 

ketidaktepatan dalam menentukan biaya produksi sesuai dengan kebutuhan per 

produk karena menyamaratakan biaya produksi, karena menyamaratakan biaya 

produksi untuk tiap produknya maka dampak yang kedua adalah produk tersebut 

mengalami undercosting atau over costing, karena produk tersebut mengalami 

undercosting atau overcosting dampak selanjutnya yaitu kontribusi laba yang 

dihasilkan tiap produk ketigahal tersebut. 

Dari permasalahan serta dampak yang telah diuraikan maka solusi yang 

dibuat yaitu sebuah Rancang Bangun Aplikasi Penentuan Harga Pokok Produksi 
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pada PT Kasa Husada dengan menggunakan metode Joint-costing sebagai solusi 

untuk memberikan informasi harga pokok produksi. Aplikasi tersebut telah 

membebankan biaya antara produk satu dengan produk lainnya berbeda sesuai 

dengan kebutuhnya sehingga biaya yang terkandung dari setiap produk berbeda 

sesuai dengan kebutuhan proses produksinya. Dengan metode Joint-costing beban 

pada setiap produk dapat diketahui secara pasti sehingga diharapkan perusahaan 

dapat mengetahui harga pokok produksi yang sebenarnya dari masing masing 

produk. Dengan aplikasi tersebut diharapkan dapat memberikan informasi elemen 

biaya serta informasi penentuan harga jual dari setiap produk secara rinci dan 

mendalam sehingga dapat mempermudah manajer produksi untuk mengetahui 

semua informasi mengenai setiap produk melalui aplikasi ini. Manajer produksi 

dapat mengetahui hargapokok produksi dengan mengakses aplikasi melalui 

komputer yang telah disediakan oleh perusahaan 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada latar belakang di atas maka 

rumusan permasalahannya yaitu bagaimana merancang dan membangun aplikasi 

dalam menghasilkan harga pokok produksi pada PT Kasa Husada Wira dengan 

metode Joint-Costing 

Dari rumusan masalah tersebut dapat dibagi menjadi beberapa sub bagian, 

yaitu: 

1. Bagaimana cara menetapkan biaya bersama 

2. Bagaimana cara mengalokasikan biaya  

3. Bagaimana cara menghitung biaya setelah titik pisah 
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1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah: 

1. Dalam penelitian ini hanya menghitung harga pokok produksi dengan bahan 

baku kapas dan kasa saja 

2. Penelitian ini tidak membahas harga jual, laporan keuangan serta inventory. 

hanya  sampai penentuan harga pokok produksinya saja 

3. Output dari penentuan harga pokok produksi yaitu laporan harga pokok 

produksi dari produk yang telah ada saja  

1.4. Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin 

dicapai oleh penulis dari penelitian ini yaitu bagaimana menghasilkan aplikasi 

harga pokok produksi menggunakan visual studio pada PT Kasa Husada Wira, dan 

harapan penulis pada perusahaan setelah penelitian ini yaitu perusahaan dapat 

mengetahui biaya produksi sesuai dengan kebutuhan masing masing produknya. 

1.5.  Manfaat 

Manfaat dari aplikasi penentuan harga pokok produksi adalah: 

1. Memberikan informasi element biaya dari setiap jenis produk kepada pihak 

manajemen 

2. Menghasilkan informasi yang dapat dijadikan dasar penentuan harga pokok 

penjualan  
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1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari tugas akhir yang berjudul “Rancang Bangun 

Aplikasi Penentuan Harga Pokok Produksi Menggunakan Metode Joint Costing 

pada PT Kasa Husada” terbagi menjadi: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan diberikan penjelasan mengenai latar belakang 

dari permasalahan yang diambil, rumusan permasalahan, batasan 

permasalahan, tujuan penelitian dari tugas akhir, dan sistematika 

penulisan dari tugas akhir. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan diberikan penjelasan mengenai teori yang berkaitan 

dengan penelitan dari tugas akhir. Dari teori tersebut dapat dijadikan 

sebagai sumber pustaka dalam mengerjakan tugas akhir.  

BAB III   ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini diberikan penjelasan mengenai analisis sistem yang 

terdapat beberapa tahapan dalam mengidentifikasi permasalahan, 

menganalisis kebutuhan pengguna, kebutuhan fungsional, dan 

kebutuhan non fungsional. Hasil dari analisis tersebut dilakukan 

perancangan sistem yang dibuat dalam bentuk Input-Process-Output 

(IPO) Diagram, Context Diagram, Diagram Jenjang, Data Flow 

Diagram (DFD), Conceptual Data Model (CDM), Physical Data 

Model (PDM), Kamus Data, Desain Antar Muka Aplikasi, serta 

Rencana Uji Coba Aplikasi. 
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BAB IV  IMPLEMENTASI DAN EVALUASI SISTEM 

Pada bab ini menjelaskan tentang cara mengimplementasikan aplikasi 

yang telah dibuat, kebutuhan software dan hardware yang mendukung 

jalannya aplikasi tersebut. Pembahasan terhadap hasil pengujian dari 

aplikasi tersebut untuk menjawab rumusan masalah dan mengetahui 

kesesuaian dan kebenaran output yang dihasilkan. 

BAB V  PENUTUP 

Pada bab penutup memberikan penjelasan tentang kesimpulan dari 

program aplikasi yang telah dibuat serta saran pengembangan yang 

untuk pembuatan aplikasi mendatang
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1. Sistem 

Menurut (Edward & Bytheway, 2001), definisi sistem terdapat 2 pendekatan 

yaitu pendekatan procedural dan pendekatan secara komponen. Berdasarkan 

pendekatan procedural sistem jika sistem tersebut mempunyai beberapa prosedur 

untuk mencapai tujuan tertentu dari sistem tersebut sementara berdasarkan 

pendekatan secara komponen jika sistem tersebut terdiri dari beberapa komponen 

yang saling berkerkaitan satu samalain untuk mencapai tujuannya. 

Dalam perkembangan yang ada sistem dibedakan menjadi 2 jenis yaitu sistem 

terbuka dan sistem tertutup. sistem terbuka merupakan sistem yang terdapat relasi 

dengan lingkungan eksternal dan tidak mempunyai media pengontrol atas hal 

tersebut sementara sistem tertutup merupakan sistem yang mempunyai media 

pengontrol namun hanya dihubgkan dengan lingkungan sekitarnya. 

2.2. Sistem Informasi 

Menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis dalam (Jogiyanto, 2005) 

sistem informasi adalah sebuah sistem pada suatu perusahaan atau organisasi 

dimana digabungkannya kebutuhan informasi transaksional harian, untuk 

mendukung aktifitas yang sifatnya manajerial serta tersedianya beragam informasi 

yang dibutuhakan oleh pihak diluar manaemen. Maka dapat pahami bahwa sistem 

informasi adalah sekumpulan segala kegiatan dimulai kegiatan transaksi harian 

sampai laporan manajerial yang dioleh menjadi suatu informasi yang bertujuan agar 

bermanfaat bagi pihak manajement atau pihak diluar manajemen. 
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2.3. Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Robert G. Murdick, Thomas C. Fuller dan Joel E. Ross dalam 

(Jogiyanto, 2005) sistem informasi akuntansi ialah kumpulan kegiatan pada suatu 

perusahaan / organisasi yang bertanggung jawabnya untuk menyediakan segala 

informasi yang terkait dengan keuangan yang didapat dari transaksi harian 

tujuannya yaitu untuk pelaporan kepada pihak internal yang berguna dalam 

pengambilan keputusan serta perencanaan perusahaan dalam periode selanjutnya 

serta pelaporan pihak eksternal seperti stakeholder atau pemegang saham, 

pemerintah atau pihak pihak yang memiliki relasi  

2.4. Akuntansi Biaya 

Akuntansi biaya merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan 

dan pelaporan biaya pabrikasi, dan penjualan produk atau jasa, dengan cara-cara 

tertentu, serta penafsiran terhadap hasilnya (Mursyidi, 2008). terdapat 3 tujuan 

sistem pada akuntansi biaya yaitu: 

1. ditentukannya harga pokok atau jasa 

2. Pengendalian biaya 

3. Memberikan informasi untuk dasar pengambilan keputusan 

Menurut (Witjaksono, 2013). Akuntansi biaya adalah ilmu juga seni. 

Dikatakan sebagai ilmu karena akuntansi biaya telah memenuhi syarat untuk 

ditetapkan sebagai disiplin ilmu sedangkan dikatakan sebagai seni karena 

akuntansi biaya merupakan suatu disiplin ilmu dimana karakteristiknya 

berdasarkan suatu set asumsi tertentu baik secara implisit ataupun implisit serta 

hasil perhitungan dari akuntansi biaya adalah abstraksi dari dunia nyata 
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2.5. Konsep Biaya 

Menurut (Mursyidi, 2008) biaya adalah suatu jenis pengorbanan sumber 

ekonomi baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat diukur dengan satuan 

uang, yang telah terjadi atau yang akan terjadi guna mencapai tujuan tertentu. Biaya 

dapat di identifikasi menjadi dua macam yaitu expired cost dan unexpired cost. 

Expired cost atau expense (beban) merupakan kos biaya atau jasa yang telah 

memberikan manfaat dan digunakan untuk diperolehnya suatu pendapatan (Siregar, 

et al., 2013) sedangkan unexpired cost (biaya) merupakan dikorbankannya sumber 

ekonomi yang dapat diukur dengan uang, yang diharapkan memberi kontribusi atau 

manfaat pada saat ini atau di masa yang akan datang. Laba yang didapat pada akhir 

periode akan dikurangi dengan beban untuk menghasilkan laba kotor yang tertera 

pada laporan laba rugi serta dikurangi kembali dengan biaya biaya tertentu guna 

menghasilkan laba bersih. 

2.5.1 Hubungan Biaya dengan Produk 

Pada perusahaan manufaktur, biaya sangat dekat hubungannya dengan 

volume produk di perusahaan (Siregar, et al., 2013). Berdasarkan hubungannya 

dengan produk maka biaya dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu biaya langsung 

(direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost). Biaya langsung adalah biaya 

yang dapat langsung diketahui melalui produk yang dihasilkan contohnya yaitu 

biaya bahan baku. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat 

di identifikasi melalui produk yang dihasilkan contohnya yaitu biaya overhead 

pabrik. 
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2.5.2 Hubungan Biaya dengan Volume Produksi 

Volume pada kegiatan produksi perusahaan bersifat fluktuatif atau berubah 

ubah seiringnya kemampuan produksi perusahaan serta permintaan dari pasar. 

Dalam kaitannya dengan volume produksi, biaya dapat di identifikasi menjadi 

beberapa macam yaitu biaya variabel (variable cost), biaya tetap (fixed cost) serta 

biaya campuran (mixed cost). 

Biaya variabel adalah biaya yang dapat berubah ubah mengikuti volume 

produk yang terdapat pada perusahaan jika volume produksinya tinggi maka biaya 

variabelnya pun juga tinggi namun jika tidak terdapat volume produksi maka biaya 

variabelnya akan menjadi nol. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku  

Biaya tetap adalah merupakan biaya yang jumlahnya tidak terpengaruh oleh 

volume kegiatan dalam kisaran volume tertentu (Siregar, et al., 2013). Jadi ketika 

jumlah volume produksi barang tinggi atau rendah maka biayanya tetap, contoh dari 

biaya tetap adalah biaya sewa mesin, biaya sewa mesin dan lain sebagainya  

Biaya campuran adalah biaya yang jumlahnya dipengaruhi oleh volume 

kegiatan perusahaan namun tidak proporsional. Sehingga bila kegiatan produksinya 

tidak ada maka total biayanya tidak berubah menjadi nol. Dan juga jika volume 

produksinya meningkat maka biayanya juga bertambah. Contoh dari biaya 

campuran adalah biaya listrik. 

2.6. Harga Pokok Produksi 

Harga pokok merupakan biaya sudah terjadi (expired cost) tetapi belum 

dibebankan atau dikurangi dengan penghasilan yang membentuk suatu harga 

(assets) menurut (Mursyidi, 2008). Maka harga pokok produksi adalah unsur biaya 
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produksi yang dibebankan kepada produk yang dihasilkan melalui suatu proses 

produksi. Umumnya rumus menghitung harga pokok produksi adalah:  

HPP = Biaya Bahan Baku Langsung + Biaya Tenaga Kerja Langusng + Biaya 

Overhead Pabrik 

2.6.1 Biaya Bahan Baku 

Pada umumnya biaya bahan baku adalah semua biaya bahan yang terkandung 

untuk memproduksi suatu barang jadi. Biaya bahan baku biasanya dibedakan 

menjadi 2 macam yaitu biaya bahan baku langsung serta biaya  bahan baku tidak 

langsung atau biaya bahan penolong. Biaya bahan baku langsung (direct material) 

menurut (Witjaksono, 2013) adalah semua  harga bahan yang membentuk bagian 

dari barang jadi. Sehingga bahan baku langsung merupakan bahan baku yang 

gampang untuk di identifikasi, penggunaanya banyak serta jika tidak tersedia akan 

mengalami gangguan produksi atau tidak akan menjadi barang jadi. Sedangkan 

biaya bahan baku tidak langsung atau biaya bahan penolong adalah harga bahan 

baku guna menyelesaikan satu produk namun penggunaanya relativ sedikit 

sehingga sulit untuk di ukur serta jika tidak terdapat bahan penolong barang tetap 

akan jadi namun mengurangi sedikit kualitas yang terdapat dari produk sebelumnya  

2.6.2 Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Menurut (Witjaksono, 2013) tenaga kerja langsung merupakan tenaga kerja 

yang secara langsung dapat merubah bentuk dari barang jadi serta pembebananya 

dapat identifikasi dengan pada setiap unit produk yang dihasilkan. Sehingga biaya 

tenaga kerja langsung adalah biaya yang dibutuhkan setiap tenaga kerja yang 

berhubungan langsung dengan proses produksi dengan pembebananya didapat 
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dengan alokasi biaya  tenaga kerja pada periode tertentu dengan bukti memorial 

seperti bukti gaji selama periode tertentu 

2.6.3 Biaya Overhead Pabrik 

Biaya overhead merupakan biaya yang terkandung pada suatu produk namun 

selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung (Witjaksono, 2013). 

Secara umum biaya overhead terbagi dalam tiga kelompok biaya yaitu: 

1. Biaya Bahan Tidak Langsung 

Adalah biaya bahan yang terkandung pada barang jadi namun penggunaanya 

relatif kecil serta tidak signifikan. Seperti untuk perusahaan kapas dan kasa maka 

bahan tidak langsungnya adalah: air dan bahan kimia untuk proses pemutihan serta 

bahan pembungkus antaralain: kertas, plastik, kardus, lem dan lainnya  

2. Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung 

Adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja yang tidak 

berhubungan langsung dengan proses produksi atau secara tidak langsung dapat 

mempengaruhi prsoses pembuatan barang jadi seperti supervisor yang bertugas 

untuk bertanggung jawab atas jalannya proses produksi 

3. Biaya Tidak Langsung Lainnya  

Sejatinya adalah biaya overhead namun tidak masuk sebagai kategori biaya 

bahan baku penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Seperti contoh biaya 

listrik, air, penyusutan mesin, penyusutan bangunan dan lain lain. 

2.7. Metode Menentukan Biaya Produksi 

Metode menentukan biaya produksi adalah cara yang dapat memperhitungkan 

elemen biaya kedalam biaya produksi. Terdapat dua macam metode yang dapat 
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digunakan untuk menentukan elemen biaya diantaranya metode full costing dan 

metode joint costing 

2.7.1 Metode Full Costing 

Menurut pengertian Mulyadi (2009) full costing merupakan suatu pendekatan 

penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan keseluruhan aspek biaya 

yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik 

yang berperilaku variable maupun tetap. 

Dengan begitu menghitung biaya harga pokok produksi menggunakan metode full 

costing terdiri dari elemen biaya sebagai berikut: 

Tabel 2. 1 Teori Harga Pokok Produksi Full Costing 

Jenis Biaya Nominal 

Biaya Bahan Baku Rp XXX 

Biaya Tenaga Kerja Langsung Rp XXX 

Biaya Overhead Pabrik Variable Rp XXX 

Biaya Overhead Pabrik Tetap Rp XXX 

Harga Pokok Produksi Rp XXX 

 

2.7.2 Metode Joint Costing 

Menurut pengertian Mulyadi (2009) joint costing merupakan suatu 

pendekatan penentuan harga pokok produksi yang memperhitungan biaya bersama 

yang didapat berdasarkan penjumlahan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung serta biaya overhead pabrik. Dari biaya bersama maka akan dialokasikan 

ke sejumlah produk tergantung berapa  banyak produk yang akan dialokasikan 

ditambah biaya yang terdapat setelah titik pisah atau pengalokasian biaya 
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Dengan begitu menghitung biaya harga pokok produksi menggunakan 

metode joint costing terdiri dari elemen biaya sebagai berikut: 

Tabel 2. 2 Teori Perhitungan Joint Costing 

Jenis Biaya Nominal 

Biaya Alokasi Bersama Rp XXX 

Biaya Bahan Baku Terpisah Rp XXX 

Biaya Tenaga Kerja Langsung Terpisah Rp XXX 

Biaya Overhead Pabrik Terpisah Rp XXX 

Harga Pokok Produksi Rp XXX 

 

2.8. Cara Pengalokasian Metode Satuan Fisik 

Metode satuan fisik mencoba menentukan harga pokok bersama sesuai 

dengan manfaat yang ditentukan oleh masing masing produk akhir. Metode fisik 

ini sendiri pengalokasian biaya atas dasar kuantitas bahan baku yang terdapat dalam 

masing masing produk, koefisien fisik dinyatakan dalam satuan berat, volume, atau 

ukuran lain dengan demikian metode ini menghendaki bahwa produk bersama yang 

diproduksi harus mempunyai satuan yang sama dengan produk induk. Jika pun beda 

maka harus dapat dirubah kedalam koefisien sama dengan produk induk.  

Untuk menggambarkan pemakaian metode ini, misalkan 2000 Kg kapas 

diolah dalam proses produksi. Hasil dari proses produksi tersebut dikurangi 100 Kg 

dikarenakan penyusutan maka tampak tabel 3 
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Tabel 2. 3 Hasil Pengelolahan 2000Kg Bahan Baku 

Produk Kuantitas (Kg) Persentase 

      

Kapas Pembalut 250 13,16 

Kapas Hidrofil 550 28,95 

Kapas Steril 450 23,68 

Kapas Berlemak 500 26,31 

Kapas Bola 150 7,9 

      

Total 2000   

 

Misalkan selama pengolahan 2000 Kg kapas tersebut harga pokok bahan baku 

yang dipakai senilai Rp 15.000.000 maka alokasi harga pokok bahan baku tampak 

dalam table 5 berikut ini: 

Tabel 2. 4 Alokasi Biaya Bahan Baku 

Produk Kuantitas (Kg) tidak termasuk 

jumlah yang hilang 

Persentase Alokasi Harga 

Pokok Bahan Baku 

        

Kapas Pembalut 250 13,16  Rp           1.974.000  

Kapas Hidrofil 550 28,95  Rp           4.342.500  

Kapas Steril 450 23,68  Rp           3.552.000  

Kapas Berlemak 500 26,31  Rp           3.946.500  

Kapas Bola 150 7,9  Rp           1.185.000  

        

Jumlah 1900 100  Rp         15.000.000  

 

2.9. System Development Life Cycle (SDLC) 

System Development Life Cycle (SDLC) adalah suatu gambaran tahapan 

utama serta langkah-langkah ketika terjadi pengembangan atau pembuatan suatu 

sistem (Hartono, 2005). Untuk saat ini terdapat banyak model yang digunakan 

untuk model SDLC, akan tetapi untuk penelitian ini akan menggunakan model 

waterfall. William Riyce pertama kali menciptakan model waterfall pada tahun 



16 

 

 

 

1970. Metode ini didefinisikan bahwa proses hidup sebuah sistem memiliki proses 

yang linear dan sekuensial (Rizky, Soetam, 2011). Maka dari itu prinsip yang 

terdapat pada model waterfall ini adalah tiap tahapan selanjutnya tidak akan 

berjalan jika tahapan sebelumnya belum selesai untuk dikerjakan. pada model 

SDLC terdapat enam tahapan yaitu:  

 

Gambar 2. 1 SDLC Metode Waterfall 

a. Requirement Analysis 

Pada fase Requirement Analysis ini semua yang dibutuhkan dalam membangun 

atau mengembangkan sistem di identifikasi. Daftar kebutuhan sistem dapat didapat 

dengan cara wawancara, observasi serta analisa proses bisnis yang terdapat pada 

perusahaan. 
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b. System Design 

Setelah fase Requirement Analysis maka pengembang akan membuat desain sistem 

sesuai dengan kebutuhan. Hal ini bertujuan untuk menganalisi kebutuhan hardware 

serta system requirements. 

c. Implementation 

Pada fase mplementation progammer melakukan pengcodingan progam sesuai 

dengan hasil kebutuhan desain sistem 

d. Testing 

Pada fase Testing ini dilakukan setelah progam selesai dibuat maka akan 

dilakukan tahap pengujian agar dapat mengetahui progam error atau bug pada 

progam 

e. Deployment 

Pada fase Deployment merupakan akhir dari fase pengembangan atau pembuatan 

suatu progam dimana bug atau error yang terjadi pada fase sebelumnya telah tiada 

serta sistem dapat diterapkan pada perusahaan 

f. Maintenance 

Ketika suatu progam telah diterapkan pada perusahaan dan proses instalasi telah 

dilakukan, tidak menutup kemungkinan progam tersebut perlu di maintenance agar 

progam tersebut selalu dapat menunjang kegiatan operasional perusahaan serta 

proses Maintenance dapat dilakukan sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan 
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2.10. Analisis dan Perancangan Sistem 

Analisis sistem dilakukan dengan tujuan untuk dapat menganalisis, 

mengidentifikasi serta mengevaluasi permasalahan yang terjadi dan kebutuhan 

solusi atas permasalahan yang akan dicapai, sehingga dapat diusulkan 

perbaikannya. Sedangkan perancangan sistem merupakan penguraian suatu sistem 

yang utuh ke dalam bagian komputerisasi yang dimaksud, mengidentifikasi dan 

mengevaluasi permasalahan, menentukan kriteria, menghitung konsistensi terhadap 

kriteria yang ada, serta mendapatkan hasil atau tujuan dari masalah tersebut serta 

mengimplementasikan seluruh kebutuhan operasional dalam membangun aplikasi. 

Menurut (Kendall, K., dkk, 2003) Analisa dan perancangan sistem 

dipergunakan untuk menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan 

peningkatan fungsi bisnis yang dapat dicapai melalui penggunaan sistem yang 

terkomputerisasi peningkatan fungsi bisnis yang dapat dicapai melalui penggunaan 

sistem terkomputerisasi. 

2.10.1 Data Flow Diagram (DFD) 

Menurut (Kendall & Kendall, 2003), Data Flow Diagram (DFD) adalah 

suatu network yang menggambarkan suatu sistem terkomputerisasi, manualisasi, 

atau gabungan dari keduanya, yang penggambarannya disusun dalam bentuk 

kumpulan komponen sistem yang saling berhubungan sesuai dengan aturan main.  

Keuntungan penggunaan DFD adalah untuk menggambarkan sistem dari level yang 

paling tinggi kemudian menguraikannya menjadi level yang lebih rendah 

(dekomposisi). Kekurangan penggunaan DFD adalah tidak menunjukkan proses 

pengulangan, proses keputusan, dan proses perhitungan. 
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2.10.2 Simbol Data Flow Diagram (DFD) 

Menurut (Kendall & Kendall, 2003), simbol atau lambang yang digunakan 

dalam membuat DFD ada empat buah antara lain: 

Tabel 2. 5 Simbol Data Flow Diagram (DFD) 

No Simbol Keterangan 

1  Simbol ini digunakan untuk  

menggambarkan asal atau tujuan data. 

2  Simbol ini digunakan untuk  

proses pengolahan atau transformasi data. 

 

3  Simbol ini digunakan untuk  

menggambarkan aliran data yang berjalan. 

 

4  Simbol ini digunakan untuk  

menggambarkan data flow yang sudah disimpan atau diarsipkan. 

 

 

2.10.3 Tahapan Data Flow Diagram (DFD) 

Menurut Sutabri (2012:120), langkah-langkah di dalam membuat data flow 

diagram dibagi menjadi tiga tahap atau tingkat konstruksi DFD antara lain: 

1. Diagram Konteks 

Diagram ini dibuat untuk menggambarkan sumber serta tujuan data yang 

akan diproses atau diagram tersebut digunakan untuk menggambarkan 

sistem secara umum dari keseluruhan sistem yang ada. 

2. Diagram Nol 

Diagram ini dibuat untuk menggambarkan tahapan proses yang ada di dalam 

diagram konteks, yang penjabarannya lebih terperinci. 

3. Diagram Detail 



20 

 

 

 

Diagram ini dibuat untuk menggambarkan arus data secara lebih mendetail 

dari tahapan proses yang ada di dalam diagram nol. 

2.10.4 Document Flow 

Document flow adalah suatu bagan atau chart yang menunjukkan flow atau 

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

alir formulir atau paperwork flowchart. Document Flow Diagram merupakan bagan 

yang menunjukkan aliran/arus dokumen dari satu bagian ke bagian yang lain di 

dalam sistem secara logika. Dapat menggambarkan tiap-tiap bagian organisasi yang 

terlibat dalam pengolahan dokumen di dalam proses-proses yang dikerjakan sistem. 

(Evahariyanti, 2011) 

Simbol-Simbol Utama Document Flow Diagram: 

1. Simbol titik terminal. Menunjukkan awal dan akhir dari suatu proses. 

2. Simbol dokumen. Menunjukkan dokumen input dan output baik untuk proses 

manual, mekanik, atau komputer. 

3. Simbol proses manual. Menunjukkan pekerjaan manual. 

4. Simbol keputusan/ decision. Menunjukkan kondisi tertentu yang akan 

menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu “ya” atau “tidak”. 

5. Simbol penghubung. Menunjukkan penghubung ke halaman yang masih sama 

atau penghubung ke halaman lain. 

Simbol simpanan offline. File non-komputer yang diarsip urut angka 

(numerical), huruf(alphabetical), atau tanggal (chronological). 

Berikut adalah simbol yang sering digunakan dalam Document Flow Diagram 
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Tabel 2. 6 Simbol- Simbol Document Flowchart 

 

2.10.5 System Flow 

Sistem Flowchart merupakan suatu bagan yang menunjukkan arus atau alir 

dari data yang akan diproses dalam program dari awal sampai akhir. Terdapat 

simbol- simbol dalam sistem flowchart yaitu sebagai berikut (Kristanto, 2008) : 

Tabel 2. 7 Simbol-simbol System Flowchart 
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2.10.6 Basis Data 

Menurut (Nugroho, 2011), basis data didefinisikan sebagai kumpulan data 

yang saling terhubung dan terorganisasi sehingga mudah disimpan, dimanipulasi, 

serta dipanggil oleh pengguna. Data disimpan dengan cara-cara tertentu sehingga 

mudah untuk digunakan atau ditampilkan kembali; data disimpan sedemikian rupa 

sehingga proses penambahan, pengambilan, dan modifikasi data dapat dilakukan 

dengan mudah dan terkontrol. 

2.10.7 Entity Relationship Model (ERD) 

Menurut (Cushman & Mata-Toledo, 2007) Entity Relationship Model 

(ERD) pertama kali diusulkan oleh Petter tahun 1976 sebagai cara untuk 

mempersatukan pandangan basis data jaringan dan relasional. Entity Relationship 

Model adalah model data konseptual yang memandang dunia nyata sebagai 

kesatuan (entitas) dan hubungan (relasi). Komponen dasar model merupakan 

diagram Entity-Relationship yang digunakan untuk menyajikan obyek data secara 

visual 

2.10.8 Jenis Objek ERD 

1. Entity 

Sesuatu yang ada dan terdefinisikan bisa berupa nyata maupun abstrak yang 

dapat dibedakan satu dengan yang lainnya dan adanya hubungan saling 

ketergantungan. Ada 2 macam tipe entity, yaitu 

a. Strong Entity 

Strong Entity merupakan tipe entity yang mempunyai key attribute untuk setiap 

individu yang ada di dalamnya. 

b. Weak Entity 
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Weak Entity merupakan entity yang tidak memiliki key attribute, oleh karena 

itu weak entity harus dihubungkan dengan strong entity untuk menggunakan 

atribute kunci secara bersama-sama. 

2. Attribute 

Setiap entity memiliki beberapa attribute, yang merupakan ciri atau 

karakteristik dari entity tersebut. Attribute seting disebut juga data elemen atau 

data field. 

3. Key 

Beberapa elemen data memiliki sifat, dengan mengetahui nilai yang telah 

diberikan oleh sebagian elemen data dari entity tertentu, dapat diidentifikasikan 

nilai-nilai yang terkandung dalam elemen-elemen data lain ada entity yang sama. 

Elemen penentu tersebut adalah sebagai elemen data kunci (key). 

4. Relationship 

Relationship menggambarkan hubungan yang terjadi antar entity yang 

mewujudkan pemetaan antar entity. Bentuk relationship yaitu: 

a. One to One Relationship  

Hubungan satu entity dengan satu entity yang lain.  

b. One to Many Relationship 

Hubungan antar entity satu dengan entity yang lainnya adalah satu berbanding 

banyak. 

2.10.9 Visual Basic 

Menurut Yuswanto dan Subari (2010), visual basic .NET 2010 adalah salah 

satu bahasa pemrograman yang tergabung dalam Microsoft Visual Studio 2010. 
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Pada Visual basic .NET 2010 mempunyai suatu jendela yang luas sebagai ruangan 

kerjanya. Jendela- jendela tersebut yaitu sebagai berikut: 

a. Menu Bar 

Menu Bar merupakan kumpulan dari perintah- perintah yang dikelompokkan 

dalam kriteria operasinya. Contoh daftar pilihan menu yang terdapat dalam 

Visual basic .NET 2010 yaitu, File, Edit, View, Project, Build, Debug, Data, 

Format, Tools, Windows, dan Help 

b. Toolbar 

Toolbar merupakan sekumpulan tombola tau icon yang mewakili suatu 

perintah tertentu pada bahasa pemrograman berbasis windows dan juga bisa 

dikombinasikan dengan perintah yang dibuat sendiri dengan menggunakan 

logika pemikiran sendiri. 

c. Toolbox 

Toolbox merupakan control user interface yang digunakan untuk membentuk 

suatu program berbasis windows dan web. Control- control tersebut antara lain: 

all windows form, common controls, data, components, containers, menu & 

toolbar, printing, dialogs, WPF interoperability, reporting, dan visual basic 

powerpacks. 

d. Form Windows 

Form windows merupakan jendela form atau jendela desain yang merupakan 

pusat pengembangan visual basic .NET 2010 dimana pada obyek dari common 

controls pada toolbox ditempatkan. 

e. Code Windows 
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Code windows atau jendela editor merupakan area yang dapat menuliskan 

kode-kode pemrograman visual basic .NET. Sedangkan kode-kode program 

merupakan kumpulan dari instruksi untuk menjalankan obyek berupa control 

maupun form serta logika program. 

f. Soution Explore Windows 

Soution Explore Windows merupakan jendela yang menampilkan daftar semua 

form, modul, class dan file lainnya untuk membuat aplikasi untuk membuat 

aplikasi. 

g. Properti Window 

Properti Window digunakan pada mode desain yang bertujuan untuk mengatur 

suatu nilai pada obyek. Pada bagian atas dari jendela properties terdapat kotak 

pilihan sebagai penunjuk dari nama obyek yang sedang aktif. 

h. Jendela- jendela lain 

Saat eksekusi program dijalankan, terdapat beberapa jendela yang 

menampilkan informasi dari efek proses program tersebut, antara lain: 

1. Error list windows 

Error list windows merupakan jendela yang menampilkan kesalahan- 

kesalahan yang ditemukan ketika menjalankan aplikasi. 

2. Output Windows 

Output Windows merupakan jendela yang menampilkan langkah- langkah dalam 

mengkompilasi program 

2.10.10 Crystal Report 

Menurut (Jogianto, 2005), Crystal Report merupakan software yang 

digunakan untuk pembuatan laporan dengan cara mengoneksi nama tabel yang akan 
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dibuat yang terdapat pada database. Setelah tampilan data ada maka klik dan drag 

semua field yang ada sesuai dengan tampilan yang diinginkan 

2.10.11 Structured Query Language (SQL) Server 

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

terbka yang memunginkan para pengembang program memperluas dan 

menambahkan fungsi- fungsi ke dalam database tersebut. Pada Microsoft SQL 

Server juga mendukung SQL sebagai bahasa untuk query ke dalam database, 

sehigga banyak digunakan pada dunia bisnis seperti, pendidikan atau juga 

pemerintahan sebagai penyimpanan data. 

Database bukanlah sebuah file tetapi merupakan sebuah konsep logis yang 

berisi sekumpulan objek-objek yang berhubungan. Misalnya sebuah database berisi 

data, struktur database, index, sekuritas view, dan stored procedure. SQL Server 

memberikan bahasa dan antarmuka yang baik untuk pemrograman dan komunikasi 

pada server. Transact-SQL adalah bahasa pemrograman server yang merupakan 

superset dari ANSI-SQL. ANSI-SQL mendefinisikan empat perintah dasar untuk 

memanipulasi data yaitu SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE dan sejumlah 

perintah untuk mendefinisikan struktur database. Transact-SQL menambahkan 

beberapa hal pada ANSI-SQL penambahan tersebut adalah konstruksi 

pemrograman yang memungkinkan pemakaian stored procedure untuk mengubah 

data dan trigger yang akan dijalankan, karena terjadi ivent tertentu. Objek-objek 

dalam SQL Server adalah:  

1. Tabel   

Objek yang berisi tipe-tipe data dan data mentah.  

2. Kolom   
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 Sebuah table berisi kolom-kolom untuk menampung data. Kolom mempunyai 

sebuah tipe dan nama yang unik.  

3. Tipe Data    

Sebuah kolom mempunyai sebuah tipe data. Tipe-tipe yang dapat di pilih 

adalah karakter, numerik, tanggal, Boolean.  

4. Stored Procedure   

Merupakan perintah SQL yang membentuk makro. Dengan menjalankan 

stored procedure berarti pengembang menjalankan perintah-perintah SQL di 

dalam sebuah procedure.  

5. Trigger   

Merupakan stored procedure yang diaktifkan pada saat ditambahkan, diubah, 

atau dihapus dari database. Trigger dipakai untuk menjamin atau integritas di 

dalam database. 

6. Rule  

Rule diberlakukan pada kolom sehingga data yang dimasukkan harus sesuai 

dengan aturan.  

7. Primary Key   

Berfungsi menjamin setiap baris data unik, dapat dibedakan dari data lain.  

8. Foreign Key   

Foreign Key adalah kolom-kolom yang mengacu pada Primary Key atau 

konstrain unik pada tabel lain. Primary Key dan Foreign Key dipakai untuk 

menghubungkan sebuah tabel dengan tabel yang lan.  

9. Konstrain   
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Konstrain adalah mekanisme integritas data yang berbasis server dan di 

implementasikan oleh sistem.  

10. Default   

Default dinyatakan pada field (kolom) sehingga jika kolom tersebut tidak diisi 

data, maka diisi dengan nilai default.  

11. View   

View adalah query yang memakai beberapa tabel, dan disimpan di dalam 

database. View dapat memilih beberapa kolom dari sebuah tabel atau 

menghubungakn beberapa tabel. View juga dapat dipakai untuk menjaga 

keamanan data. 

12. Index   

Index berfungsi membantu mengorganisasi data sehingga query menjadi lebih 

cepat. 

2.10.12 Database Management System (DBMS) 

Menurut (Navathe, 2011), Database Management System (DBMS) adalah 

suatu sistem perangkat lunak yang mengatur permintaan dan penyimpanan data. 

DBMS menyediakan keamanan, privacy, integritas, dan kontrol konkurensi. DBMS 

menyediakan semua layanan dasar yang diperlukan untuk mengorganisir dan 

memelihara basis data, termasuk layanan: 

2. Memindahkan data dari dan ke file-file data fisik jika dibutuhkan. 

3. Mengelola akses data oleh berbagai pengguna secara bersamaan. 

4. Mendukung bahasa query. 

Ketentuan untuk membackup basis data dan pemulihan dari kegagalan.
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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pembuatan aplikasi dalam penelitian ini berdasarkan konsep System 

Development Life Cycle (SDLC) model waterfall. Berdasarkan SDLC model 

waterfall maka fase dari penelitian ini adalah: 

1. Analisis sistem 

Pada fase ini mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dari proses bisnis yang 

terdapat di perusahaan , penyebab dari permasalahan itu timbul dampak yang terjadi 

apabila permasalahan tersebut terdapat diperusahaan serta apa saja yang dibutuhkan 

pada sistem yang akan dibangun guna menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Dalam fase ini dibutuhkan pengumpulan pengumpulan data guna mendukung 

pembuatan sistem yang akan dibangun, pengumpulan data tersebut dapat diperoleh 

dari survey, wawancara, observasi, serta studi literatur. 

2. Desain dan perancangan sistem 

Fase selanjutnya yaitu desain dan perancangan sistem, pada fase ini bertujuan 

untuk memberi konsep sistem baru yang akan dibangun seperti apa dimana konsep 

tersebut menjadi pedoman utama pada fase selanjutnya. hasil fase ini terdiri dari 

Desain Arsitektur, Input-Process-Output (IPO) Diagram, Context Diagram, 

Diagram jenjang. Data Flow Diagram (DFD), Conceptual Data Model (CDM), 

Physical Data Model (PDM), Kamus Data. Desain Interface Input Output serta 

Rencana Uji Coba Aplikasi.
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3. Implementasi 

Pada fase ini dilakukan implementasi dari desain perancangan sistem menjadi 

sistem siap pakai. Kegiatan implementasi sendiri terdapat dua fase didalamnya 

yaitu fase coding dan fase testing untuk fase coding bertujuan untuk merubah 

konsep menjadi aplikasi sementara fase testing bertujuan untuk memeriksa apakah 

masing masing fungsi serta spesifikasi telah sesuai. Pedoman pada tahapan ini 

berasal dari hasil desain dan perancangan sistem 

4. Pengujian Sistem 

Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui keseluruhan hasil dari implementasi 

telah sesuai dengan fase desain dan perancangan. Selain itu tujuan pada fase adalah 

mencari bug atau error pada aplikasi yang dibangun 

5. Evaluasi 

Pada tahapan ini dilakukan evaluasi serta pengambilan kesimpulan dari seluruh 

tahapan yang telah dilaksanakan. Kesimpulan ini diperoleh dari perbandingan 

antara pelaksanaan dan perencanaan penelitian 

Berdasarkan tahapan diatas maka terdapat dua fase yang akan dijelaskan pada 

bab ini yaitu analisis sitem yang berisi tentang identifikasi proses bisnis, 

permasalahn serta solusi guna mengatasi permasalahan yang terdapat di PT. Kasa 

Husada dan perancangan sistem berisi tentang rancangan sistem yang akan 

dibangun sesuai solusi yang telah dirumuskan 
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3.1. Analisis Sistem 

Langkah awal yang harus dilakukan sebelum membuat aplikasi penentuan 

harga pokok produksi adalah menganalisis sistem yang akan dibangun dengan cara 

mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada perusahaan. Hal-hal terkait 

sebab akibat dari suatu permasalahan yang muncul dan menentukan kebutuhan 

yang akan dibangun guna dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada 

perusahaan 

Pada bagian analisis sistem terdapat dua sub bab yaitu analisis permasalahan 

dan identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan digunakan untuk merancangan 

hasil keluaran yang dibangun dapat dipastikan menjadi solusi yang terdapat 

diperusahaan dari permasalahan yang ada. Untuk mendapatkan hasil tersebut 

memerlukan kegiatan pendukung guna mendapatkan fakta yang ada. Berikut ini 

akan dijelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan guna mendapatkan fakta 

yang ada yaitu: 

1. Wawancara 

Narasumber yang menjadi pada kegiatan wawancara adalah bagian manajer 

produksi dengan pertanyaan terkait dengan  permasalahan yang ada tentang 

penentuan harga pokok produksi serta informasi apa saja yang dibutuhkan yang 

menjadikan aplikasi yang dibangun akan menjawab permasalahan yang ada terkait 

dengan perhitungan harga pokok produksi. Berikut adalah hasil wawancara dapat 

dilihat pada tabel   
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Tabel 3. 1 Hasil Wawancara 

No Hasil Wawancara 

1.  PT Kasa Husada adalah perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang 

produksi kesehatan yang berbahan dasar kapas dan kasa. 

2.  

Biaya yang berpengaruh dalam menghitung harga pokok produksi pada 

perusahaan adalah 

a. Bahan baku kapas dan kasa 

b. Terdapat perbedaan antara pegawai produksi dan non produksi namun 

perusahan hanya dapat mengalokasikannya berdasarkan jenis produk 

belum sampai ke per produk 

3.  

Sistem penggajian pegawai dibedakan berdasarkan posisi manajerial dan 

tidak terpengaruh volume produksi. Jadi banyak tidaknya volume 

produksi gaji yang diberikan perusahaan tetap 

4.  
Tinggi rendahnya biaya listrik tiap bulan dapat berbeda berdasarkan 

banyak tidaknya tanggal merah serta hari libur perusahaan  

 

2. Studi Pustaka 

Cara untuk melakukan studi pustaka yaitu mengutip referensi dari bebagai 

buku serta sumber penelitian lain yang telah dilakukan. Digunakan referensi untuk 

salah satu patokan dalam melakukan analisis sistem, seperti dalam melakukan 

kegiatan analisis dan perancangan sistem menggunakan SDLC metode waterfall 

dan perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode Joint costing. 

Referensi yang digunakan sebagai patokan akan dicantumkan pada bagian daftar 

pustaka. 

3. Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung sejumlah 

kegiatan yang terkait proses perhitungan harga pokok produksi. Guna kegiatan ini 
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adalah mendapatkan informasi tambahan yang tidak terdapat pada kegiatan 

wawancara 

3.1.1. Identifikasi Masalah 

Dalam menetapkan harga pokok produksi per produk, PT Kasa Husada 

berdasarkan semua biaya bahan baku, tenaga kerja serta biaya pemakaian listrik 

produksi. Setelah satu batch diproduksi yang memakan waktu sebulan, perhitungan 

biaya produksi per produk dihitung berdasarkan pemakaian bahan baku untuk satu 

produk dibagi total bahan setengah jadi saat proses produksi bersama dibagi dengan 

harga perolehan satu kilo. Biaya bahan baku lainnya yang dihitung adalah biaya 

pengemasan, setiap produk memiliki spesifikasi biaya pengemasan yang berbeda 

untuk tiap produknya dan perusahaan telah memiliki rumus sendiri untuk 

menentukan biaya pengemasan untuk tiap produknya  

Setelah mengetahui biaya bahan baku per produk selanjutnya adalah 

menetapkan biaya tenaga kerja dihitung berdasarkan seluruh pegawai produksi dan 

non produksi setelah produksi bersama dikali dengan upah kantor yang telah 

ditetapkan kemudian dibagi dengan jumlah produk yang telah diproduksi baik 

maupun kapas ataupun kasa.  

Untuk biaya listrik perusahaan mengalokasikan delapan puluh persen untuk 

kebutuhan produksi setelah itu dialokasikan empat puluh persen untuk kapas dan 

enam puluh persen untuk kasa, perusahaan menetapkan kebijakan tersebut 

berdasarkan aktivitas mesin pada proses produksi untuk kedua bahan baku tersebut. 

Dalam mengalokasikannya biaya listrik per produk untuk kapas hasil biaya dari 

empat puluh persen tersebut dibagi dengan jumlah produk kapas yang telah 
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diproduksi sementara untuk kasa hasil biaya dari enam puluh persen tersebut dibagi 

dengan jumlah produk kasa yang telah diproduksi 

Sejauh ini perusahaan telah mengalokasikan kepada setiap produk tiga 

elemen biaya yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja serta biaya listrik akan 

tetapi pengalokasian biaya tenaga kerja pada setiap produk kurang tepat serta 

perusahaan belum menghitung biaya overhead pabrik selain listrik seperti 

penyusutan gedung pabrik, penyusutan mesin pabrik, menghitung perawatan serta 

perbaikan mesin. Dari ketiga perhitungan elemen biaya tersebut yaitu biaya alokasi 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan juga biaya listrik maka akan diperoleh 

harga pokok produksi per produk. 

Dengan adanya proses bisnis diatas maka dapat diketahui beberapa 

kekurangan serta permasalahan yang terdapat di perusahaan untuk mengetahui 

harga pokok produksi per produknya. Contohnya adalah pembagian biaya alokasi 

tenaga kerja serta biaya listrik untuk setiap produk dengan ukuran yang berbeda 

yang berbahan baku kapas maupun kasa disamakan. Dari adanya permasalahan itu 

maka harga pokok produksi per produk kurang tepat karena tidak sesuai dengan 

kebutuhan yang dialokasikan. Maka solusi yang ditawarkan untuk mengatasi 

permasalahan tersebut adalah dengan menghitung biaya yang sesuai dengan 

kebutuhan untuk tiap produknya serta realisasi aktivitas yang terkandung untuk tiap 

produk tersebut. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan permasalahan dan 

solusi dapat dilihat pada tabel identifikasi permasalahan dibawah ini. 
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Tabel 3. 2 Identifkasi Permasalahan 

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN OPTIMASI SISTEM 

Masalah Dampak Target Sistem 
Batasan 

Sistem 

Penentuan biaya 

tenaga kerja serta 

overhead pabrik tidak 

sesuai dengan 

kebutuhan per produk 

Harga pokok 

produksi yang 

diperhitungkan 

kurang tepat. 

Sistem yang akan 

dibuat akan 

membantu 

mengalokasikan 

serta menghitung 

seluruh elemen 

biaya seperti 

biaya listrik, 

biaya perawatan 

dan perbaikan 

mesin. 

Sistem yang 

dibangun 

berbasis 

desktop yang 

dapat diakses 

oleh pemilik. 

Biaya 

produksi yang 

dihasilkan 

ditujukan 

untuk produk 

yang 

berbahan 

kapas dan 

kasa untuk 

satu batch. 

 

3.1.2. Analisis Kebutuhan 

Kebutuhan pengguna, kebutuhan fungsional dan non fungsional dari sistem 

yang dibangun akan dijelaskan pada sub bab analisis kebutuhan untuk menjadikan 

sistem tersebut dapat memperbaiki kesalahan yang ada. 

A. Kebutuhan Fungsional 

Penjelasan secara terinci terkait fungsi yang terdapat pada sistem akan dijelaskan 

pada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional terdiri dari dua kebutuhan yaitu 
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kebutuhan proses dan kebutuhan informasi. Kebutuhan proses adalah semua proses 

yang dilakukan didalam sistem sedangkan kebutuhan informasi adalah semua 

informasi yang dapat dihasilkan melalui proses yang terdapat pada sistem. 

Penjelasan lebih detail dapat dilihat pada tabel 3.3 kebutuhan fungsional 

Tabel 3. 3 Kebutuhan Fungsional 

No 
Kebutuhan 

Fungsional 
Spesifikasi Deskripsi 

1 

Kebutuhan 

Proses 

Pelaporan 

Kegiatan Produksi 

Proses ini digunakan untuk melaporan 

kegiatan produksi mulai dari laporan 

pemakaian bahan, laporan aktivitas 

pegawai, laporan pemakaian mesin. 

Output dari proses ini digunakan untuk 

menghitung biaya bersama dan 

menghitung biaya setelah titik pisah. 

Menghitung 

Biaya Bersama 

Proses ini digunakan untuk menentukan 

jumlah biaya pemakaian bahan baku, 

biaya tenaga kerja dan biaya overhead 

pada saat produksi bersama. Output dari 

proses ini adalah biaya bersama yang 

dipakai sebagai dasar pengalokasian 

biaya. 

Menghitung 

Alokasi Biaya 

Proses ini digunakan untuk menentukan 

jumlah alokasi biaya yang dibebankan 

untuk tiap produk. Output dari proses 

ini adalah biaya pengalokasian produk 

yang dipakai sebagai dasar menghitung 

harga pokok produksi perproduk. 

Menghitung 

Biaya Setelah 

Titik Pisah 

Proses ini digunakan untuk menentukan 

jumlah biaya pemakaian bahan baku, 

biaya tenaga kerja dan biaya overhead 
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No 
Kebutuhan 

Fungsional 
Spesifikasi Deskripsi 

untuk setiap produk. Output dari proses 

ini adalah laporan biaya setelah titik 

pisah yang dipakai sebagai dasar 

penentuan harga pokok produksi. 

Menghitung 

Harga Pokok 

Produksi  

Proses ini digunakan untuk menghitung 

harga pokok produksi per produk 

berdasarkan biaya yang telah dihitung 

sebelumnya seperti alokasi biaya dan 

biaya setelah titik pisah. 

2 
Kebutuhan 

Informasi 

Laporan Aktivitas 

Produksi 

Dari proses pelaporan aktivitas 

produksi akan menghasilkan laporan 

hasil produksi, laporan pemakaian 

bahan, laporan aktivitas pegawai, 

laporan pemakaian mesin, laporan 

pengalokasian produk 

Menghitung 

Biaya Bersama 

Dari proses perhitungan biaya bersama 

akan menghasilkan laporan biaya 

bersama. Laporan ini berisikan berapa 

besar biaya bahan baku, tenaga kerja 

serta biaya overhead dari proses 

produksi bersama. 

Menghitung 

Alokasi Biaya 

bersama 

Dari proses pengalokasian biaya 

bersama akan menghasilkan biaya 

pengalokasian produk. Data biaya ini 

berisikan berapa besar biaya yang 

dialokasikan untuk setiap produk. 

Menghitung 

Biaya Setelah 

Titik Pisah 

Dari proses perhitungan biaya setelah 

titik pisah akan menghasilakn laporan 

setelah titik pisah. Laporan ini berisikan 
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No 
Kebutuhan 

Fungsional 
Spesifikasi Deskripsi 

berapa besar biaya tambahan yang 

terkandung untuk tiap produk. 

Biaya Harga 

Pokok Produksi 

Dari proses perhitungan harga pokok 

produksi yang berasal dari data biaya 

alokasi bersama ditambah dengan data 

biaya setelah titik pisah maka 

menghasilkan nilai harga pokok 

produksi untuk tiap produk. 

 

B. Kebutuhan Non-Fungsional 

Kebutuhan non fungsional adalah penjelasan tentang kinerja dan keamanan 

yang diberikan oleh sistem untuk menjalankan proses dan menghasilkan laporan 

serta informasi oleh pihak yang membutuhkan. Penjelasan lebih detail dapat dilihat 

pada tabel 3.4 kebutuhan non fungsional 

Tabel 3. 4 kebutuhan non fungsional 

Spesifikasi Kemampuan 

Operational 

Aplikasi yang dibangun dapat dijalankan pada 

spesifikasi desktop PC dengan sistem operasi minimal 

Windows 7. 

Security 

(Keamanan Sistem) 

Aplikasi hanya dapat diakses oleh beberapa bagian 

dengan kebutuhan hak aksesnya masing-masing bagian. 

Cultural and Political  
Seluruh biaya yang disajikan menggunakan mata uang 

rupiah. 

Performa Waktu respon aplikasi maksimal lima detik. 
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3.2. Perancangan Sistem 

Berdasarkan analisis sistem fase selanjutnya yaitu melakukan perancangan 

sistem yang digambarkan menggunakan Diagram Input-Process-Output, Context 

Diagram, Diagram Jenjang, Data Flow Diagram (DFD), Conceptual Data Model 

(CDM), Physical Data Model (PDM), Struktur Tabel, Desain Antar Muka Aplikasi, 

dan Rencana Uji Coba Aplikasi. 

3.2.1. Desain Arsitektur 

Desain arsitektur adalah gambaran penjelasan bagaimana hubungan seluruh 

komponen sistem informasi yang saling terhubung. Berikut adalah desain arsitektur 

aplikasi penentuan harga pokok produksi pada PT Kasa Husada 

Dept PPQC Bag Bahan

 Baku dan Penolong

Manajer
Dept Produksi Bag

Tenik dan Rekayasa

Dept PPQC Bag

Cost and Accounting

Database Server

Dept Produksi Bagian 

Produksi Kapas dan Kasa

 

Gambar 3. 1 Desain Arsitektur 

Gambar di atas menjelaskan tentang arsitektur aplikasi penentuan harga 

pokok produksi pada PT Kasa Husada. Pada Gambar terdapat lima komputer client 

yang memiliki hak untuk menjalankan aplikasi ini. Bagian bahan baku dan 
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penolong, Bagian produksi kapas dan kasa, Manajer, Bagian teknik dan rekayasa, 

Bagian  Cost and Accounting. Client bahan baku dan penolong untuk melaporkan 

kartu stok, Client produksi kapas dan kasa melaporkan pemakaian bahan serta data 

hasil produksi, Client manajer untuk menerima laporan dari kegiatan produksi, 

Client teknik dan rekayasa untuk melaporkan aktivitas karyawan serta aktivitas 

mesin selama proses produksi, Client Cost and Accounting untuk melakukan 

perhitungan biaya produksi  

3.2.2. Input Process Output (IPO) Diagram 

Pada diagram Input-Process-Output menjelaskan tentang gambaran pada 

top level mengenai hubungan antara input, proses, dan output yang dibutuhkan dari 

sistem yang akan dibuat. Penggunaan metode joint costing sendiri terletak pada 

proses ketiga yaitu proses perhitungan alokasi biaya bersama serta proses kelima 

yaitu proses perhitungan biaya produksi perproduk. Untuk proses perhitungan 

alokasi biaya bersama didapatkan setelah proses perhitungan biaya bersama 

ditemukan kemudian dialokasikan sesuai dengan hasil alokasi subproduk sementara 

untuk proses perhitungan biaya produksi perproduk pengidentifikasian biayanya 

berasal dari subproduk contohnya seperti kasa kompres, kasa perban, kasa tela dan 

kasa lipat. 

Untuk penjelasan perhitungan yang lebih detail dapat dilihat pada gambar 

3.2 Input Proses dan Output 
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IPO DIAGRAM

PROSESINPUT OUTPUT

P
h

as
e

Pelaporan Aktivitas 

Produksi Bersama

Laporan Pemakaian 

Bahan

Laporan aktivitas 

Pegawai

Laporan pemakaian 

mesin

Data Produk hasil  

pengalokasian produksi 

bersama

Perhitungan Biaya 

Bersama

Perhitungan Biaya 

Produksi per Produk

1

2

3

Laporan  Biaya 

Produksi Bersama

Kartu Stok

Data Tarif Jam Tenaga 

Kerja Langsung

Data Pemakaian 

Bahan Bersama

Data Aktivitas 

Pegawai Bersama

Data Pemakaian 

Mesin Bersama

6

Laporan Biaya Produksi 

per Produk

14 2

Data Tarif Listrik

Data Perbaikan Mesin

Data Jam Tenaga 

Kerja Pegawai

Data Tarif Jam Tenaga 

Kerja Tidak Langsung

7 12

Perhitungan Biaya 

Alokasi Produk

6

Data Biaya Alokasi 

Produk 7

Perhitungan biaya 

setelah titik pisah

9811

Data Biaya Setelah Titik 

Pisah 12

Data Produk Hasil 

Produksi Bersama

`

7

Laporan  Hasil Aktivitas 

Produksi Bersama 4

3

10

Pelaporan Aktivitas 

Produksi Terpisah

Data Pemakaian 

Bahan Bersama

Data Aktivitas 

Pegawai Bersama

Data Pemakaian 

Mesin Bersama

Data Produk Hasil 

Produksi Bersama

Laporan Pemakaian 

Bahan

Laporan aktivitas 

Pegawai

Laporan pemakaian 

mesin

Laporan Hasil Aktivitas 

Produksi Perproduk

8

9

10

11

 

Gambar 3. 2 Input, Proses, Output 
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A. Input 

1. Data Pemakaian Bahan 

Data permintaan bahan merupakan daftar permintaan bahan, baik bahan baku 

maupun bahan penolong dari produksi bersama sampai barang siap jual yang telah 

disetujui oleh bagian produksi untuk bagian PPQC pada saat sebelum melakukan 

proses produksi. Contoh data permintaan bahan dapat dilihat pada tabel 3.6 

permintaan barang 

Tabel 3. 5 Pemakaian Bahan 

Kode Batch: KB00120618 

Tanggal Produksi: 12 Juni 2018  Batch Produksi: Kapas 

Kode Bag.Produksi Nama Bag Kode Bahan Nama Bahan Jumlah Satuan 

BAG0201 Pemasakan BB001 Kapas Mentah 100 Kg 

BAG0205 Pengobatan BB002 Acid Sulfat 10 Rim 

 

2. Data Pegawai 

Data tenaga kerja merupakan data yang berisi tentang daftar tenaga kerja yang 

terlibat pada kegiatan produksi. Data tenaga kerja ini berisi tentang data tenaga 

kerja serta bagian pada proses produksi. Contoh data tenaga kerja dapat dilihat pada 

tabel  

Tabel 3. 6 Data Pegawai 

Kode Pegawai Bagian Nama Alamat No Telepon 

PGW001 Pertenunan Hafis Siwalan 08655547819 

PGW002 Rekayasa dan 

Teknik 

Akbar Kerto 089655547819 

 

3. Data Mesin 
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Data mesin merupakan data yang berisi tentang daftar mesin yang terlibat 

pada kegiatan produksi. Contoh data mesin dapat dilihat pada tabel 

Tabel 3. 7 Mesin 

Kode Batch: B010120518 

Tanggal Produksi 28 Mei 2018 

Kode Mesin Nama Mesin Harga Perolehan 

M001 Kettle Rp.10.000.000 

M002 Pengering Rp.15.000.000 

 

4. Kartu Stok 

 Tabel 3. 8 Kartu Stok 

  

Kartu stok adalah kartu yang berisi tentang stok perputaran bahan baku serta 

tujuan pemakaian dari gudang bahan baku. Pencatatan pada kartu stok saat barang 

tersebut terdapat aktivitas penambahan ataupun pengeluaran dari gudang bahan 

baku 

5. Data Hasil Produksi Bersama 

Data hasil produksi merupakan laporan yang menginfokan realisasi hasil 

jumlah produk yang dihasilkan selama proses produksi bersama yang telah 

Kode Bahan Baku: BB0001 

Nama Bahan Baku: Kapas Mentah 

Tanggal Keterangan 

  

Masuk Keluar 

Unit Harga 

Perolehan 

Harga 

Perolehan 

Stok 

Unit Harga 

Perolehan 

29-04-2018 Masuk 100 Kg 100.000 100.000   

 Masuk 200 Kg 140.000 80.000   
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dilakukan. Contoh dari laporan hasil produksi itu sendiri terdapat pada tabel 3.9 

Hasil Produksi Bersama 

Tabel 3. 9 Hasil Produksi Bersama 

Kode Batch: KB00120618 

Tanggal Produksi: 12 Juni 2018 

Kode Produk Nama Produk Hasil Produksi Satuan 

P-0100 Kapas Putih 80 Kg 

 

6. Data Tarif Jam Tenaga Kerja Langsung dan Tidak Langsung 

Data tarif tenaga kerja merupakan tarif yang harus dibayar oleh perusahaan 

kepada pegawai sesuai dengan kesepakan yang telah ditetapkan. 

Tabel 3. 10 Tarif tenaga kerja 

Bagian Tarif Per Bulan Tarif Per Jam 

Pertenunan 3.500.000 5600 

Teknik dan Rekayasa 4.200.000 2150 

 

7. Data Jam Tenaga Kerja 

Tabel 3. 11 Jam Tenaga Kerja 

Kode Produksi: KP00001 Tanggal: DD-MM-YYYY 

Nama Produk: Kapas Glondongan 

Nama Pegawai Nama Bagian Lama Jam Kerja 

Hafis Pertenunan 5600 

Akbar Rekayasa dan Teknik 2150 
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Data jam tenaga kerja merupakan data yang berisikan tentang daftar 

pegawai yang berkontribusi pada proses kegiatan produksi. Pada data ini berisikan 

tentang data pegawai beserta bagiannya serta berapa lama dia bekerja 

8. Data Hasil Alokasi Produksi Bersama 

Laporan pengalokasian produk berisikan tentang realisasi alokasi pemakaian 

bahan terhadap bahan setengah jadi yang telah melewati proses produksi bersama 

untuk satu produk. Contoh dari laporan pengalokasian produk dapat dilihat pada 

tabel 3.12  

Tabel 3. 12 Hasil Pengalokasian Produksi Bersama 

Tanggal Produksi: 12 Juni 2018 Kode Batch: KB00120618 

Kode Produk: P-0100 Nama Produk: Kapas Putih Hasil Produksi: 80 Kg 

Kode Alokasi Produk Nama Produk Pemakaian Satuan 

P-0100 Kapas Pembalut 50 Gram 10 Kg 

P-0101 Kapas Pembalut 100 Gram 30 Kg 

P-0102 Kapas Bola 200 Gram 40 Kg 

 

9. Data Tarif Listrik 

Data tarif dasar listrik adalah data yang digunakan untuk menghitung 

kebutuhan pemakaian listrik per produk berdasarkan kebutuhan daya mesin yang 

digunakan. Data ini terbagi dua yaitu data daya kebutuhan listrik pada mesin serta 

data tarif dasar listrik yang ditentukan oleh perusahaan listrik negara 

Tabel 3. 13 Data Daya Kebutuhan Listrik 

Nama Mesin Kebutuhan Daya 

Mesin Pompa 335 Watt 

Mesin Saponifikasi 220 Watt 
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Tabel 3. 14 data tarif dasar listrik 

Golongan Tarif Satuan Daya Tarif 

1-3/TM Watt 1.114 

 

10. Data Perbaikan Mesin 

Data reparasi mesin berisikan tentang data suatu mesin yang mengalami 

perbaikan ataupun perawatan seperti penggantian sparepart. Contoh dari data 

reparasi mesin adalah: 

Tabel 3. 15 Perbaikan Mesin 

Nama Mesin: Mesin Pengering 

Tanggal Reparasi: 26 Mei 2019 

Keterangan Biaya: 

Reparasi Pompa 2.000.000 
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B. Proses 

1. Proses Pelaporan Aktivitas Produksi 

Proses pencatatan aktivitas produk dimulai ketika setelah produksi dalam satu 

hari selesai. Pada proses ini terdapat inputan berupa data pemakaian bahan, data 

pegawai, data mesin. Data pemakaian bahan untuk mengetahui pemakaian bahan 

baik itu bahan baku ataupun bahan penolong pada selama proses produksi, data 

pegawai untuk mengetahui aktivitas pegawai selama proses produksi serta data 

mesin untuk mengetahui mengetahui aktivitas mesin selama proses produksi. 

Output dari proses pencatatan aktivitas produksi adalah Laporan pemakaian bahan, 

Laporan aktivitas pegawai, Laporan pemakaian mesin 

2. Proses perhitugan biaya bersama 

Biaya bersama adalah biaya yang dikeluarkan sejak saat mula-mula bahan 

baku diolah sampai dengan saat berbagai macam produk dapat dipisahkan 

identitasnya atau sampai barang setengah jadi. Biaya produk bersama ini terdiri dari 

proses perhitungan biaya bahan baku, proses perhitungan biaya tenaga kerja dan 

proses perhitungan biaya overhead pabrik sebelum titik pisah. 

 Proses perhitungan biaya bahan baku bersama 

Proses perhitungan bahan baku bersama diperoleh dari laporan pemakaian 

bahan serta kartu stok. Laporan pemakaian bahan digunakan untuk mengetahui 

berapa banyak bahan baku yang telah terpakai pada proses produksi bersama, kartu 

stok digunakan untuk mengetahui biaya pada pemakaian bahan baku yang telah 

terpakai output dari perhitungan biaya bahan baku adalah Data biaya bahan baku 

bersama 
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 Proses perhitungan biaya tenaga kerja bersama 

Proses perhitungan tenaga kerja bersama diperoleh dari laporan aktivitas 

pegawai, Tarif jam kerja serta Data Jam Tenaga Kerja. Tujuan laporan aktivitas 

pegawai digunakan untuk mengetahui data tenaga kerja produksi bersama yang 

bekerja, tarif jam kerja adalah kesepakatan antara pegawai dengan perusahaan serta 

data jam tenaga kerja digunakan untuk memperoleh realisasi waktu kerja 

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔 =  ∑ 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐽𝑎𝑚 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 𝑇𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔  

Output dari proses perhitungan tenaga kerja langsung adalah data biaya tenaga kerja 

langsung bersama 

 Proses perhitungan biaya overhead produksi bersama 

Proses perhitungan biaya overhead produksi bersama diperoleh dari laporan 

pemakaian bahan, laporan aktivitas pegawai, laporan pemakaian mesin, kartu stok, 

data jam tenaga kerja, data tarif jam tenaga kerja tidak langsung, data tarif listrik 

serta data perbaikan mesin. laporan pemakaian bahan digunakan untuk mengetahui 

list pemakaian bahan penolong, laporan aktivitas pegawai digunakan untuk 

mengetahui data tenaga kerja tidak langsung yang bekerja, laporan pemakaian 

mesin digunakan untuk mengetahui realisasi penggunaan mesin selama proses 

produksi bersama, kartu stok digunakan untuk mengetahui biaya bahan penolong 

yang telah dipakai selama proses produksi bersama, data tarif jam tenaga kerja tidak 

langsung adalah kesepakatan perusahaan tenaga kerja tidak langsung, data jam 

tenaga kerja digunakan untuk memperoleh realisasi waktu kerja, data tarif listrik / 

Kwh adalah tarif listrik yang ditentukan oleh perusahaan listrik negara,data 

perbaikan mesin digunakan untuk mencari mesin yang sedang mengalami 
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perbaikan. Output dari proses perhitungan biaya overhead pabrik adalah data biaya 

overhead bersama 

Setelah mengetahui elemen biaya nya seperti data biaya bahan baku, data biaya 

tenaga kerja serta data biaya overhead maka input selanjutnya adalah data hasil 

produksi bersama. Dari proses perhitungan biaya bersama output yang dihasilkan 

adalah data biaya produksi bersama. 

3. Proses pengalokasian biaya 

Tujuan proses ini adalah untuk mengetahui data biaya alokasi produksi 

bersama. Input dari proses ini adalah data hasil pengalokasian produksi bersama 

serta data biaya produksi bersama merupakan hasil dari proses perhitungan biaya 

bersama yaitu total biaya dari kegiatan produksi bersama atau sebelum titik pisah. 

Hasil dari proses ini adalah Data biaya pengalokasian produk 

4. Proses menghitung data biaya setelah titik pisah 

Biaya setelah titik pisah adalah biaya yang dikeluarkan sejak saat titik pisah 

diolah sampai dengan saat berbagai macam produk mendapat identitas barang jadi 

siap jual. Biaya setelah titik pisah ini terdiri dari data biaya bahan baku, data biaya 

tenaga kerja dan data biaya overhead pabrik setelah titik pisah. 

 Proses perhitungan biaya bahan baku perproduk 

Proses perhitungan bahan baku perproduk diperoleh dari laporan pemakaian 

bahan serta kartu stok. Laporan pemakaian bahan digunakan untuk mengetahui 

berapa banyak bahan baku yang telah terpakai pada proses produksi perproduk, 

kartu stok digunakan untuk mengetahui biaya pada pemakaian bahan baku yang 
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telah terpakai output dari perhitungan biaya bahan baku adalah Data biaya bahan 

baku perproduk 

 Proses perhitungan biaya tenaga kerja perproduk 

Proses perhitungan tenaga kerja perproduk diperoleh dari laporan aktivitas 

pegawai, Tarif jam kerja serta Data Jam Tenaga Kerja. Tujuan laporan aktivitas 

pegawai digunakan untuk mengetahui data tenaga kerja produksi perproduk yang 

bekerja, tarif jam kerja adalah kesepakatan antara pegawai dengan perusahaan serta 

data jam tenaga kerja digunakan untuk memperoleh realisasi waktu kerja 

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔 =  ∑ 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐽𝑎𝑚 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 𝑇𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔  

Output dari proses perhitungan tenaga kerja langsung adalah data biaya tenaga kerja 

langsung bersama 

 Proses perhitungan biaya overhead produksi bersama 

Proses perhitungan biaya overhead produksi perproduk diperoleh dari 

laporan pemakaian bahan, laporan aktivitas pegawai, laporan pemakaian mesin, 

kartu stok, data jam tenaga kerja, data tarif jam tenaga kerja tidak langsung, data 

tarif listrik serta data perbaikan mesin. laporan pemakaian bahan digunakan untuk 

mengetahui list pemakaian bahan penolong, laporan aktivitas pegawai digunakan 

untuk mengetahui data tenaga kerja tidak langsung yang bekerja, laporan 

pemakaian mesin digunakan untuk mengetahui realisasi penggunaan mesin selama 

proses produksi perproduk, kartu stok digunakan untuk mengetahui biaya bahan 

penolong yang telah dipakai selama proses produksi perproduk, data tarif jam 

tenaga kerja tidak langsung adalah kesepakatan perusahaan tenaga kerja tidak 

langsung, data jam tenaga kerja digunakan untuk memperoleh realisasi waktu kerja, 
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data tarif listrik / Kwh adalah tarif listrik yang ditentukan oleh perusahaan listrik 

negara,data perbaikan mesin digunakan untuk mencari mesin yang sedang 

mengalami perbaikan. Output dari proses perhitungan biaya overhead pabrik adalah 

data biaya overhead perproduk 

Dari proses perhitungan biaya perproduk output yang dihasilkan adalah data biaya 

produksi perproduk. 

5. Proses perhitungan harga pokok produksi 

Setelah mengetahui data biaya pengalokasian produk serta data biaya setelah 

titik pisah maka selanjutnya adalah menghitung harga pokok produksi dengan 

menjumlah data biaya pengalokasian produk ditambah dengan data biaya setelah 

titik pisah 

C. Output 

1. Laporan Pemakaian Bahan 

Laporan pemakaian bahan merupakan laporan yang menginfokan tentang 

realisasi pemakaian bahan per produk, laporan ini diperlukan dikarenakan tidak 

semua permintaan barang yang diajukan oleh bagian produk dipakai seluruhnya 

terkadang terdapat sisa yang mana digunakan untuk produksi pada periode 

selanjutnya serta untuk mengetahui alokasi pemakaian bahan untuk satu produknya. 

Contoh dari laporan pemakaian bahan dapat dilihat pada tabel 3.16 

Tabel 3. 16 Pemakaian Bahan 

Tanggal Produksi: 12 Juni 2018 Kode Batch: KB00120618 

Nama Produk: Kapas Pembalut 100 Gram Batch Produksi: Kapas 

Pemakaian Bahan Produksi Bersama Kode Produk: P-0100 

Kode Bahan Nama Bahan Jumlah Satuan 
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BB001 Kapas Mentah 100 Kg 

Pemakaian Bahan Produksi Setelah Titik Pisah 

BB002 Kertas Sulfid 10x4 Cm 150 Lembar 

 

2. Laporan Aktivitas Pegawai 

Laporan aktivitas pegawai merupakan laporan yang menginfokan tentang 

realisasi aktivitas pegawai dari produksi bersama sampai produksi setelah titik 

pisah untuk satu produk. Contoh dari laporan pemakaian pegawai dapat dilihat pada 

tabel 3.17 

Tabel 3. 17 Aktivitas Pegawai 

Tanggal Produksi: 12 Juni 2018 Kode Batch: KB00120618 

Nama Produk: Kapas Pembalut 100 Gram Batch Produksi: Kapas 

Pemakaian Bahan Produksi Bersama Kode Produk: P-0100 

Kode Pegawai Nama Pegawai Lama Aktivitas (Jam) 

PGW001 Hafis 10 

Pemakaian Bahan Produksi Setelah Titik Pisah 

PGW002 Akbar 6 

 

3. Laporan Aktivitas Mesin 

Laporan aktivitas mesin merupakan laporan yang menginfokan tentang realisasi 

aktivitas mesin dari produksi bersama sampai produksi setelah titik pisah untuk satu 

produk. Contoh dari laporan pemakaian bahan dapat dilihat pada tabel 3.18 

Tabel 3. 18 Aktivitas Mesin 

Tanggal Produksi: 12 Juni 2018 Kode Batch: KB00120618 

Nama Produk: Kapas Pembalut 100 Gram Batch Produksi: Kapas 

Pemakaian Bahan Produksi Bersama Kode Produk: P-0100 

Kode Mesin Nama Mesin Lama Aktivitas (Jam) 

M001 Kettle 10 
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Pemakaian Bahan Produksi Setelah Titik Pisah 

M002 Ofrol 6 

 

4. Data Biaya Bersama 

Laporan biaya bersama merupakan laporan yang berisikan tentang nominal 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja serta biaya overhead pada saat aktivitas 

produksi bersama atau sebelum titik pisah. Berikut perhitungan yang harus 

dibebankan saat menghitung biaya bersama: 

 Data biaya bahan baku 

Laporan perhitungan biaya bahan baku merupakan laporan yang berisikan 

tentang perhitungan biaya bahan baku yang harus dibebankan pada saat proses 

produksi bersama. Contoh laporan biaya bahan baku yang terdapat pada biaya 

bersama terdapat pada tabel 3.19 

Tabel 3. 19 biaya bahan baku bersama 

Tanggal Produksi: 12 Juni 2018 Kode Batch: KB00120618 

Kode Produk: P-0100 Nama Produk: Kapas Putih  Hasil Produksi: 80 Kg 

Nama Bahan Baku Jumlah Pemakaian Satuan Harga Perolehan Biaya Bahan Baku 

Kapas Mentah 100 Kilogram 20.000 2.000.000 

Kalium Sitrat 5 Kilogram 17.000 85.000 

Sorbitol 8 Kilogram 15.000 120.000 

Total Biaya Bahan Baku 2.205.000 

  

 Data biaya tenaga kerja 

Laporan perhitungan biaya tenaga kerja merupakan laporan yang berisikan 

tentang perhitungan biaya tenaga kerja yang harus dibebankan pada saat proses 
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produksi bersama. Contoh laporan biaya bahan baku yang terdapat pada biaya 

bersama terdapat pada tabel 3.20 

Tabel 3. 20 biaya tenaga kerja bersama 

Tanggal Produksi: 12 Juni 2018 Kode Batch: KB00120618 

Kode Produk: P-0100 Nama Produk: Kapas Putih Hasil Produksi: 80 Kg 

Nama Aktivitas Waktu (Jam) Upah / Jam Total Upah 

Saponifikasi 10 100.000 1.000.000 

Pengobatan 6 100.000 600.000 

Total Biaya Tenaga Kerja 1.600.000 

 

 Data biaya overhead 

Laporan perhitungan biaya overhead merupakan laporan yang berisikan 

tentang perhitungan biaya overhead yang harus dibebankan pada saat proses 

produksi bersama. Contoh laporan biaya bahan baku yang terdapat pada biaya 

bersama terdapat pada tabel 3.21 

Tabel 3. 21 biaya overhead bersama 

Tanggal Produksi: 12 Juni 2018 Kode Batch: KB00120618 

Nama Produk: Kapas Putih Hasil Produksi: 80 Kg 

Kode Produk: P-0100 

Jenis Biaya Total Biaya 

Bahan Penolong 200.000 

Listrik 600.000 

Total Biaya overhead 800.000 

 

 Laporan biaya bersama 

Laporan perhitungan biaya tenaga kerja merupakan laporan yang berisikan 

tentang nominal perhitungan biaya produksi yang harus dibebankan pada saat 
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proses produksi bersama. Contoh laporan biaya biaya bersama yang terdapat pada 

tabel 3.22 

Tabel 3. 22 Biaya Bersama 

Tanggal Produksi: 12 Juni 2018 Kode Batch: KB00120618 

Nama Produk: Kapas Putih Hasil Produksi: 80 Kg 

Kode Produk: P-0100 

Jenis Biaya Total Biaya 

Biaya Bahan Baku 2.205.000 

Biaya Tenaga 1.600.000 

Biaya overhead 800.000 

Total Biaya Bersama 4.605.000 

 

5. Data Biaya Pengalokasian Produk 

Laporan biaya pengalokasia produk merupakan laporan yang berisikan tentang 

perhitungan biaya bersama yang harus dibebankan kepada masing masing produk 

untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan masing masing produk 

tersebut. Contoh laporan biaya pengalokasian produk yang terdapat pada tabel 3.23 

Tabel 3. 23 Biaya Pengalokasian Produk 

Tanggal Produksi: 12 Juni 2018 Hasil Produksi: 80 Kg Kode Batch: KB00120618 

Nama Produk: Kapas Putih Kode Produk: P-0100 Harga Perolehan: 4.605.000 

Kode Produk Nama Produk Pemakaian Harga Perolehan 

P-0101 Kapas Pembalut 50 

Gram 

10 575.626 

P-0102 Kapas Pembalut 100 

Gram 

30 1.726.875 

P-0103 Kapas Bola 200 Gram 40 2.302.500 

Total Biaya Bersama 4.605.000 

 

6. Data Biaya Setelah Titik Pisah 

 Laporan perhitungan biaya bahan baku perproduk 
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Laporan perhitungan biaya bahan baku per produk merupakan laporan yang 

berisikan tentang perhitungan biaya bahan baku tambahan yang harus dibebankan 

kepada produk setelah produksi bersama. Contoh laporan biaya bahan baku yang 

terdapat pada biaya bersama terdapat pada tabel 3.24 

Tabel 3. 24 Biaya Bahan baku per produk 

Tanggal Produksi: 12 Juni 2018 Kode Batch: KB00120618 

Kode Produk: P-0101 Nama Produk: Kapas Pembalut 50 Gram 

Nama Bahan Baku Jumlah Pemakaian Satuan Harga Perolehan Biaya Bahan Baku 

Kertas Sulfid 1000 Lembar 500 500.000 

etiket 1000 Lembar 350 350.000 

Plastik bening 1000 pcs 100 100.000 

Total Biaya Bahan Baku 950.000 

 

 Laporan perhitungan biaya tenaga kerja perproduk 

Laporan perhitungan biaya bahan baku per produk merupakan laporan yang 

berisikan tentang perhitungan biaya tenaga kerja tambahan yang harus dibebankan 

kepada produk setelah produksi bersama. Contoh laporan biaya bahan baku yang 

terdapat pada biaya bersama terdapat pada tabel 3.25 

Tabel 3. 25 Biaya tenaga kerja per produk 

Tanggal Produksi: 12 Juni 2018 Kode Batch: KB00120618 

Kode Produk: P-0101 Nama Produk: Kapas Pembalut 

50 Gram 

Hasil Produksi: 80 Kg 

Nama Aktivitas Waktu (Jam) Upah / Jam Total Upah 

Pengepakan 4 125.000 500.000 

Pengemasan 6 125.000 750.000 

Total Biaya Tenaga Kerja Per Produk 1.250.000 

 

 Laporan perhitungan biaya overhead perproduk 
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Laporan perhitungan biaya overhead per produk merupakan laporan yang 

berisikan tentang perhitungan biaya overhead tambahan yang harus dibebankan 

kepada produk setelah produksi bersama. Contoh laporan biaya overhead terdapat 

pada biaya bersama terdapat pada tabel 3.26 

Tabel 3. 26 Biaya tenaga overhead per produk 

Tanggal Produksi: 12 Juni 2018 Kode Batch: KB00120618 

Kode Produk: P-0100 Hasil Produksi: 80 Kg 

Nama Produk: Kapas Pembalut 50 Gram 

Jenis Biaya Total Biaya 

Bahan Penolong 30.000 

Listrik 150.000 

Total Biaya overhead 180.000 

 

 Laporan perhitungan biaya setelah titik pisah 

Laporan perhitungan biaya setelah titik pisah merupakan laporan yang 

berisikan tentang tentang perhitungan seluruh biaya tambahan yang harus 

dibebankan kepada produk setelah produksi bersama. Contoh laporan perhitungan 

biaya setelah titik pisah terdapat pada tabel 3.27 

Tabel 3. 27 biaya per produk setelah titik pisah 

Tanggal Produksi: 12 Juni 2018 Kode Batch: KB00120618 

Kode Produk: P-0100 Hasil Produksi: 80 Kg 

Nama Produk: Kapas Pembalut 50 Gram 

Jenis Biaya Total Biaya 

Biaya Bahan Baku 950.000 

Biaya Tenaga Kerja 1.250.000 

Biaya overhead 180.000 

Total Biaya setelah titik pisah 2.380.000 

  

7. Laporan Biaya Harga Pokok Produksi 
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Laporan perhitungan biaya harga pokok produksi per produk merupakan laporan 

yang berisikan tentang nominal perhitungan biaya bersama ditambah dengan biaya 

setelah titik pisah. Contoh laporan biaya harga pokok produksi perproduk yang 

terdapat pada tabel 3.28 

Tabel 3. 28 biaya harga pokok produksi per produk 

Tanggal Produksi: 12 Juni 2018 Kode Batch: KB00120618 

Kode Produk: P-0100 Hasil Produksi: 80 Kg 

Nama Produk: Kapas Pembalut 50 Gram 

Jenis Biaya Total Biaya 

Data Biaya Alokasi Produksi Bersama 575.626 

Biaya Biaya setelah titik pisah 2.380.000 

Total Biaya produksi per produk 2.956.626 

 

3.2.3. Context Diagram 

 

Gambar 3. 3 Context Diagram 

Context Diagram merupakan top level yang paling tinggi dalam data flow 

diagram yang mana menunjukan alur proses data yang akan dibuat secara 
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menyeluruh. Oleh karena itu pada Context Diagram terdapat satu aktivitas utama 

yang dapat mewakili seluruh aktivitas pada system, dimana proses utama tersebut 

saling terhubung dengan entitas eksternal dan aliran data. 

Entitas eksternal merupakan entitas manual berada dibagian luar sistem yang 

dapat berupa orang, suatu organisasi atau berupa sistem lain. Entitas eksternal dapat 

mengirim data ke proses utama yang mana juga dapat menerima laporan atau 

informasi dari proses utama. Gambaran dari context diagram aplikasi penentuan 

harga pokok produksi pada PT. Kasa Husada, dapat dilihat pada gambar 3.3 

Pada gambar 3.3 terdapat satu proses utama yaitu proses penentuan harga 

pokok produksi per produk dimana proses tersebut terhubung dengan empat entitas 

eksternal yaitu bagian bahan baku dan penolong, Manajer, teknik dan rekayasa, 

produk kapas dan kasa. 

3.1. Bagian produksi kapas dan kasa departemen produksi 

Aliran data yang berasal dari bagian produksi kapas dan kasa bahan adalah: 

data hasil pengalokasian produk, data hasil produksi bersama dan data pemakaian 

bahan. Sementara laporan yang dihasilkan yaitu laporan pemakaian bahan  

3.2. Bagian bahan baku dan penolong departemen PPQC 

Aliran data yang berasal dari bagian bahan baku dan penolong adalah kartu 

stok dimana pada kartu stok untuk setiap bahan terdapat harga perolehan yang 

digunakan untuk menghitung biaya bahan baku ataupun biaya bahan penolong 

pada proses perhitungan biaya bersama, biaya setelah titik pisah 

3.3. Bagian teknisi / rekayasa departemen produksi 
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Aliran data dari bagian teknik dan rekyasa adalah data tarif jam tenaga kerja 

langsung, data tarif tenaga kerja tak langsung, data jam kerja pegawai, data tarif 

listrik, data perbaikan mesin, data jam kerja mesin, data pegawai. Dimana semua 

data tersebut digunakan untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung dan 

menghitung biaya tenaga kerja tidak langsung pada proses perhitungan biaya 

bersama maupun perhitungan biaya setelah titik pisah. Sementara laporan yang 

dapat dihasilkan yaitu laporan aktivitas pegawai serta laporan aktivitas mesin 

3.4. Manajer PPQC 

Aliran data yang menuju bagian ini adalah laporan pemakaian bahan, 

laporan aktivitas pegawai, laporan aktivitas mesin, laporan biaya produksi 

bersama serta laporan biaya produksi perproduk. Untuk laporan biaya produksi 

bersama serta laporan biaya produksi perproduk dapat diketahui melalui proses 

perhitungan pada aplikasi 

3.2.4. Diagram Jenjang 
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Gambar 3. 4 Diagram Jenjang 

 Diagram Jenjang adalah gambaran daftar fungsi yang terdapat pada aplikasi 

yang digambarkan secara horizontal atau secara berjenjang. Diagram berjenjang 

digunakan untuk menjadi pondasi dalam membuat data flow diagram. Dapat dilihat 
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pada gambar 3.4 merupakan diagram jenjang aplikasi penentuan harga pokok 

produksi pada PT. Kasa Husasda 

3.2.5. Data Flow Diagram Level 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 5 Data Flow Diagram Level 0
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Pada gambar 3.4 merupakan data flow diagram level 0 pada aplikasi penetuan 

harga pokok produksi pada PT Kasa Husada. Data flow diagram level 0 

menjelaskan rinciang tiap fungsi yang dilakukan oleh aplikasi yang akan dibangun. 

Pembuatan data flow diagram level 0 ini berdasarkan diagram jenjang yang telah 

disepakati. Pada aplikasi penentuan harga pokok produksi pada PT Kasa Husada 

terdapat lima proses utama. Berikut penjelasan lebih lanjut dari lima fungsi utama 

tersebut 

1. Pelaporan Aktivitas Produksi 

Proses pelaporan aktivitas produksi merupakan proses yang bertujuan untuk 

melaporkan aktivitas produksi yang telah berlangsung dimana laporan hasil 

aktivitas produksi tersebut akan digunakan untuk menghitung biaya produksi. 

Aliran data yang masuk pada proses ini adalah data barang jadi, data permintaan 

bahan, data pemakaian bahan, data hasil produksi bersama, list of operation, data 

pegawai, data mesin, data jam mesin, data pengalokasian produk sedangkan aliran 

data yang keluar dari proses ini adalah data permintaan produksi, data penerimaan 

bahan, laporan pemakaian bahan, laporan aktivitas pegawai, laporan aktivitas 

mesin, laporan hasil produksi bersama, laporan hasil pengalokasian produk 

Dalam proses pelaporan aktivitas produksi, pertama kali yang harus dilakukan 

adalah pengecekan stok limit barang jadi pada data barang jadi untuk mengetahui 

barang apa yang akan diproduksi. Setelah mengetahui barang apa yang akan 

diproduksi maka dilanjutkan dengan melakukan permintaan produksi setelah 

mengetahui permintaan produksi barang maka bagian produksi kapas dan kasa 
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meminta bahan baku setelah meminta maka bagian produksi kapas dan kasa 

menerima bahan baku sesuai dengan yang diminta. 

2. Perhitungan Biaya Bersama 

Proses menghitung biaya bersama merupakan proses yang bertujuan untuk 

menghitung seluruh biaya produksi dari mulai bahan masuk mesin sampai hanya 

bahan setengah jadi dihasilkan. Aliran data yang masuk pada proses ini yaitu data 

hasil produksi bersama, kartu stok, tarif tenaga kerja langsung dan tidak langsung, 

data perbaikan mesin, tarif dasar listrik, tarif jam tenaga kerja tidak langsung,  

sedangkan aliran data utama yang keluar pada proses ini adalah data biaya bersama 

dimana cara memperolehnya yaitu dengan menjumlahkan data biaya bahan baku, 

data biaya tenaga kerja serta data biaya overhead 

3. Perhitungan Biaya Alokasi Produk 

Proses menghitung biaya alokasi produk merupakan proses yang bertujuan 

untuk menghitung pembagian biaya bersama berdasarkan pemakaian bahan 

setengah jadi untuk per produk. Aliran data yang masuk pada proses ini yaitu data 

hasil pengalokasian produk serta biaya bersama sedangkan aliran data yang keluar 

pada proses ini yaitu data biaya alokasi produk yang didapat dengan cara mengkali 

harga perolehan persatuan dari biaya bersama dengan total pemakaian bahan untuk 

satu produknya  

4. Perhitungan Biaya Setelah Titik Pisah 

Proses menghitung biaya setelah titik pisah merupakan proses yang bertujuan 

untuk menghitung seluruh biaya produksi dari barang setengah jadi sampai dengan 

barang jadi siap jual. Aliran data yang masuk pada proses ini yaitu data hasil 
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pengalokasian produk, kartu stok, tarif tenaga kerja langsung dan tidak langsung, 

data perbaikan mesin, tarif dasar listrik, tarif jam tenaga kerja tidak langsung, 

sedangkan aliran data utama yang keluar pada proses ini adalah data setelah titik 

pisah dimana cara memperolehnya yaitu dengan menjumlahkan data biaya bahan 

baku, data biaya tenaga kerja serta data biaya overhead hanya setelah titik pisah 

saja 

5. Perhitungan Biaya Produksi Per Produk 

Proses menghitung biaya produksi per produk merupakan proses yang 

bertujuan untuk menghitung kebutuhan biaya untuk satu jenis produk yang telah 

diproduksi. Aliran data yang masuk pada proses ini yaitu data biaya pengalokasian 

biaya dan data biaya setelah titik pisah sedangkan aliran data yang keluar yaitu data 

biaya produksi per produk dimana cara memperolehnya yaitu dengan 

menjumlahkan data biaya alokasi per produk ditambah kan dengan data biaya 

setelah titik pisah 
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3.2.6. Data Flow Diagram Level 1 

A. Data Flow Diagram Level 1 Pelaporan Aktivitas Produksi 

 

Gambar 3. 6 Data Flow Diagram Level 1 Pelaporan Aktivitas Produksi 

Gambar 3.5 adalah gambar data flow diagram level 1 pelaporan aktivitas 

produksi. Pada data flow pelaporan aktivitas produksi ini terdapat enam proses 
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pegawai, pelaporan aktivitas mesin, pelaporan hasil produksi bersama pelaporan 

hasil pengalokasian produk 
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Proses pelaporan pemakaian bahan bertujuan untuk mengetahui realisasi 

pemakaian bahan untuk proses produksi. Aliran data yang masuk pada proses ini 

yaitu data permintaan bahan serta data pemakaian bahan sedangkan data yang keluar 

dari proses ini yaitu data pemakaian bahan yang tersimpan pada data store 

pemakaian bahan. Cara untuk melihat realisasi pemakaian bahan yaitu dengan 

melihat laporan pemakaian bahan yang hanya dapat diakses oleh kepala PPQC 

2.1.2. Pelaporan aktivitas pegawai 

Proses pelaporan aktivitas pegawai bertujuan untuk menyimpan realisasi 

penggunaan tenaga kerja selama proses produksi. Aliran data yang masuk pada 

proses ini yaitu list of operation untuk mengetahui kebutuhan tenaga kerja pada tiap 

proses produksi serta untuk membedakan kebutuhan tenaga kerja pada sebelum serta 

sesudah titik pisah, data pegawai untuk mengetahui siapa saja yang terlibat serta data 

jam pegawai untuk mengetahui seberapa lama pegawai tersebut terlibat. Untuk 

aliran keluar dari proses ini adalah laporan aktivitas pegawai yang tersimpan pada 

data store. Cara untuk melihat aktivitas pegawai yaitu dengan melihat laporan 

aktivitas pegawai yang hanya dapat diakses oleh kepala PPQC 

2.1.3. Pelaporan aktivitas mesin 

Proses pelaporan aktivitas mesin bertujuan untuk menyimpan realisasi 

penggunaan mesin selama proses produksi. Aliran data yang masuk pada proses ini 

yaitu list of operation untuk mengetahui kebutuhan tenaga kerja pada tiap proses 

produksi serta untuk membedakan kebutuhan tenaga kerja pada sebelum serta 

sesudah titik pisah, data pegawai untuk mengetahui siapa saja yang terlibat serta data 

jam pegawai untuk mengetahui seberapa lama pegawai tersebut terlibat. Untuk 
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aliran keluar dari proses ini adalah laporan aktivitas pegawai yang tersimpan pada 

data store. Cara untuk melihat aktivitas pegawai yaitu dengan melihat laporan 

aktivitas pegawai yang hanya dapat diakses oleh kepala PPQC 

2.1.4. Pelaporan hasil produksi bersama 

Proses pelaporan hasil produksi bersama bertujuan untuk menyimpan realisasi 

hasil produksi barang setengah jadi. Data yang masuk pada proses ini yaitu data hasil 

produksi bersama serta data pemakaian bahan untuk data yang keluar pada proses 

ini yaitu laporan hasil produksi bersama yang tersimpan pada data store hasil 

produksi bersama. Cara untuk melihat hasil produksi barang setengah jadi ini yaitu 

dengan melihat laporan yang hanya dapat di akses oleh kepala bagian PPQC 

2.1.5. Pelaporan hasil pengalokasian produk 

Proses pelaporan hasil pengalokasian produk bertujuan untuk menyimpan 

realisasi hasil produksi barang siap jual. Data yang masuk pada proses ini yaitu data 

hasil produksi bersama, data pemakaian bahan serta data hasil pengalokasian produk 

untuk data yang keluar pada proses ini yaitu laporan hasil pengalokasian produk 

yang tersimpan pada data store hasil pengalokasian produk. Cara untuk melihat hasil 

produksi barang siap jual ini yaitu dengan melihat laporan yang hanya dapat di akses 

oleh kepala bagian PPQC 

A. Data Flow Diagram Level 1 Perhitungan Biaya Bersama 
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Gambar 3. 7 Diagram Level 1 Perhitungan Bersama 

Gambar 3.6 adalah gambar data flow diagram level 1 perhitungan bersama. Pada 
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masuk pada proses ini yaitu data pemakaian bahan, data hasil produksi bersama 

serta kartu stok.  

Data hasil produksi bersama digunakan mengetahui data hasil produksi 

bersama, data pemakaian bahan tujuannya untuk list bahan dan jumlah bahan yang 

telah digunakan selama produksi bersama, untuk kartu stok tujuannya yaitu untuk 

mengetahui harga perolehan per satuan dari masing masing bahan baku yang telah 

digunakan.  

Setelah mengetahui data barang yang akan diproduksi serta data pemakaian 

bahan baku proses produksi hanya sebelum titik pisah kemudian jumlah bahan baku 

yang dipakai sebelum titik pisah untuk produk bersama dikali dengan harga 

perolehan bahan baku yang tertera pada kartu stok untuk menghasilkan data biaya 

bahan baku per bersama yang disimpan kedalam data store 

2. Perhitungan biaya tenaga kerja langsung 

Proses menghitung biaya tenaga kerja langsung merupakan proses yang 

bertujuan untuk mengetahui jumlah biaya tenaga kerja selama proses produksi 

bersama.  

Aliran data yang masuk pada proses ini yaitu data tarif jam tenaga kerja 

langsung, data pegawai, data aktivitas pegawai serta data aktivitas produksi. Data 

aktivitas produksi digunakan untuk mengetahui data aktvitas produksi sebelum titik 

pisah, data pegawai yaitu untuk mengetahui data pegawai yang terlibat pada 

produksi disetiap prosesnya,data aktivitas pegawai untuk mengetahui lama waktu 

kerja pada tiap pegawai, data tarif tenaga kerja merupakan tarif yang telah 

disepakati antara perusahaan dengan pegawai produksi.  
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Setelah mengetahui aktivitas proses produksi sebelum titik pisah untuk, 

pegawai mana saja yang terlibat untuk setiap proses produksinya, realisasi jam 

pegawai bekerja setelah diketahui semua maka terakhir dikalikan dengan tarif 

pegawai per jamnya  

3. Proses perhitungan biaya overhead 

Proses menghitung biaya overhead merupakan proses yang bertujuan untuk 

mengetahui biaya selain biaya bahan baku serta biaya tenaga kerja untuk satu 

produk. 

Data yang masuk pada proses perhitungan biaya overhead adalah data aktivitas 

pegawai, data aktivitas mesin, data perbaikan mesin, data tarif dasar listrik, data 

tarif tenaga kerja tidak langsung, data pemakaian bahan, data pegawai. Sementara 

untuk aliran data yang keluar dari proses ini yaitu data biaya overhead yang 

mengarah ke data store. Laporan biaya overhead diperoleh dengan cara 

menjumlahkan seluruh elemen biaya overhead yang akan dijelaskan di level 2 

4. Proses perhitungan biaya bersama 

Proses menghitung biaya setelah titik pisah merupakan proses yang bertujuan 

untuk menghitung biaya produksi setelah titik pisah atau setelah perhitungan biaya 

alokasi produk. Pada proses ini aliran data yang masuk yaitu data biaya bahan baku 

bersama, data biaya tenaga kerja, data biaya overhead. Seluruh data tersebut 

dijumlahkan sehingga menghasilkan data biaya bersama yang mengarah pada data 

store 

B. Data Flow Diagram Level 1 Perhitungan Setelah Titik Pisah 



71 

 

 

 

Gambar 3. 8 Diagram Level 1 Perhitungan Setelah Titik Pisah 
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yang masuk pada proses ini yaitu data pemakaian bahan, hasil pengalokasian 

produk serta kartu stok.  

Data pengalokasian produk digunakan mengetahui data produk setelah titik 

pisah, data pemakaian bahan tujuannya untuk list bahan dan jumlah bahan yang 

telah digunakan untuk membuat satu macam jenis produk, untuk kartu stok 

tujuannya yaitu untuk mengetahui harga perolehan per satuan dari masing masing 

bahan baku yang telah digunakan.  

Setelah mengetahui data barang siap jual serta data pemakaian tambahan bahan 

baku proses produksi hanya setelah titik pisah kemudian jumlah bahan baku yang 

dipakai setelah titik pisah untuk satu produk dikali dengan harga perolehan bahan 

baku yang tertera pada kartu stok untuk menghasilkan data biaya bahan baku per 

produk yang disimpan kedalam data store 

2. Perhitungan biaya tenaga kerja 

Proses menghitung biaya bahan baku merupakan proses yang bertujuan untuk 

mengetahui jumlah biaya tenaga kerja tambahan selama proses produksi dimulai 

yang dari barang setengah jadi sampai barang siap dijual.  

Aliran data yang masuk pada proses ini yaitu data tarif jam tenaga kerja 

langsung, data pegawai, data aktivitas pegawai serta data aktivitas produksi. Data 

aktivitas produksi digunakan untuk mengetahui data aktvitas produksi setelah titik 

pisah, data pegawai yaitu untuk mengetahui data pegawai yang terlibat pada 

produksi disetiap prosesnya,data aktivitas pegawai untuk mengetahui lama waktu 

kerja pada tiap pegawai, data tarif tenaga kerja merupakan tarif yang telah 

disepakati antara perusahaan dengan pegawai produksi.  
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Setelah mengetahui aktivitas proses produksi setelah titik pisah untuk satu 

produk, pegawai mana saja yang terlibat untuk setiap proses produksinya, realisasi 

jam pegawai bekerja setelah diketahui semua maka terakhir dikalikan dengan tarif 

pegawai per jamnya  

3. Proses perhitungan biaya overhead 

Proses menghitung biaya overhead merupakan proses yang bertujuan untuk 

mengetahui biaya selain biaya bahan baku serta biaya tenaga kerja untuk satu 

produk. 

Data yang masuk pada proses perhitungan biaya overhead adalah data aktivitas 

pegawai, data aktivitas mesin, data perbaikan mesin, data tarif dasar listrik, data 

tarif tenaga kerja tidak langsung, data pemakaian bahan, data pegawai. Sementara 

untuk aliran data yang keluar dari proses ini yaitu data biaya overhead yang 

mengarah ke data store. Laporan biaya overhead diperoleh dengan cara 

menjumlahkan seluruh elemen biaya overhead yang akan dijelaskan di level 2 

4. Proses perhitungan biaya setelah titik pisah 

Proses menghitung biaya setelah titik pisah merupakan proses yang bertujuan 

untuk menghitung biaya produksi setelah titik pisah atau setelah perhitungan biaya 

alokasi produk. 

Pada proses ini aliran data yang masuk yaitu data biaya bahan baku per produk, 

data biaya tenaga kerja per produk, data biaya overhead per produk. Seluruh data 

tersebut dijumlahkan sehingga menghasilkan data biaya setelah titik pisah yang 

mengarah pada data store 
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B. Data Flow Diagram Level 2 

A. Data Flow Diagram Level 2 Proses perhitungan bersama biaya overhead per 

produk 

 

Gambar 3. 9 Data Flow Diagram Level 2 biaya overhead Perproduk 

Gambar 3.9 adalah gambar data flow diagram level 2 dari proses perhitungan 

biaya overhead perproduk. Pada data flow diagram level 2 proses perhitungan biaya 

overhead perproduk ini terdapat enam proses yaitu: perhitungan biaya bahan 

penolong, perhitungan biaya listrik, perhitungan penyusutan mesin, perhitungan 
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biaya perbaikan mesin, perhitungan biaya tenaga kerja tak langsung serta 

perhitungan biaya overhead perproduk. Berikut penjelasan ke enam proses tersebut: 

1. Perhitungan biaya bahan penolong 

Proses perhitungan biaya bahan penolong bertujuan untuk menghitung biaya 

bahan penolong yang digunakan hanya sampai saat barang setengah jadi dihasilkan. 

Aliran data yang masuk pada proses ini adalah: kartu stok, data pemakaian bahan, 

data hasil produksi bersama. Pada proses ini dilakukan perhitungan antara 

pemakaian bahan dengan harga perolehan bahan yang terdapat di kartu stok dimana 

aliran data yang keluar dari proses ini yaitu data biaya bahan penolong 

2. Perhitungan biaya listrik 

Proses perhitungan biaya listrik bertujuan untuk menghitung biaya pemakaian 

listrik berdasarkan aktivitas mesin yang dibutuhkan hanya sampai saat barang 

setengah jadi dihasilkan. Aliran data yang masuk pada proses ini adalah data 

aktivitas mesin yang berasal dari proses pelaporan aktivitas produksi, tarif data 

listrik dan data aktivitas produksi yang bertujuan untuk membatasi mesin yang 

ingin dihitung hanya sampai aktivitas produksi bersama, dimana aliran data yang 

keluar dari proses ini yaitu data biaya listrik 

3. Perhitungan biaya penyusutan mesin 

Proses perhitungan biaya penyusutan mesin bertujuan untuk menghitung biaya 

penyusutan mesin hanya sampai barang setengah jadi dihasilkan. Aliran data yang 

masuk pada proses ini yaitu data mesin serta aktivitas produksi aliran data yang 

keluar pada proses ini yaitu biaya penyusutan mesin 
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4. Perhitungan biaya perbaikan mesin 

Proses perhitungan biaya perbaikan mesin bertujuan untuk mengetahui biaya 

perbaikan mesin yang akan dibebankan kepada hasil produksi bersama. Aliran 

masuk pada proses ini yaitu data master mesin, data perbaikan mesin serta data 

aktivitas produksi dimana aliran keluar dari proses ini yaitu data biaya perbaikan 

mesin  

5. Perhitungan biaya pegawai tak langsung 

Proses perhitungan biaya pegawai tak langsung bertujuan untuk mengetahui 

biaya pegawai yang tidak terlibat langsung pada proses produksi. Aliran masuk 

pada proses ini yaitu data master pegawai, data aktivitas pegawai, data aktivitas 

produksi, tarif tenaga kerja. Aliran keluar dari proses ini yaitu data biaya tenaga 

kerja non produksi yang akan dibebankan hanya untuk produksi bersama 

6. Perhitungan biaya overhead bersama 

Proses perhitungan biaya overhead bersama bertujuan untuk mengetahui biaya 

overhead hanya sampai produksi bersama saja. Aliran masuk pada proses ini yaitu 

data biaya bahan penolong, data biaya listrik, data biaya penyusutan mesin, data 

biaya perbaikan mesin, data biaya pegawai non produksi. Untuk aliran keluar pada 

proses ini yaitu data biaya overhead bersama 
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3.2.7. Conceptual Data Model 
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Berdasarkan hasil perancangan sistem yang terdapat pada data flow diagram 

(DFD) level 0, terdapat data store yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan data. 

Awal tahapan dalam merancang database adalah merancang data model konseptual 

atau conceptual data model (CDM). CDM merupakan konsep dari kebutuhan isi 

data dari entitas yang saling berelasi satu sama lain, untuk CDM aplikasi penentuan 

harga pokok produksi pada PT Kasa Husada dapat dilihat pada gambar 3.11 di atas 
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3.2.8. Physical Data Model 
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3.2.9. Kamus Data  

Entitas yang terdapat pada Physical Data Model (PDM), dapat dijadikan 

kamus data. Dimana sekumpulan kamus data tersebut berisikan atribut yang dapat 

memberikan kebutuhan informasi terkait sistem yang akan dibuat sehingga dapat 

memudahkan pengguna dalam memahami sistem. Kamus data yang dipakai dalam 

aplikasi penentuan harga pokok produksi pada PT Kasa Husada adalah sebagai 

berikut: 

1. Nama tabel: aktivtias produksi 

Primary Keys: kode_aktivitaspro 

Foreign Keys: kode_jenisaktivitas 

 Fungsi       : menyimpan data aktivitas produksi 

Tabel 3. 29 aktivtias produksi 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1.  Kode_aktivitaspro Varchar 10 Primary Key 

2.  Kode_jenisaktivitas Varchar 10 Foreign Key 

3.  Nama_aktivitas Varchar 20 Not Null 

4.  jenis_aktivitas Varchar 20 Not Null 

5.  lama_aktivitas Integer - Not Null 

 

2. Nama tabel: alokasi biaya 

Primary Keys: kode_alokasibiaya 

Foreign Keys: kode_alokasiproduksi 

Fungsi       : menyimpan data alokasi biaya  
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Tabel 3. 30 alokasi biaya 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1.  Kode_alokasibiaya Varchar 10 Primary Key 

2.  Kode_alokasiproduksi Varchar 10 Foreign Key 

3.  Nama_aktivitas Varchar 20 Not Null 

4.  jenis_aktivitas Varchar 20 Not Null 

5.  lama_aktivitas Integer - Not Null 

 

3. Nama tabel: alokasi produksi 

Primary Keys: kode_alokasiproduksi 

Foreign Keys: kode_alokasibersama, kode_produk 

Fungsi       : menyimpan data alokasi produksi 

Tabel 3. 31 alokasi produksi 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1.  Kode_alokasiproduksi Varchar 10 Primary Key 

2.  Kode_alokasibersama Varchar 10 Foreign Key 

3.  Kode_produk Varchar 10 Foreign Key 

4.  Qt_pber Varchar 10 Not Null 

 

4. Nama tabel: bagian 

Primary Keys: kode_bagian 

Foreign Keys: kode_departemen 

Fungsi    : menyimpan data bagian 
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Tabel 3. 32 bagian 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1.  kode_bagian Varchar 10 Primary Key 

2.  Kode_departemen Varchar 10 Foreign Key 

3.  Nama_bagian Varchar 20 Not Null 

4.  Gaji integer - Not Null 

 

5. Nama tabel: bahan 

Primary Keys: kode_bahan 

Foreign Keys: kode_jenis 

Fungsi       : menyimpan data bahan 

Tabel 3. 33 bahan 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1.  kode_bahan Varchar 10 Primary Key 

2.  Kode_jenis Varchar 10 Foreign Key 

3.  Nama_bahan Varchar 20 Not Null 

4.  satuan Varchar 10 Not Null 

5.  harga Integer - Not Null 

 

6. Nama tabel: departemen 

Primary Keys: kode_departemen 

Foreign Keys: - 

fungsi    : menyimpan data departemen 



83 

 

 

Tabel 3. 34 departemen 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1.  kode_departemen Varchar 10 Primary Key 

2.  Nama_departemen Char 20 Not null 

 

7. Nama tabel: detail mesin 

Primary Keys: kode_mesin, kode_aktivitaspro 

Foreign Keys: kode_mesin, kode_aktivitaspro 

Fungsi    : menyimpan detail mesin 

Tabel 3. 35 detail mesin 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1.  kode_mesin Varchar 10 Primary Key Foreign Key 

2.  kode_aktivitaspro Varchar 10 Primary Key Foreign Key 

 

8. Nama tabel: detail pegawai 

Primary Keys: kode_pegawai, kode_aktivitaspro 

Foreign Keys: kode_pegawai, kode_aktivitaspro 

Fungsi    : menyimpan data detail pegawai 

Tabel 3. 36 detail pegawai 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1.  kode_pegawai Varchar 10 Primary Key Foreign Key 

2.  kode_aktivitaspro Varchar 10 Primary Key Foreign Key 
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9. Nama tabel: detail pemakaian 

Primary Keys: kode_pemakaian, kode bahan 

Foreign Keys: kode_pemakaian, kode bahan 

Fungsi       : menyimpan detail pemakaian 

Tabel 3. 37 detail pemakaian 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1.  kode_pemakaian Varchar 10 Primary Key Foreign Key 

2.  kode_bahan Varchar 10 Primary Key Foreign Key 

3.  Qt_pemakaian int - Not Null 

 

10. Nama tabel: detail realisasi produksi bersama 

Primary Keys: kode_pber 

Foreign Keys: kode_produk 

Fungsi       : menyimpan data realisasi produksi bersama 

Tabel 3. 38 detail realisasi produksi bersama 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1.  Kode_pber Varchar 10 Primary Key 

2.  Kode_produk Varchar 10 Foreign Key 

3.  Qt_pber Varchar 10 Not Null 

 

11. Nama tabel: detail realisasi produksi per produk 

Primary Keys: kode_mesin, kode_aktivitas_pro 
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Foreign Keys: kode_mesin, kode_aktivitas_pro 

Fungsi      : menyimpan data detail realisasi produksi 

Tabel 3. 39 detail realisasi produksi per produk 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1.  kode_produksi Varchar 10 Primary Key Foreign Key 

2.  kode_aktivitaspro Varchar 10 Primary Key Foreign Key 

 

12. Nama tabel: harga pokok bersama 

Primary Keys: kode_hpbersama 

Foreign Keys: - 

Fungsi      : menyimpan data harga pokok produksi bersama 

Tabel 3. 40 harga pokok bersama 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1.  kode_hpbersama Varchar 10 Primary Key 

2.  kode_laporan Varchar 10 Not null 

3.  kode_produk Varchar 10 Not null 

4.  Biaya_bb integer - Not null 

5.  Biaya_tkl Integer - Not null 

6.  Biaya_bpenolong integer - Not null 

7.  Biaya_tktl integer - Not null 

8.  Biaya_listrik integer - Not null 

9.  Biaya_penyusutanm integer - Not null 

10.  Biaya_pmesin integer - Not null 

 

13. Nama tabel: harga pokok per produk 
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Primary Keys: kode_laporan, kode_produk 

Foreign Keys: kode_laporan, kode_produk 

Fungsi      : menyimpan data harga pokok produksi per produk 

Tabel 3. 41 harga pokok per produk 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1.  kode_hpproduk Varchar 10 Primary Key 

2.  kode_laporan Varchar 10 Primary Key Foreign Key 

3.  kode_produk Varchar 10 Primary Key Foreign Key 

4.  Biaya_alokasi integer - Not null 

5.  Biaya_bb integer - Not null 

6.  Biaya_tkl Integer - Not null 

7.  Biaya_bpenolong integer - Not null 

8.  Biaya_tktl integer - Not null 

9.  Biaya_listrik integer - Not null 

10.  Biaya_penyusutanm integer - Not null 

11.  Biaya_pmesin integer - Not null 

 

14. Nama tabel: jenis aktivitas 

Primary Keys: kode_jenisaktivitas 

Foreign Keys: -  

Fungsi      : menyimpan data jenis aktivitas 

Tabel 3. 42 master jenis bahan 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1.  kode_jenisaktivitas Varchar 10 Primary Key 

2.  nama_jenis Varchar 20 Not null 
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15. Nama tabel: jenis bahan 

Primary Keys: kode_jenis 

Foreign Keys: -  

Fungsi    : menyimpan data jenis bahan 

Tabel 3. 43 master jenis bahan 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 kode_jenis Varchar 10 Primary Key 

2 nama_jenis Varchar 20 Not null 

 

16. Nama tabel: kartu stok 

Primary Keys: kode_stok 

Foreign Keys: kode_pemakaian 

Fungsi     : mencatat data pemakaian bahan 

Tabel 3. 44 kartu stok 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1.  Kode_stok Varchar 10 Primary Key 

2.  Kode_pemakaian Varchar 10 Foreign Key 

3.  Stok_pemakaian integer - Not Null 

4.  Nominal_pemakaian Integer - Not Null 

5.  Sisa_stok Integer - Not Null 

 

17. Nama tabel: laporan 

Primary Keys: kode_laporan 

Foreign Keys: kode_pber, kode_ppro 

Fungsi    : untuk menyimpan data laporan produksi 
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Tabel 3. 45 laporan 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1.  kode_laporan Varchar 10 Primary Key 

2.  Kode_pber Varchar 10 Foreign Key 

3.  Kode_ppro Varchar 10 Foreign Key 

4.  Tanggal_laporan date - Not null 

 

18. Nama tabel: listrik 

Primary Keys: kode_listrik 

Foreign Keys: -  

Fungsi    : menyimpan data daya listrik 

Tabel 3. 46 Listrik 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1.  Kode_listrik Varchar 10 Primary Key 

2.  Nama_daya Varchar 20 Not Null 

3.  Tarif_daya Integer - Not Null 

 

19. Nama tabel: mesin 

Primary Keys: kode_mesin 

Foreign Keys: kode_perbaikan_mesin 

Fungsi    : menyimpan data mesin 

Tabel 3. 47 master mesin 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1.  kode_mesin Varchar 10 Primary Key 

2.  Kode_perbaikan_mesin Varchar 10 Foreign Key 
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3.  Kode_listrik Varchar 10 Foreign Key 

4.  Nama_mesin Varchar 20 Not Null 

5.  Harga_perolehan Integer - Not Null 

6.  Daya_per_jam Integer - Not Null 

 

20. Nama tabel: pegawai 

Primary Keys: kode_pegawai 

Foreign Keys: kode_bagian 

Fungsi    : menyimpan data pegawai 

Tabel 3. 48 master pegawai 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1.  kode_pegawai Varchar 10 Primary Key 

2.  Kode_bagian Varchar 10 Foreign Key 

3.  Nama_pegawai Varchar 50 Not Null 

4.  alamat integer 100 Not Null 

5.  kecamatan Varchar 20 Not Null 

6.  kelurahan Varchar 20 Not Null 

7.  No_telf integer - Not Null 

 

21. Nama tabel: pemakaian 

Primary Keys: kode_pemakaian 

Foreign Keys: kode_aktivitaspro 

Fungsi      : menyimpan data pemakaian bahan 

Tabel 3. 49 pemakaian 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 
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1.  Kode_pemakaian Varchar 10 Primary Key 

2.  Kode_aktivitaspro Varchar 20 Foreign Key 

3.  Tanggal_pemakaian date - Not Null 

4.  Ket_pemakaian Varchar 20 Not Null 

 

22. Nama tabel: perbaikan mesin 

Primary Keys: kode_perbaikan_mesin 

Foreign Keys: -  

Fungsi    : menyimpan data perbaikan mesin 

Tabel 3. 50 perbaikan mesin 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1.  Kode_perbaikan_mesin Varchar 10 Primary Key 

2.  Nama_mesin Varchar 20 Not Null 

3.  Tanggal_perbaikan date - Not Null 

4.  Biaya_perbaikan Integer - Not Null 

 

23. Nama tabel: produk 

Primary Keys: kode_produk 

Foreign Keys: -  

Fungsi    : menyimpan data produk 

Tabel 3. 51 master produk 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1.  Kode_produk Varchar 10 Primary Key 

2.  Nama_produk Varchar 20 Not Null 

3.  Quantity_produk Integer - Not Null 

4.  Harga_perolehan Integer - Not Null 
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24. Nama tabel: realisasi produksi per bersama 

Primary Keys: kode_pber 

Foreign Keys: kode_produk 

Fungsi    : menyimpan data realisasi produksi bersama 

Tabel 3. 52 realisasi produk bersama 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

5.  Kode_pber Varchar 10 Primary Key 

6.  Kode_produk Varchar 10 Foreign Key 

7.  Qt_pber Varchar 10 Not Null 

 

25. Nama tabel: realsasi produksi per produk 

Primary Keys: kode_ppro 

Foreign Keys: kode_pber, kode_produk 

 Fungsi    : menyimpan data realisasi produksi per produk 

Tabel 3. 53 realisasi produksi per produk 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1.  Kode_ppro Varchar 10 Primary Key 

2.  Kode_pber Varchar 10 Foreign Keys 

3.  Kode_produk Varchar 10 Foreign Keys 

4.  Qt_ppro integer - Not Null 

5.  Qt_alokasi integer - Not Null 
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3.3. Desain User Interface 

User interface merupakan bagian yang penting dalam sebuah sistem 

dikarenakan user interface merupakan penghubung antara sistem dengan user, 

suatu sistem yang baik ditandai dengan tidak menyusahkan user. Terkadang user 

interface tidak hanya menjadi penghubung antara pengguna dengan sistem namun 

bisa menjadi media penghubung antara sistem dengan sistem yang lain. Terdapat 

tiga komponen utama dalam user interface yaitu desain navigasi, desain input dan 

desain output. 

A. Desain Navigasi 

1

Home

1.1

Menu Master

1.2

Menu Aktivitas

1.4

Menu Laporan

0

Menu Log In

1.3

Menu 

Perhitungan

1.1.1

Menu Pegawai

1.1.2

Menu Bahan 

Produksi

1.1.3

Menu Alat

1.2.1

Aktivitas 

Perhitungan

1.2.2

Aktivitas 

Bersama

1.2.3

Aktivitas 

Perproduk

1.2.4

Realisasi

1.4.1

Laporan Detail 

Pemakaian

1.4.2

Laporan Periode 

Pemakaian 

1.4.3

Laporan 

Produksi 

1.4.4

Laporan Biaya 
 

Gambar 3. 10 Desain Navigasi  
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Desain navigasi merupakan gambaran mengenai seluruh fungsi serta laporan 

yang terdapat pada sistem serta menggambarkan cara user dalam berpindah 

halaman dari satu fungsi ke fungsi lainnya. Sehingga dengan melihat desain 

navigasi pengguna dapat mengetahui bagaimana sebuah sistem bekerja. User 

interface dibuat berdasarkan desain data flow diagram yang telah dirancang. 

Sehingga dalam satu user interface dapat di identifikasi apa saja proses yang harus 

dilakukan, setiap proses menghasilkan output apa serta dari proses tersebut 

membutuhkan inputan apa untuk menghasilkan output tersebut. Berikut merupakan 

gambaran desain navigasi pada aplikasi penentuan harga pokok produksi pada PT 

Kasa Husada 

User akan diarahkan ke form login saat pertama pengguna pertama kali 

menjalankan aplikasi penentuan harga pokok produksi pada PT Kasa Husada ini. 

Hal tersebut digunakan untuk menjalankan tanggung jawab serta tugas berdasarkan 

hak akses penggunanya. Pada halaman login user harus memasukan data kode 

pegawai serta password yang dimiliki setelah berhasil login maka sistem akan 

menampilkan halaman utama yang berisikan empat menu utama yaitu menu master, 

menu aktivitas, menu hasil serta menu laporan. Tetapi tidak semua user dapat 

mengakses kesemua menu utama tersebut, user akan diberi batasan penggunaan 

aplikasi sesuai dengan hak akses pada saat proses login 

1. Menu master 

Menu master dapat diakses oleh dua bagian yaitu bagian teknik rekayasa dan 

bagian bahan baku penolong, bagian teknik dan rekayasa memiliki hak akses menu 

pegawai dan alat sedangkan bagian bahan baku penolong memiliki hak akses menu 
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bahan produksi,menu master berfungsi untuk memasukan data baru atau 

memperbarui data lama.  

Berikut ini adalah menu master yang terdapat pada progam aplikasi: menu 

pegawai yang didalamnya terdapat menu departemen bagian pegawai dan pegawai, 

menu bahan produksi yang didalamnya terdapat menu satuan jenis pegawai dan 

bahan, menu alat yang didalamnya terdapat menu listrik dan mesin 

2. Menu aktivitas 

Menu aktivitas produksi berfungsi untuk pencatatan berdasarkan aktivitas 

produksi yang terdapat pada perusahaan. Dari menu aktivitas produksi, Admn 

Bersama, Adm Perproduk berikut ada penjelasannya yang dapat dilihat dibawah 

ini: 

A. Menu Aktivitas Perhitungan 

Menu aktivitas produksi berfungsi untuk pencatatan berdasarkan aktivitas 

produksi yang terdapat pada perusahaan. Pada menu ini terdapat dua sub menu, 

berikut penjelasan dari dua sub menu tersebut: 

 Perhitungan Bersama 

Menu aktivitas perhitungan bersama ini dapat diakses oleh bagian produksi 

kapas dan kasa, sub menu aktivitas perhitungan bersama ini bertujuan untuk 
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mencatat nama produk yang ingin diketahui biaya produksinya , contoh nama 

produk yang dimaksud adalah kasa dan kapas 

 Perhitungan Perproduk 

Menu aktivitas perhitungan perproduk ini dapat diakses oleh bagian produksi 

kapas dan kasa, sub menu aktivitas perhitungan bersama ini bertujuan untuk 

mencatat nama sub produk yang ingin diketahui biaya produksinya , contoh nama 

sub produk yang dimaksud adalah kasa hidrofil, kasa hidrofil steril, kasa pembalut  

B. Menu Aktivitas Bersama 

 Pemakaian Bahan 

Menu pemakaian bahan dapat diakses oleh bagian produksi kapas dan kasa 

untuk memasukan data pemakaian bahan atas proses produksi bersama. Menu 

pemakaian bahan bertujuan untuk mengetahui data pemakaian bahan pada aktivitas 

perhitungan bersama serta untuk mengetahui data biaya bahan baku serta biaya 

bahan penolong pada proses perhitungan biaya bersama.  

 Pemakaian Pegawai 

Menu pemakaian pegawai dapat diakses oleh bagian teknik dan rekayasa untuk 

memasukan data pegawai yang terlibat atas proses perhitungan bersama. Data 

tersebut untuk mengetahui data aktivitas pegawai pada proses aktivitas perhitungan 
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bersama serta untuk mengetahui data biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga 

kerja tidak langsung pada proses perhitungan bersama  

 Pemakaian Mesin 

Menu pemakaian mesin dapat diakses oleh bagian teknik dan rekayasa untuk 

memasukan data pemakaian mesin atas proses perhitungan bersama. Data tersebut 

untuk mengetahui data pemakaian mesin pada proses aktivitas perhitungan bersama 

serta untuk mengetahui biaya perbaikan mesin, biaya penyusutan mesin, biaya 

pemakaian listrik pada proses perhitungan biaya produksi bersama  

 Service Bersama 

Menu service bersama dapat diakses oleh bagian teknik dan rekayasa untuk 

memasukan data setup mesin atau perbaikan mesin atas proses perhitungan 

bersama. Data tersebut untuk mengetahui biaya perbaikan mesin pada proses 

aktivitas perhitungan bersama 

C. Menu Aktivitas Perproduk 

 Pemakaian Bahan 

Menu pemakaian bahan dapat diakses oleh bagian produksi kapas dan kasa 

untuk memasukan data pemakaian bahan atas proses produksi perproduk. Menu 

pemakaian bahan bertujuan untuk mengetahui data pemakaian bahan pada aktivitas 
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produksi perproduk serta untuk mengetahui data biaya bahan baku serta biaya 

bahan penolong pada proses perhitungan biaya produksi perproduk. 

 Aktivitas Pegawai 

Menu aktivitas pegawai dapat diakses oleh bagian teknik dan rekayasa untuk 

memasukan data aktivitas pegawai atas proses produksi perproduk. Data tersebut 

untuk mengetahui data aktivitas pegawai pada proses aktivitas produksi perproduk 

serta untuk mengetahui data biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja 

tidak langsung pada proses perhitungan produksi perproduk 

 Pemakaian Mesin 

Menu aktivitas mesin dapat diakses oleh bagian teknik dan rekayasa untuk 

memasukan data aktivitas mesin atas proses produksi perproduk. Data tersebut 

untuk mengetahui data aktivitas mesin pada proses aktivitas produksi bersama serta 

untuk mengetahui biaya perbaikan mesin, biaya penyusutan mesin, biaya 

pemakaian listrik pada proses perhitungan biaya produksi perproduk 

 Service Perproduk 

Menu service perproduk dapat diakses oleh bagian teknik dan rekayasa untuk 

memasukan data setup mesin atau perbaikan mesin atas proses perhitungan 
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perproduk. Data tersebut untuk mengetahui biaya perbaikan mesin pada proses 

aktivitas perhitungan perproduk 

D. Menu Realisasi Aktivitas 

 Produksi Bersama 

Menu detail aktivitas produksi bersama dapat dilihat oleh manager PPQC 

untuk memantau semua kebutuhan pada aktivitas perhitungan bersama. Data yang 

terdapat pada detail aktivitas perhitungan bersama digunakan untuk menghitung 

total biaya produksi bersama serta biaya alokasi produksi bersama 

 Produksi Perproduk 

Menu detail aktivitas produksi perproduk dapat dilihat oleh manager PPQC untuk 

memantau semua kebutuhan pada aktivitas perhitungan perproduk. Data yang 

terdapat pada detail aktivitas perhitungan perproduk digunakan untuk menghitung 

biaya produksi perproduk 

3. Menu Perhitungan 

Menu perhitungan berfungsi untuk melakukan melakukan perhitungan biaya 

produksi bersama, biaya alokasi produksi bersama dan biaya produksi perproduk. 

Berikut penjelasan dari ketiga perhitungan biaya tersebut: 

 Perhitungan Biaya Bersama 

Pada submenu perhitungan biaya bersama hanya dapat diakses oleh manager 

PPQC, submenu ini memiliki fitur untuk menghitung semua elemen biaya yang 

dibutuhkan pada saat proses produksi bersama dengan cara menambahkan total 
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biaya dari pemakaian bahan baku, total biaya tenaga kerja langsung serta total biaya 

overhead pabrik 

 Perhitungan Alokasi Biaya Bersama 

Pada submenu perhitungan alokasi biaya bersama hanya dapat diakses oleh 

manager PPQC, submenu ini memiliki fitur untuk menghitung biaya bersama untuk 

dialokasikan kepada perproduk untuk diproduksi lanjutan sesuai dengan pemakaian 

yang telah berjalan dengan cara membagi pemakaian hasil produsi bersama dari 

total hasil produksi bersama dikali dengan biaya produksi bersama 

 Perhitungan Biaya Perproduk 

Pada submenu perhitungan biaya perproduk hanya dapat diakses oleh manager 

PPQC, submenu ini memiliki fitur untuk menghitung semua elemen biaya yang 

dibutuhkan pada saat proses produksi bersama dengan cara menambahkan biaya 

alokasi produksi bersama ditambah total biaya dari pemakaian bahan baku, total 

biaya tenaga kerja langsung serta total biaya overhead pabrik. 

4. Menu Laporan 

 Laporan Detail Pemakaian 

Pada submenu laporan detail pemakaian hanya dapat diakses oleh manajer 

PPQC, submenu ini memiliki fitur untuk melihat laporan detail pemakaian bahan, 

pemakaian pegawai atau pemakaian mesin sesuai dengan inputan nama produk. 

Jenis detail laporan pada submenu ini adalah laporan pemakaian bahan, laporan 
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aktivitas pegawai, laporan aktivitas mesin, laporan biaya bersama dan laporan biaya 

perproduk. 

 Laporan Periode Pemakaian 

Pada submenu laporan periode hanya dapat diakses oleh manajer PPQC, 

submenu ini memiliki fitur untuk melihat laporan periode pemakaian bahan, 

pemakaian pegawai atau pemakaian mesin sesuai dengan inputan tanggal periode 

yang diinginkan. Jenis laporan periode pada submenu ini adalah laporan periode 

pemakaian bahan, laporan periode aktivitas pegawai, laporan periode aktivitas 

mesin, laporan periode biaya bersama dan laporan periode biaya perproduk. 

 Laporan Produksi 

Pada submenu laporan produksi hanya dapat diakses oleh manajer PPQC, 

submenu ini memiliki fitur untuk melihat laporan hasil produksi sesuai inputan 

tanggal periode untuk laporan bersama periode dan perproduk periode atau inputan 

nama produk untuk laporan bersama danperiode. Submenu ini digunakan untuk 

melihat laporan kebutuhan pemakaian hasil produksi baik berupa detail ataupun 

periode 

 Laporan Biaya Produksi 

Pada submenu laporan biaya produksi hanya dapat diakses oleh manajer PPQC, 

submenu ini memiliki fitur untuk melihat laporan hasil produksi sesuai inputan 

tanggal periode untuk laporan bersama periode dan perproduk periode atau inputan 

nama produk untuk laporan bersama dan periode. Submenu ini digunakan untuk 
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melihat laporan biaya hasil dari aktivitas perhitungan biaya baik itu biaya bersama 

ataupun perproduk 

B. Desain Input 

1. Desain Halaman Master Bagian 

 

Gambar 3. 11 Desain Halaman Master Bagian 

Halaman bagian digunakan untuk melihat daftar bagian apa saja yang 

terdapat pada aplikasi. Selain menampilkan pada form ini terdapat fitur tambah 

ganti hapus pada bagian 

2. Desain Halaman Bagian Pencarian Departemen 
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Gambar 3. 12 Desain Pencarian Departemen 

Halaman pencarian departemen digunakan untuk mencari nama departemen 

yang akan ditambahkan pada form bagian, dikarenakan departemen 

mempunyai banyak bagian. Cara untuk menampilkan form pencarian 

departeman yaitu dengan mengklik tombol kode department pada form bagian 

3. Desain Halaman Master Bahan 

 

Gambar 3. 13 Desain Halaman Master Bahan 
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Halaman bahan digunakan untuk melihat daftar bahan apa saja yang 

terdapat pada aplikasi. Selain menampilkan pada form ini terdapat fitur tambah 

ganti hapus pada bahan serta tambah stok bahan 

4. Desain Halaman Bahan Pencarian Jenis Bahan 

 

Gambar 3. 14 Desain Halaman Pencarian Jenis Bahan 

Halaman pencarian jenis bahan digunakan untuk mencari nama jenis bahan 

yang akan ditambahkan pada form bahan, dikarenakan jenis bahan mempunyai 

banyak bagian. Cara untuk menampilkan form pencarian departeman yaitu dengan 

mengklik tombol kode jenis bahan pada form bahan 

5. Desain Halaman Tambah Stok Bahan 

 

Gambar 3. 15 Desain Halaman Tambah Stok Bahan 
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Halaman stok bahan digunakan untuk menambah stok bahan yang telah ada. 

Dengan adanya penambahan stok bahan maka akan mempengaruhi harga satuan 

dari bahan yang ditambahkan stoknya. Cara untuk menampilkan halaman tambah 

stok bahan yaitu dengan cara mengklik tombol tambah stok pada halaman utama 

bahan yang dapat dilihat pada gambar 3.14 

6. Desain Halaman Master Departemen 

 

Gambar 3. 16 Desain Halaman Master Departemen 

Halaman departemen digunakan untuk melihat daftar departemen apa saja yang 

terdapat pada aplikasi. Selain menampilkan pada form ini terdapat fitur tambah 

ganti hapus pada departemen 

7. Desain Halaman Master Jenis bahan 
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Gambar 3. 17 Desain Halaman Master Jenis Bahan 

Halaman jenis bahan digunakan untuk melihat daftar jenis bahan apa saja yang 

terdapat pada aplikasi. Selain menampilkan pada form ini terdapat fitur tambah 

ganti hapus pada jenis bahan 

8. Desain Halaman Master Listrik 

 

Gambar 3. 18 Desain Halaman Master Listrik 

Halaman listrik digunakan untuk melihat daftar daya listrik apa saja yang 

terdapat pada aplikasi. Selain menampilkan pada form ini terdapat fitur tambah 

ganti hapus pada listrik 

9. Desain Halaman Master Mesin 
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Gambar 3. 19 Desain Halaman Master Mesin 

Halaman mesin digunakan untuk melihat daftar mesin apa saja dan berapa daya 

yang dibutuhan yang terdapat pada aplikasi. Selain menampilkan pada form ini 

terdapat fitur tambah ganti hapus pada mesin 

10. Desain Halaman Mesin Pencarian Daya Listrik 

 

Gambar 3. 20 Desain Halaman Pencarian Daya Listrik 

Halaman pencarian jenis bahan digunakan untuk mencari nama jenis bahan 

yang akan ditambahkan pada form bahan, dikarenakan jenis bahan mempunyai 
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banyak bagian. Cara untuk menampilkan form pencarian departeman yaitu dengan 

mengklik tombol kode jenis bahan pada form bahan 

11. Desain Halaman Master Pegawai 

 

Gambar 3. 21 Desain Halaman Master Pegawai 

Halaman jenis bahan digunakan untuk melihat daftar jenis bahan apa saja yang 

terdapat pada aplikasi. Selain menampilkan pada form ini terdapat fitur tambah 

ganti hapus pada jenis bahan 

12. Desain Halaman Pegawai Pencarian Bagian 

 

Gambar 3. 22 Desain Pencarian Bagian 
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Halaman pencarian bagian digunakan untuk mencari nama bagian yang 

akan ditambahkan pada form pegawai, dikarenakan bagian mempunyai banyak 

pegawai. Cara untuk menampilkan form pencarian bagian yaitu dengan mengklik 

tombol kode bagian pada form pegawai 

13. Desain Halaman Master Produk 

 

Gambar 3. 23 Desain Halaman Master Produk 

Halaman produk digunakan untuk melihat daftar produk apa saja yang terdapat 

pada aplikasi. Selain menampilkan pada form ini terdapat fitur tambah ganti hapus 

pada produk 

14. Desain Halaman Master SubProduk 

 

Gambar 3. 24 Desain Halaman Master SubProduk 
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Halaman subproduk digunakan untuk melihat daftar subproduk apa saja yang 

terdapat pada aplikasi. Selain menampilkan pada form ini terdapat fitur tambah 

ganti hapus pada subproduk 

15. Desain Halaman Sub Produk Pencarian Produk 

 

Gambar 3. 25 Desain Halaman Sub Produk Pencarian Produk 

Halaman pencarian produk digunakan untuk mencari nama produk yang akan 

ditambahkan pada form subroduk, dikarenakan produk mempunyai banyak 

subproduk. Cara untuk menampilkan form pencarian subproduk yaitu dengan 

mengklik tombol kode produk pada form subproduk 

16. Desain Halaman Master Satuan 

 

Gambar 3. 26 Desain Halaman Master Satuan 
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Halaman satuan digunakan untuk melihat daftar satuan apa saja yang 

terdapat pada aplikasi. Selain menampilkan pada form ini terdapat fitur tambah 

ganti hapus pada satuan 

17. Desain Halaman Aktivitas Perhitungan Bersama 

 

Gambar 3. 27 Desain Halaman Aktivitas Perhitungan Bersama 

Halaman aktivitas bersama digunakan untuk melihat daftar aktivitas bersama 

apa saja yang terdapat pada aplikasi. Selain menampilkan pada form ini terdapat 

fitur tambah ganti hapus pada aktivitas bersama 

18. Desain Halaman Realisasi Aktivitas Bersama 
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Gambar 3. 28 Desain Halaman Realisasi Aktivitas Bersama 

Halaman detail aktivitas bersama digunakan untuk melihat detail seluruh 

kebutuhan aktivitas bersama. Data pada form ini digunakan untuk mengetahui data 

biaya bersama pada form perhitungan biaya bersama 

19. Desain Halaman Pemakaian Bahan Bersama 

 

Gambar 3. 29 Desain Halaman Pemakaian Bahan Bersama 



112 

 

 

Halaman pemakaian bahan bersama digunakan untuk melihat daftar bahan 

bersama apa saja yang dipakai pada saat produksi bersama. Selain menampilkan 

pada form ini terdapat fitur tambah bahan serta hapus bahan digunakan untuk 

menambah atau menghapus daftar bahan yang telah terpakai pada saat produksi 

bersama serta tombol simpan ganti dan hapus 

20. Desain Halaman Pencarian Pemakaian Bahan Bersama 

 

Gambar 3. 30 Desain Halaman Pencarian Pemakaian Bahan Bersama 

Halaman pencarian pemakaian bahan bersama bertujuan untuk melihat detail 

daftar pemakaian bahan pada produksi bersama. Halaman ini tampil ketika 

pengguna mengklik tombol pencarian disamping textbox kode pemakaian 

21. Desain Halaman Pencarian Aktivitas Bersama 
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Gambar 3. 31 Desain Halaman Pencarian Aktivitas Bersama 

Halaman pencarian aktivitas bersama bertujuan untuk melihat daftar aktivitas 

bersama yang akan ditambahkan. Halaman ini tampil ketika pengguna mengklik 

tombol pencarian disamping textbox kode aktivitas  

22. Desain Halaman Aktivitas Pegawai Bersama 

 

Gambar 3. 32 Desain Halaman Aktivitas Pegawai Bersama 

Halaman aktivitas pegawai bersama digunakan untuk melihat daftar siapa saja 

aktivitas pegawai yang terlibat pada saat produksi bersama. Selain menampilkan 

pada form ini terdapat fitur tambah pegawai serta hapus pegawai digunakan untuk 
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menambah atau menghapus daftar pegawai yang terlibat pada saat produksi 

bersama serta tombol simpan ganti dan hapus 

23. Desain Halaman Pencarian Pemakaian Pegawai Bersama 

 

Gambar 3. 33 Desain Halaman Pencarian Pemakaian Pegawai Bersama 

Halaman pencarian pemakaian pegawai bersama bertujuan untuk melihat detail 

daftar pegawai pada aktivitas produksi bersama. Halaman ini tampil ketika 

pengguna mengklik tombol pencarian disamping textbox kode pemakaian pada 

form pemakaian pegawai bersama 

24. Desain Halaman Pemakaian Mesin Bersama 
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Gambar 3. 34 Desain Halaman Pemakaian Mesin Bersama 

Halaman pemakaian mesin bersama digunakan untuk melihat daftar mesin serta 

lama jam mesin yang dipakai pada saat produksi bersama. Selain menampilkan 

pada form ini terdapat fitur tambah mesin serta hapus mesin digunakan untuk 

menambah atau menghapus daftar mesin yang dipakai pada saat produksi bersama 

serta tombol simpan ganti dan hapus 

25. Desain Halaman Pencarian Pemakaian Mesin Bersama 

 

Gambar 3. 35 Desain Halaman Pencarian Pemakaian Mesin Bersama 
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Halaman pencarian pemakaian mesin bersama bertujuan untuk melihat detail 

daftar mesin pada aktivitas produksi bersama. Halaman ini tampil ketika pengguna 

mengklik tombol pencarian disamping textbox kode pemakaian pada form 

pemakaian mesin bersama 

26. Desain Halamaan Service Bersama 

 

Gambar 3. 36 Desain Halaman Service Bersama 

Halaman service bersama digunakan untuk melihat daftar data perbaikan mesin 

yang telah dilakukan pada proses produksi bersama. Selain menampilkan daftar 

perbaikan mesin pada form ini terdapat fitur tambah simpan ubah hapus 

27. Desain Halaman Aktivitas Perhitungan Perproduk 
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Gambar 3. 37 Desain Halaman Aktivitas Perhitungan Perproduk 

Halaman aktivitas perproduk digunakan untuk melihat daftar aktivitas 

perproduk apa saja yang terdapat pada aplikasi. Selain menampilkan pada form ini 

terdapat fitur tambah ganti hapus pada aktivitas perproduk 

28. Desain Halaman Pencarian Aktivitas Bersama 

 

Gambar 3. 38 Desain Halaman Pencarian Aktivitas Bersama 

Halaman pencarian aktivitas bersama digunakan untuk mencari nama aktivitas 

bersama yang akan ditambahkan pada form aktivitas perproduk, dikarenakan 

aktivitas bersama mempunyai banyak aktivitas perproduk. Cara untuk 
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menampilkan form pencarian subproduk yaitu dengan mengklik tombol pencarian 

kode aktivitas bersama pada form aktivitas perproduk 

29. Desain Halaman Detail Realisasi Perproduk 

 

Gambar 3. 39 Desain Halaman Detail Realisasi Perproduk 

Halaman detail aktivitas perproduk digunakan untuk melihat detail seluruh 

kebutuhan aktivitas perproduk. Data pada form ini digunakan untuk mengetahui 

data biaya perhitungan perproduk pada form perhitungan biaya perproduk 

30. Desain Halaman Pemakaian Bahan Perproduk 
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Gambar 3. 40 Desain Halaman Pemakaian Bahan Perproduk 

Halaman pemakaian bahan perproduk digunakan untuk melihat daftar bahan 

perproduk apa saja yang dipakai pada saat produksi perproduk. Selain menampilkan 

pada form ini terdapat fitur tambah bahan serta hapus bahan digunakan untuk 

menambah atau menghapus daftar bahan yang telah terpakai pada saat produksi 

perproduk serta tombol simpan ganti dan hapus 

31. Desain Halaman Pencarian Pemakaian Bahan Perproduk 

 

Gambar 3. 41 Desain Halaman Pencarian Pemakaian Bahan Perproduk 
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Halaman pencarian pemakaian bahan perproduk bertujuan untuk melihat detail 

daftar pemakaian bahan pada produksi perproduk. Halaman ini tampil ketika 

pengguna mengklik tombol pencarian disamping textbox kode pemakaian 

32. Desain Halaman Aktivitas Pegawai Perproduk 

 

Gambar 3. 42 Desain Halaman Aktivitas Pegawai Perproduk 

Halaman aktivitas pegawai perproduk digunakan untuk melihat daftar siapa 

saja aktivitas pegawai yang terlibat pada saat produksi perproduk. Selain 

menampilkan pada form ini terdapat fitur tambah pegawai serta hapus pegawai 

digunakan untuk menambah atau menghapus daftar pegawai yang terlibat pada saat 

produksi perproduknya serta tombol simpan ganti dan hapus 

33. Desain Halaman Pencarian Pemakaian Pegawai Perproduk 
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Gambar 3. 43 Desain Halaman Pencarian Pemakaian Pegawai Perproduk 

Halaman pencarian pemakaian pegawai perproduk bertujuan untuk melihat 

detail daftar pegawai pada aktivitas produksi perproduk. Halaman ini tampil ketika 

pengguna mengklik tombol pencarian disamping textbox kode pemakaian pada 

form pemakaian pegawai perproduk 

34. Desain Halaman Pemakaian Mesin Perproduk 

 

Gambar 3. 44 Desain Halaman Pemakaian Mesin Perproduk 



122 

 

 

Halaman pemakaian mesin perproduk digunakan untuk melihat daftar mesin 

serta lama jam mesin yang dipakai pada saat produksi perproduk. Selain 

menampilkan pada form ini terdapat fitur tambah mesin serta hapus mesin 

digunakan untuk menambah atau menghapus daftar mesin yang dipakai pada saat 

produksi perproduk serta tombol simpan ganti dan hapus 

35. Desain Halaman Pencarian Pemakaian Mesin Perproduk 

 

Gambar 3. 45 Desain Halaman Pencarian Pemakaian Mesin Perproduk 

Halaman pencarian pemakaian mesin perproduk bertujuan untuk melihat detail 

daftar mesin pada aktivitas produksi perproduk. Halaman ini tampil ketika 

pengguna mengklik tombol pencarian disamping textbox kode pemakaian pada 

form pemakaian mesin perproduk 

36. Desain Halaman Service Perproduk 
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Gambar 3. 46 Desain Halaman Service Perproduk 

Halaman service perproduk digunakan untuk melihat daftar data perbaikan 

mesin yang telah dilakukan pada proses produksi perproduk. Selain menampilkan 

daftar perbaikan mesin pada form ini terdapat fitur tambah simpan ubah hapus 

37. Desain Halaman Alokasi Biaya Bersama 
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Gambar 3. 47 Desain Halaman Alokasi Biaya Bersama 

Halaman pencarian alokasi biaya bersama bertujuan untuk menghitung berapa 

besar biaya yang harus dialokasikan untuk setiap produknya dimana berdasarkan 

jumlah pemakaian hasil dari produksi bersama. Pada form ini terdapat fitur hitung 

untuk menghitung biaya alokasi yang dibebankan kepada setiap produk jadi, fitur 

tambah digunakan untuk menambah atau menampung biaya alokasi kedalam 

gridview, fitur simpan digunakan untuk menyimpan data alokasi kedalam database. 

Tombol simpan akan berfungsi jika total alokasi pemakaian dan harga total 

perolehan alokasi sebanding dengan hasil produksi serta biaya bersama pada kolom 

produksi bersama  

38. Desain Halaman Pencarian Kode Realisasi Produksi Bersama 
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Gambar 3. 48 Desain Halaman Pencarian Kode Realisasi Produksi Bersama 

Halaman pencarian kode realisasi produksi bersama digunakan untuk mencari 

data realisasi bersama berdasarkan kode aktivitas, setelah dipilih maka otomatis 

semua atribut yang berada pada kolom produksi bersama akan terisi. Form ini akan 

muncul apabila pengguna memilih tombol kode realisasi pada kolom produksi 

bersama  

39. Desain Halaman Pencarian Kode Sub Produk 

 

Gambar 3. 49 Desain Halaman Pencarian Kode Sub Produk 
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Halaman pencarian kode sub produk digunakan untuk mencari data sub produk 

berdasarkan kode, setelah dipilih maka otomatis data produk yang berada pada 

kolom alokasi biaya bersama akan terisi. Form ini akan muncul apabila pengguna 

memilih tombol kode subproduk pada kolom alokasi biaya bersama 

40. Desain Halaman Perhitungan Biaya Bersama 

 

Gambar 3. 50 Desain Halaman Perhitungan Biaya Bersama 

Halaman Menghitung perhitungan biaya bersama digunakan untuk melakukan 

perhitungan biaya bersama. Apabila pengguna akan menghitung biaya bersama 

cukup mencari kode realisasi yang sudah ada kemudian pilih tombol hitung HPP. 

41. Desain Halaman Perhitungan Biaya Perproduk 
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Gambar 3. 51 Desain Halaman Perhitungan Biaya Perproduk 

Halaman Menghitung perhitungan biaya perproduk digunakan untuk 

melakukan perhitungan biaya perproduk. Apabila pengguna akan menghitung biaya 

perproduk cukup mencari kode realisasi yang sudah ada kemudian pilih tombol 

hitung HPP. 

42. Desain Halaman Tambah Bahan 

 

Gambar 3. 52 Desain Halaman Tambah Bahan 
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Halaman tambah bahan digunakan untuk menambah catatan bahan yang telah 

terpakai kedalam database detail pemakaian bahan. Pada form tambah bahan 

terdapat informasi stok yang tersedia, pengguna cukup meng-inputkan nominal 

pemakaian bahan namun jika melebihi stok yang tersedia maka akan muncul 

messagebox data yang terpakai tidak mencukupi. Terdapat tombol simpan untuk 

menamung data bahan kedalam gridview yang telah tersedia serta tombol batal 

untuk kembali ke form bahan 

43. Desain Halaman Tambah Mesin 

 

Gambar 3. 53 Desain Halaman Tambah Mesin 

Halaman tambah mesin digunakan untuk menambah catatan aktivitas mesin 

kedalam database detail aktivitas mesin. Pada form tambah mesin terdapat gridview 

data mesin, pengguna cukup double klik untuk pemilihan mesin yang akan 

ditampung pada gridview yang terdapat pada form utama mesin. 
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44. Desain Halaman Tambah Pegawai 

 

Gambar 3. 54 Desain Halaman Tambah Pegawai 

Halaman tambah pegawai digunakan untuk menambah catatan aktivitas pegawai 

kedalam database detail aktivitas pegawai. Pada form tambah pegawai terdapat 

gridview data pegawai, pengguna cukup double klik untuk pemilihan pegawai yang 

akan ditampung pada gridview yang terdapat pada form utama pegawai. 

C. Desain Output 

1. Laporan Pemakaian Bahan 
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Gambar 3. 55 detail pemakaian bahan baku produksi per produk 

  

Gambar 3.12 merupakan desain laporan detail pemakaian bahan baku yang 

berisikan informasi pemakaian bahan baku yang telah dipakai dalam membuat 

satu produknya. Laporan ini meliputi detail pemakaian bahan baku dari produksi 

bersama sampai produksi per produk serta kuantiti pemakaian bahan. Selain 

menampilkan detail pemakaian bahan baku, berikut terdapat desain laporan 

pemakaian bahan baku secara periode yang dapat dilihat pada gambar 3.13 
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Gambar 3. 56 pemakaian bahan baku produksi per produk secara periode 

2. Laporan Aktivitas Pegawai 

 

Gambar 3. 57 detail aktivitas pegawai pada produksi per produk 
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Gambar 3.14 merupakan desain laporan detail aktivitas pegawai yang berisikan 

tentang informasi detail kebutuhan pegawai untuk membuat satu produknya. 

Laporan ini meliputi detail pegawai dimulai dari produksi bersama sampai 

produksi per produk serta pengalokasian pegawai dalam bekerja. Selain 

menampilkan detail pegawai serta pengalokasiannya dalam proses produksi, 

juga terdapat desain laporan aktivitas pegawai secara periode yang dapat dilihat 

pada gambar 3.15 

 

Gambar 3. 58 aktivitas pegawai pada produksi per produk secara periode 

3. Laporan Aktivitas Mesin 

Gambar 3.16 merupakan desain laporan detail aktivitas mesin yang berisikan 

tentang informasi detail kebutuhan mesin untuk membuat satu produknya. 

Laporan ini meliputi detail pegawai dimulai dari produksi bersama sampai 
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produksi per produk serta pengalokasian mesin dalam setiap aktivitas. Selain 

menampilkan detail mesin serta pengalokasiannya dalam proses produksi, juga 

terdapat desain laporan aktivitas mesin secara periode yang dapat dilihat pada 

gambar 3.17 

 

 

Gambar 3. 59 detail aktivitas mesin pada produksi per produk 

 

Gambar 3. 60 aktivitas mesin pada produksi per produk secara periode 
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4. Laporan Hasil Produksi Bersama 

 

Gambar 3. 61 detail laporan realisasi produksi bersama 

Laporan hasil produksi bersama merupakan informasi tentang realisasi kegiatan 

produksi bersama. Laporan ini meliputi detail realisasi penggunaan bahan, tenga 

kerja dan penggunaan mesin yang dapat dilihat pada gambar 3.18. 

 

Gambar 3. 62 laporan realisasi produksi bersama secara periode 
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Selain menampilkan detail laporan realisasi produksi bersama, berikut terdapat 

contoh desain laporan realisasi produksi bersama yang dapat dilihat pada gambar 

3.19  

5. Laporan Hasil Produksi Per Produk 

Laporan hasil produksi per produk merupakan informasi tentang realisasi 

kegiatan produksi untuk menghasilkan satu produk siap jual. Laporan ini 

meliputi detail realisasi penggunaan bahan, tenga kerja dan penggunaan mesin 

yang dimulai dari produksi bersama sampai produksi per produk yang dapat 

dilihat pada gambar 3.20. 

 

Gambar 3. 63 detail laporan realisasi produksi per produk 

Selain menampilkan detail laporan realisasi produksi per produk, berikut 

terdapat contoh desain laporan realisasi produksi per produk yang dapat dilihat 

pada gambar 3.21 
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Gambar 3. 64 laporan realisasi produksi per produk secara periode 

6. Laporan Biaya Produksi Bersama 

 

Gambar 3. 65 detail laporan biaya produksi bersama 

Laporan Biaya Produksi Bersama Merupakan informasi tentang biaya yang 

dikeluarkan hanya sampai proses produksi bersama saja. Contoh desain detail 

laporan biaya produksi bersama dapat dilihat pada gambar 3. 22 
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Gambar 3. 66 laporan biaya produksi bersama secara periode 

Selain menampilkan laporan biaya produksi bersama secara detail pada gambar 

3.22 juga terdapat contoh desain laporan biaya produksi bersama secara periode 

yang dapat dilihat pada gambar 3.23 

7. Laporan Biaya Produksi Per Produk 

Laporan Biaya produksi per produk Merupakan informasi tentang biaya yang 

dikeluarkan dari biaya bersama yang kemudian dialokasikan kemudian ditambah 

dengan elemen biaya yang terdapat di biaya setelah titik pisah. Contoh desain 

detail laporan biaya produksi per produk dapat dilihat pada gambar 3. 24 
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Gambar 3. 67 detail laporan biaya produksi per produk 

 

Gambar 3. 68 laporan biaya produksi per produk secara periode 
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Selain menampilkan laporan biaya produksi perpoduk secara detail pada 

gambar 3.24 juga terdapat contoh desain laporan biaya produksi per produk secara 

periode yang dapat dilihat pada gambar 3.25 

3.4. Desain Uji Coba Aplikasi 

Uji Coba atau testing aplikasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk validasi, 

verifikasi serta mendeteksi error. Kegiatan validasi digunakan untuk memastikan 

output yang dihasilkan apakah telah menjawab permasalahan yang ada, sedangkan 

kegiatan verifikasi digunakan untuk apakah aplikasi yang dibangun sesuai dengan 

perancangan yang telah disetujui. Hasil dari uji coba aplikasi digunakan untuk 

bahan dasar evaluasi sebelum aplikasi benar benar diluncurkan dan diterapkan. 

Pendekatan yang digunakan dalam pengujian aplikasi ini menggunakan pendekatan 

black box testing. Pendekatan black box testing berfokus pada kesesuaian antara 

aplikasi yang dihasilkan dengan perancangan yang dirancang sebelumnya serta 

kebutuhan fungsional non fungsional yang telah ditetapkan. 

3.4.2.1.Desain Uji Coba Fungsi Master 

Tabel 3. 54 Desain Uji Coba Master Bagian 

Nama Tes Form Master Bagian 

Keterangan Fungsi – fungsi pada form master bagian dapat berjalan dan 

menghasilkan output yang sesuai. 

No. Tujuan Input Output yang diharapkan 

1. Menyimpan 

data bagian 

Menampilkan pesan “data 

sudah pernah kesimpan” 
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Input kode bagian, nama 

bagian, kode departemen, 

nama departemen, gaji 

Menampilkan data yang 

berhasil disimpan kedalam 

tabel. 

Menampilkan 

pemberitahuan data “Harap 

isi semua komponen” 

2.  Mengubah 

data bagian 

Klik tombol ubah pada tabel 

data bagian  

Menampilkan data yang 

berhasil diubah kedalam 

tabel. 

Menampilkan pesan “Data 

Terupdate” 

3. Menghapus 

data bagian 

Klik tombol hapus pada 

tabel data bagian 

Menampilkan 

pemberitahuan “Data 

berhasil dihapus” 

 

Tabel 3. 55 Desain Uji Coba Master Bahan 

Nama Tes Form Master Bahan 

Keterangan Fungsi – fungsi pada form master bahan dapat berjalan 

dan menghasilkan output yang sesuai. 

No. Tujuan Input Output yang diharapkan 

1. Menyimpan data 

bahan 

Input kode bahan, nama 

bahan, kode jenis, nama 

Menampilkan pesan “data 

sudah pernah kesimpan” 
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jenis, stok, harga satuan, 

harga total 

Menampilkan data yang 

berhasil disimpan kedalam 

tabel. 

Menampilkan 

pemberitahuan data “Harap 

isi semua komponen” 

2 

Menambah Data 

Bahan 

Input kode bahan, nama 

bahan, stok, harga total 

Menampilkan pesan “stok 

terupdate” 

Menampilkan data bahan 

harga perolehan baru. 

3. Mengubah data 

bahan 

Klik tombol ubah pada 

tabel data bahan  

Menampilkan data yang 

berhasil diubah kedalam 

tabel. 

Menampilkan pesan “Data 

Terupdate” 

4. Menghapus data 

bahan 

Klik tombol hapus pada 

tabel data bahan 

Menampilkan 

pemberitahuan “Data 

berhasil dihapus” 

 

Tabel 3. 56 Desain Uji Coba Master Departemen 

Nama Tes Form Master Departemen 

Keterangan Fungsi – fungsi pada form master departemen dapat 

berjalan dan menghasilkan output yang sesuai. 

No. Tujuan Input Output yang diharapkan 
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1. Menyimpan data 

departemen 

Input kode departemen, 

nama departemen 

Menampilkan pesan “nama 

departemen sudah pernah 

tersimpan” 

Menampilkan data yang 

berhasil disimpan kedalam 

tabel. 

Menampilkan 

pemberitahuan data “nama 

departemen tidak boleh 

kosong” 

2.  Mengubah data 

departemen 

Klik tombol ubah pada 

tabel data bagian  

Menampilkan data yang 

berhasil diubah kedalam 

tabel. 

Menampilkan pesan “Data 

Terupdate” 

3. Menghapus data 

departemen 

Klik tombol hapus pada 

tabel data bagian 

Menampilkan 

pemberitahuan “Data 

terhapus” 

 

Tabel 3. 57 Desain Uji Coba Master Jenis Bahan 

Nama Tes Form Master Jenis Bahan 

Keterangan Fungsi – fungsi pada form master jenis bahan dapat 

berjalan dan menghasilkan output yang sesuai. 

No. Tujuan Input Output yang diharapkan 
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1. Menyimpan data 

jenis bahan 

Input kode jenis, jenis 

bahan 

Menampilkan pesan “jenis 

bahan sudah pernah 

tersimpan” 

Menampilkan data yang 

berhasil disimpan kedalam 

tabel. 

Menampilkan 

pemberitahuan pesan “data 

tersimpan” 

2.  Mengubah data 

bagian 

Klik tombol ubah pada 

tabel data jenis bahan  

Menampilkan data yang 

berhasil diubah kedalam 

tabel. 

Menampilkan pesan “Data 

Terupdate” 

3. Menghapus data 

bagian 

Klik tombol hapus pada 

tabel data jenis bahan 

Menampilkan 

pemberitahuan “Data 

terhapus” 

 

Tabel 3. 58 Desain Uji Coba Master Listrik 

Nama Tes Form Master Listrik 

Keterangan Fungsi – fungsi pada form master listrik dapat berjalan 

dan menghasilkan output yang sesuai. 

No. Tujuan Input Output yang diharapkan 
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1. Menyimpan data 

Listrik 

Input kode listrik, nama 

daya, tarif 

Menampilkan pesan “data 

sudah pernah tersimpan” 

Menampilkan data yang 

berhasil disimpan kedalam 

tabel. 

Menampilkan 

pemberitahuan pesan “data 

tersimpan” 

2.  Mengubah data 

Listrik 

Klik tombol ubah pada 

tabel data bagian  

Menampilkan data yang 

berhasil diubah kedalam 

tabel. 

Menampilkan pesan “Data 

Terupdate” 

3. Menghapus data 

Listrik 

Klik tombol hapus pada 

tabel data bagian 

Menampilkan 

pemberitahuan “Data 

terhapus” 

 

Tabel 3. 59 Desain Uji Coba Master Mesin 

Nama Tes Form Master Mesin 

Keterangan Fungsi – fungsi pada form master mesin dapat berjalan 

dan menghasilkan output yang sesuai. 

No. Tujuan Input Output yang diharapkan 

1. Menyimpan data 

mesin 

Input kode mesin, nama 

mesin, harga perolehan, 

kode listrik, nama daya, 

Menampilkan pesan “data 

sudah pernah kesimpan” 
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tarif dasar listrik, jumlah 

daya / jam 

Menampilkan data yang 

berhasil disimpan kedalam 

tabel. 

Menampilkan 

pemberitahuan data “Harap 

isi semua komponen” 

2. Mengubah data 

mesin 

Klik tombol ubah pada 

tabel data mesin  

Menampilkan data yang 

berhasil diubah kedalam 

tabel. 

Menampilkan pesan “Data 

Terupdate” 

Menampilkan pesan “Harap 

Mengisi Semua Komponen” 

3. Menghapus data 

mesin 

Klik tombol hapus pada 

tabel data mesin 

Menampilkan 

pemberitahuan “Data 

berhasil dihapus” 

 

Tabel 3. 60 Desain Uji Coba Master Pegawai 

Nama Tes Form Master Pegawai 

Keterangan Fungsi – fungsi pada form master pegawai dapat berjalan 

dan menghasilkan output yang sesuai. 

No. Tujuan Input Output yang diharapkan 

1. Menyimpan data 

pegawai 

Input kode pegawai, 

nama pegawai, kode 

bagian, nama bagian, 

Menampilkan pesan “data 

sudah pernah kesimpan” 
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alamat pegawai, no telp, 

password 

Menampilkan data yang 

berhasil disimpan kedalam 

tabel. 

Menampilkan 

pemberitahuan data “Harap 

isi semua komponen” 

2. Mengubah data 

pegawai 

Klik tombol ubah pada 

tabel data pegawai  

Menampilkan data yang 

berhasil diubah kedalam 

tabel. 

Menampilkan pesan “Data 

Terupdate” 

Menampilkan pesan “Harap 

Mengisi Semua Komponen” 

3. Menghapus data 

pegawai 

Klik tombol hapus pada 

tabel data pegawai 

Menampilkan 

pemberitahuan “Data 

berhasil dihapus” 

 

Tabel 3. 61 Desain Uji Coba Master Produk 

Nama Tes Form Master Produk 

Keterangan Fungsi – fungsi pada form master produk dapat berjalan 

dan menghasilkan output yang sesuai. 

No. Tujuan Input Output yang diharapkan 

1. Menyimpan data 

produk 

Input kode produk, nama 

produk, satuan 

Menampilkan pesan “data 

sudah pernah kesimpan” 
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Menampilkan data yang 

berhasil disimpan kedalam 

tabel. 

Menampilkan 

pemberitahuan data “Harap 

isi semua komponen” 

2. Mengubah data 

produk 

Klik tombol ubah pada 

tabel data produk  

Menampilkan data yang 

berhasil diubah kedalam 

tabel. 

Menampilkan pesan “Data 

Terupdate” 

Menampilkan pesan “Harap 

Mengisi Semua Komponen” 

3. Menghapus data 

produk 

Klik tombol hapus pada 

tabel data produk 

Menampilkan 

pemberitahuan “Data 

berhasil dihapus” 

 

Tabel 3. 62 Desain Uji Coba Master Satuan 

Nama Tes Form Master Satuan 

Keterangan Fungsi – fungsi pada form master satuan dapat berjalan 

dan menghasilkan output yang sesuai. 

No. Tujuan Input Output yang diharapkan 

1. Menyimpan data 

satuan 

Input kode satuan, nama 

satuan 

Menampilkan pesan “data 

sudah pernah kesimpan” 
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Menampilkan data yang 

berhasil disimpan kedalam 

tabel. 

Menampilkan 

pemberitahuan data “Harap 

isi semua komponen” 

2. Mengubah data 

satuan 

Klik tombol ubah pada 

tabel data satuan  

Menampilkan data yang 

berhasil diubah kedalam 

tabel. 

Menampilkan pesan “Data 

Terupdate” 

Menampilkan pesan “Harap 

Mengisi Semua Komponen” 

3. Menghapus data 

satuan 

Klik tombol hapus pada 

tabel data satuan 

Menampilkan 

pemberitahuan “Data 

berhasil dihapus” 

 

Tabel 3. 63 Desain Uji Coba Master Sub Produk 

Nama Tes Form Master Sub Produk 

Keterangan Fungsi – fungsi pada form master sub produk dapat 

berjalan dan menghasilkan output yang sesuai. 

No. Tujuan Input Output yang diharapkan 

1. Menyimpan data 

sub produk 

Input kode sub produk, 

nama sub produk, kode 

Menampilkan pesan “data 

sudah pernah kesimpan” 
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produk, nama produk, 

satuan 

Menampilkan data yang 

berhasil disimpan kedalam 

tabel. 

Menampilkan 

pemberitahuan data “Harap 

isi semua komponen” 

2. Mengubah data 

sub produk 

Klik tombol ubah pada 

tabel data sub produk 

Menampilkan data yang 

berhasil diubah kedalam 

tabel. 

Menampilkan pesan “Data 

Terupdate” 

Menampilkan pesan “Harap 

Mengisi Semua Komponen” 

3. Menghapus data 

sub produk 

Klik tombol hapus pada 

tabel data sub produk 

Menampilkan 

pemberitahuan “Data 

berhasil dihapus” 

 

3.4.2.2.Desain Uji Coba Fungsi Aktivitas 

Tabel 3. 64 Desain Uji Coba Aktivitas Bersama 

Nama Tes Form Aktivitas Bersama 

Keterangan Fungsi pada form aktivitas produksi bersama dapat 

berjalan dan menghasilkan output yang sesuai. 

No. Tujuan Input Output yang diharapkan 
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1. Menyimpan data 

aktivitas 

bersama 

Input kode aktivitas, 

nama aktivitas  

Menampilkan pesan “data 

sudah pernah tersimpan” 

Menampilkan data yang 

berhasil disimpan kedalam 

tabel. 

Menampilkan 

pemberitahuan data “harap 

isi semua komponen” 

2.  Mengubah data 

aktivitas 

produksi 

bersama 

Klik tombol ganti pada 

tabel data nama aktivitas 

Menampilkan data yang 

berhasil diubah kedalam 

tabel. 

Menampilkan pesan “Data 

Terupdate” 

3. Menghapus data 

aktivitas 

produksi 

bersama 

Klik tombol hapus pada 

tabel data bagian 

Menampilkan 

pemberitahuan “Data 

terhapus” 

 

Tabel 3. 65 Desain Uji Coba Aktivitas Perproduk 

Nama Tes Form Aktivitas Perproduk 

Keterangan Fungsi pada form aktivitas produksi perproduk dapat 

berjalan dan menghasilkan output yang sesuai. 

No. Tujuan Input Output yang diharapkan 
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1. Menyimpan data 

aktivitas 

perproduk 

Input kode aktivitas, 

nama aktivitas, kode 

aktivitasbersama, nama 

aktivitasbersama, lama 

aktivitas 

Menampilkan pesan “nama 

departemen sudah pernah 

tersimpan” 

Menampilkan data yang 

berhasil disimpan kedalam 

tabel. 

Menampilkan 

pemberitahuan data “harap 

isi semua komponen” 

2.  Mengubah data 

aktivitas 

produksi 

perproduk 

Klik tombol ubah pada 

tabel data aktivitas  

Menampilkan data yang 

berhasil diubah kedalam 

tabel. 

Menampilkan pesan “Data 

Terupdate” 

3. Menghapus data 

aktivitas 

produksi 

perproduk 

Klik tombol hapus pada 

tabel data aktivitas 

Menampilkan 

pemberitahuan “Data 

terhapus” 

 

Tabel 3. 66 Desain Uji Coba Pemakaian Bahan Bersama 

Nama Tes Form Pemakaian Bahan Bersama 

Keterangan Fungsi pada form pemakaian bahan pada aktivitas 

produksi bersama dapat berjalan dan menghasilkan 

output yang sesuai. 

No. Tujuan Input Output yang diharapkan 
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1. Menyimpan data 

pemakaian 

bahan produksi 

bersama 

Input kode pemakaian, 

tanggal, kode aktivitas, 

nama aktivitas 

Menampilkan pesan 

“pemakaian bahan produksi 

bersama tersimpan” 

Menampilkan pesan 

“pemakaian bahan produksi 

bersama gagal tersimpan” 

2. Menambah data 

pemakaian 

bahan 

Klik tombol tambah 

bahan pada kolom 

pemakaian bahan 

Menampilkan form data 

pemakaian bahan 

Menambahkan data 

pemakaian bahan pada tabel   

Menampilkan pesan “jumlah 

stok tidak mencukupi” 

3..  Mengubah data 

pemakaian 

bahan produksi 

bersama 

Klik tombol ganti pada 

form aktivitas produksi  

Menampilkan data yang 

berhasil diubah kedalam 

tabel. 

Menampilkan pesan “Data 

Terupdate” 

Menampilkan pesan “Data 

Gagal Terupdate” 
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4. Menghapus data 

departemen 

Klik tombol hapus pada 

tabel data bagian 

Menampilkan 

pemberitahuan “Data 

terhapus” 

 

Tabel 3. 67 Desain Uji Coba Pemakaian Mesin Bersama 

Nama Tes Form Pemakaian Mesin Bersama 

Keterangan Fungsi pada form pemakaian mesin pada aktivitas 

produksi bersama dapat berjalan dan menghasilkan 

output yang sesuai. 

No. Tujuan Input Output yang diharapkan 

1. Menyimpan data 

pemakaian 

mesin produksi 

bersama 

Input kode pemakaian, 

tanggal, kode aktivitas, 

nama aktivitas 

Menampilkan pesan 

“pemakaian bahan produksi 

bersama tersimpan” 

Menampilkan pesan 

“pemakaian bahan produksi 

bersama gagal tersimpan” 

2. Menampilkan form data 

mesin 
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tambah data 

pemakaian 

mesin 

Klik tombol tambah 

mesin pada kolom 

pemakaian bahan 

Menambahkan data 

pemakaian mesin pada tabel   

3..  Mengubah data 

pemakaian 

bahan produksi 

bersama 

Klik tombol ganti pada 

form aktivitas produksi  

Menampilkan data yang 

berhasil diubah kedalam 

tabel. 

Menampilkan pesan “Data 

Terupdate” 

Menampilkan pesan “Data 

Gagal Terupdate” 

4. Menghapus data 

pemakaian 

bahan produksi 

bersama 

Klik tombol hapus pada 

tabel data bagian 

Menampilkan 

pemberitahuan “Data 

terhapus” 

 

Tabel 3. 68 Desain Uji Coba Pemakaian Pegawai Bersama 

Nama Tes Form Pemakaian Pegawai Bersama 

Keterangan Fungsi pada form pemakaian pegawai pada aktivitas 

produksi bersama dapat berjalan dan menghasilkan 

output yang sesuai. 
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No. Tujuan Input Output yang diharapkan 

1. Menyimpan data 

pemakaian 

pegawai 

produksi 

bersama 

Input kode pemakaian, 

tanggal, kode aktivitas, 

nama aktivitas 

Menampilkan pesan 

“pemakaian pegawai 

produksi bersama 

tersimpan” 

Menampilkan pesan 

“pemakaian bahan produksi 

bersama gagal tersimpan” 

2. tambah data 

pemakaian 

pegawai 

Klik tombol tambah 

pegawai pada kolom 

data pegawai 

Menampilkan form data 

pegawai 

Menambahkan data 

pemakaian pegawai pada 

tabel   

3..  Mengubah data 

pemakaian 

pegawai 

produksi 

bersama 

Klik tombol ganti pada 

form aktivitas produksi  

Menampilkan data yang 

berhasil diubah kedalam 

tabel. 

Menampilkan pesan “Data 

Terupdate” 
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Menampilkan pesan “Data 

Gagal Terupdate” 

4. Menghapus data 

pemakaian 

pegawai  

Klik tombol hapus pada 

tabel data bagian 

Menampilkan 

pemberitahuan “Data 

terhapus” 

 

Tabel 3. 69 Desain Uji Coba Service Bersama 

Nama Tes Form Master Service Mesin Bersama 

Keterangan Fungsi – fungsi pada form service bersama dapat berjalan 

dan menghasilkan output yang sesuai. 

No. Tujuan Input Output yang diharapkan 

1. Menambah Data 

Service Mesin 

Klik Tombol Tambah 

pada tabel data service 

mesin 

Menampilkan Pesan “Data 

Sudah pernah tertambah” 

Menampilkan Pesan “Data 

tertambah” 

Menampilkan Pesan “Data 

gagal tertambah” 

2. Menyimpan data 

service mesin 

Input kode service, kode 

mesin, nama mesin, 

tanggal, keterangan, 

biaya 

Menampilkan pesan “data 

sudah pernah kesimpan” 

Menampilkan data yang 

berhasil disimpan kedalam 

tabel. 
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Menampilkan 

pemberitahuan data “Harap 

isi semua komponen” 

3. Mengubah data 

service mesin 

Klik tombol ubah pada 

tabel data service mesin  

Menampilkan data yang 

berhasil diubah kedalam 

tabel. 

Menampilkan pesan “Data 

Terupdate” 

Menampilkan pesan “Harap 

Mengisi Semua Komponen” 

4. Menghapus data 

service mesin 

Klik tombol hapus pada 

tabel data service mesin 

Menampilkan 

pemberitahuan “Data 

berhasil dihapus” 

 

Tabel 3. 70 Desain Uji Coba Pemakaian Bahan perproduk 

Nama Tes Form Pemakaian Bahan Perproduk 

Keterangan Fungsi pada form pemakaian bahan pada aktivitas 

produksi perproduk dapat berjalan dan menghasilkan 

output yang sesuai. 

No. Tujuan Input Output yang diharapkan 

1. Menyimpan data 

pemakaian 

bahan produksi 

perproduk 

Input kode pemakaian, 

tanggal, kode aktivitas, 

nama aktivitas 

Menampilkan pesan 

“pemakaian bahan produksi 

perproduk tersimpan” 
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Menampilkan pesan 

“pemakaian bahan produksi 

perproduk gagal tersimpan” 

2. Menambah data 

pemakaian 

bahan 

Klik tombol tambah 

bahan pada kolom 

pemakaian bahan 

Menampilkan form data 

pemakaian bahan 

Menambahkan data 

pemakaian bahan pada tabel   

Menampilkan pesan “jumlah 

stok tidak mencukupi” 

3..  Mengubah data 

pemakaian 

bahan produksi 

perproduk 

Klik tombol ganti pada 

form aktivitas produksi  

Menampilkan data yang 

berhasil diubah kedalam 

tabel. 

Menampilkan pesan “Data 

Terupdate” 

Menampilkan pesan “Data 

Gagal Terupdate” 

4. Menghapus data 

pemakaian 

bahan produksi 

perproduk 

Klik tombol hapus pada 

tabel data bagian 

Menampilkan 

pemberitahuan “Data 

terhapus” 
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Tabel 3. 71 Desain Uji Coba Pemakaian Mesin Perproduk 

Nama Tes Form Pemakaian Mesin Perproduk 

Keterangan Fungsi pada form pemakaian mesin pada aktivitas 

produksi perproduk dapat berjalan dan menghasilkan 

output yang sesuai. 

No. Tujuan Input Output yang diharapkan 

1. Menyimpan data 

pemakaian 

mesin produksi 

perproduk 

Input kode pemakaian, 

tanggal, kode aktivitas, 

nama aktivitas 

Menampilkan pesan 

“pemakaian bahan produksi 

perproduk tersimpan” 

Menampilkan pesan 

“pemakaian bahan produksi 

perproduk gagal tersimpan” 

2. Menampilkan form data 

mesin 
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tambah data 

pemakaian 

mesin 

Klik tombol tambah 

mesin pada kolom 

pemakaian bahan 

Menambahkan data 

pemakaian mesin pada tabel   

3..  Mengubah data 

pemakaian 

bahan produksi 

perproduk 

Klik tombol ganti pada 

form aktivitas produksi  

Menampilkan data yang 

berhasil diubah kedalam 

tabel. 

Menampilkan pesan “Data 

Terupdate” 

Menampilkan pesan “Data 

Gagal Terupdate” 

4. Menghapus data 

pemakaian 

bahan produksi 

perproduk 

Klik tombol hapus pada 

tabel data bagian 

Menampilkan 

pemberitahuan “Data 

terhapus” 

 

Tabel 3. 72 Desain Uji Coba Pemakaian Pegawai Perproduk 

Nama Tes Form Pemakaian Pegawai Perproduk 

Keterangan Fungsi pada form pemakaian pegawai pada aktivitas 

produksi perproduk dapat berjalan dan menghasilkan 

output yang sesuai. 
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No. Tujuan Input Output yang diharapkan 

1. Menyimpan data 

pemakaian 

pegawai 

produksi 

perproduk 

Input kode pemakaian, 

tanggal, kode aktivitas, 

nama aktivitas 

Menampilkan pesan 

“pemakaian pegawai 

produksi perproduk 

tersimpan” 

Menampilkan pesan 

“pemakaian bahan produksi 

bersama gagal tersimpan” 

2. tambah data 

pemakaian 

pegawai 

Klik tombol tambah 

pegawai pada kolom 

data pegawai 

Menampilkan form data 

pegawai 

Menambahkan data 

pemakaian pegawai pada 

tabel   

3..  Mengubah data 

pemakaian 

pegawai 

produksi 

perproduk 

Klik tombol ganti pada 

form aktivitas produksi  

Menampilkan data yang 

berhasil diubah kedalam 

tabel. 

Menampilkan pesan “Data 

Terupdate” 



162 

 

 

Menampilkan pesan “Data 

Gagal Terupdate” 

4. Menghapus data 

pemakaian 

pegawai  

Klik tombol hapus pada 

tabel data bagian 

Menampilkan 

pemberitahuan “Data 

terhapus” 

 

Tabel 3. 73 Desain Uji Coba Service Perproduk 

Nama Tes Form Master Service Perproduk 

Keterangan Fungsi – fungsi pada form service perproduk dapat 

berjalan dan menghasilkan output yang sesuai. 

No. Tujuan Input Output yang diharapkan 

1. Menambah Data 

Service Mesin 

Klik Tombol Tambah 

pada tabel data service 

mesin 

Menampilkan Pesan “Data 

Sudah pernah tertambah” 

Menampilkan Pesan “Data 

tertambah” 

Menampilkan Pesan “Data 

gagal tertambah” 

2. Menyimpan data 

service mesin 

Input kode service, kode 

mesin, nama mesin, 

tanggal, keterangan, 

biaya 

Menampilkan pesan “data 

sudah pernah kesimpan” 

Menampilkan data yang 

berhasil disimpan kedalam 

tabel. 
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Menampilkan 

pemberitahuan data “Harap 

isi semua komponen” 

3. Mengubah data 

service mesin 

Klik tombol ubah pada 

tabel data service mesin  

Menampilkan data yang 

berhasil diubah kedalam 

tabel. 

Menampilkan pesan “Data 

Terupdate” 

Menampilkan pesan “Harap 

Mengisi Semua Komponen” 

4. Menghapus data 

service mesin 

Klik tombol hapus pada 

tabel data service mesin 

Menampilkan 

pemberitahuan “Data 

berhasil dihapus” 

 

 

Tabel 3. 74 Desain Uji Coba Fungsi Realisasi Produksi Bersama 

Nama Tes Form Realisasi Produksi Bersama 

Keterangan Fungsi pada form realisasi produksi bersama dapat 

berjalan dan menghasilkan output yang sesuai. 

No. Tujuan Input Output yang diharapkan 

1. Menyimpan data 

realisasi 

produksi 

bersama 

Input kode realisasi, 

kode aktivitas, nama 

aktivitas, kode produk, 

Menampilkan data 

pemakaian bahan untuk satu 

aktifitas bersama 
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nama produk, hasil 

produksi  

Menampilkan data 

pemakaian mesin untuk satu 

aktifitas bersama 

Menampilkan data 

pemakaian pegawai untuk 

satu aktifitas bersama 

2.  Mencari nama 

aktifitas 

produksi 

bersama 

Klik tombol kode 

aktifitas pada kolom 

aktifitas produksi 

Menampilkan data aktifitas 

bersama 

Menampilkan nama aktifitas 

produksi sesuai dengan kode 

aktifitas 

3. Mencari nama 

produk 

Klik tombol kode 

produk pada kolom 

produk 

Menampilkan data produk 

Menampilkan nama produk 

sesuai dengan kode produk 

 

Tabel 3. 75 Desain Uji Coba Fungsi Realisasi Produksi Perproduk 

Nama Tes Form Realisasi Produksi Perproduk 

Keterangan Fungsi pada form realisasi produksi bersama dapat 

berjalan dan menghasilkan output yang sesuai. 

No. Tujuan Input Output yang diharapkan 
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1. Menyimpan data 

realisasi 

produksi 

perproduk 

Input kode realisasi, 

kode aktivitas, nama 

aktivitas, kode produk, 

nama produk, hasil 

produksi  

Menampilkan data 

pemakaian bahan untuk satu 

aktifitas perproduk 

Menampilkan data 

pemakaian mesin untuk satu 

aktifitas perproduk 

Menampilkan data 

pemakaian pegawai untuk 

satu aktifitas perproduk 

2.  Mencari nama 

aktifitas 

produksi 

perproduk 

Klik tombol kode 

aktifitas pada kolom 

aktifitas produksi 

Menampilkan data aktifitas 

perproduk 

Menampilkan nama aktifitas 

produksi sesuai dengan kode 

aktifitas 

3. Mencari nama 

produk 

Klik tombol kode 

produk pada kolom 

produk 

Menampilkan data produk 

Menampilkan nama produk 

sesuai dengan kode produk 

 

3.4.2.3.Desain Uji Coba Fungsi Perhitungan 

Desain uji coba perhitungan merupakan uji coba perhitungan fungsional yang 

terdapat pada sistem apakah telah menjawab permasalahan yang ada atau tidak 

sesuai dengan perancangan yang dirancang pada tahap sebelumnya. Pada uji coba 

perhitugan ini terdapat tiga uji coba komponen biaya yaitu biaya bahan baku, biaya 
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tenaga kerja serta biaya overhead pabrik, serta lima desain uji coba perhitungan 

biaya yaitu desain uji coba perhitungan bersama, desain uji coba pengalokasian 

perhitungan bersama, desain perhitungan biaya bahan baku perproduk, desain uji 

coba perhitungan biaya tenaga kerja perproduk, desain uji coba perhitungan biaya 

overhead pabrik perproduk, dan desain uji coba perhitungan perproduk. 

Berikut ini adalah uji coba perhitungan komponen biaya yang terdiri dari biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja serta biaya overhead serta uji coba perhitungan 

biaya yang terdiri dari biaya bersama, pengalokasian biaya bersama serta biaya 

perproduk 

1. Desain uji coba perhitungan bersama terdiri dari: 

Desain uji coba Perhitungan biaya produksi bersama bertujuan untuk 

mengetahui apakah biaya produksi yang terdapat pada proses produksi bersama 

yang dihasilkan oleh aplikasi telah menjawab permasalahan serta telah sesuai 

spesifikasi atau tidak. Adapun desain uji coba perhitungan biaya produksi bersama 

terdapat pada tabel berikut 

Tabel 3. 76 Desain uji coba Perhitungan biaya produksi bersama 

Nama Tes Proses Output Yang Diharapkan 

Uji Coba 

Perhitungan Biaya 

Produksi Bersama 

Menghitung Biaya 

produksi Produksi 

Bersama 

Biaya Harga Produksi Bersama 

Perhitungan Harga Pokok Produksi 

Rumus = Biaya Bahan Baku + Biaya Tenaga Kerja Langsung + Biaya Overhead 

Pabrik 

Contoh:  
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Biaya Bahan Baku 

Kapas Mentah 

Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Operator Mesin kettle 

Biaya Overhead Pabrik 

Bahan Penolong (Pemutih) 

Tenaga Kerja tak Langsung 

Listrik 

Penyusutan Mesin 

Perbaikan Mesin 

 

Biaya Produksi Bersama 

Rp XXXXX 

Rp XXXXX 

Rp XXXXXX 

Rp XXXXX 

Rp XXXXXX 

Rp XXXXX 

Rp XXXXX 

Rp XXXXX 

Rp XXXXX 

Rp XXXXX 

_______________+ 

Rp 743.106 

 

2. Desain uji coba pengalokasian biaya bersama 

Uji coba perhitungan pengalokasian biaya produksi bersama bertujuan untuk 

mengetahui apakah pengalokasian biaya produksi bersama yang terdapat pada 

proses produksi bersama yang dihasilkan oleh aplikasi telah menjawab 

permasalahan serta telah sesuai spesifikasi atau tidak. Adapun desain uji coba 

perhitungan pengalokasian biaya produksi bersama terdapat pada tabel berikut 

Tabel 3. 77 Desain uji coba pengalokasian biaya bersama bersama 

Nama Tes Proses Output Yang Diharapkan 

Uji Coba Perhitungan 

Pengalokasian Produksi 

Bersama 

Menghitung 

Pengalokasian 

Produksi Bersama 

Biaya Alokasi Produksi 

Bersama 

Perhitungan Biaya Bahan Baku Bersama 

Contoh: 

Biaya Produksi Bersama = (Rp 743.106)  

Hasil Produksi Bersama = 200 Kg 
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Kebutuhan Alokasi Bersama: 

a) Nama Produk Alokasi: Kapas Perban 

Biaya pengalokasian = Alokasi Hasil Produksi Bersama / Hasil Produksi 

Bersama * Biaya Produksi Bersama 

Rp 185.777 = (50 Kg / 200 Kg * Rp 743.106) 

 

3. Desain uji coba perhitungan bahan baku perproduk 

Uji coba perhitungan biaya bahan baku bertujuan untuk mengetahui apakah 

biaya bahan baku yang terdapat pada proses produksi yang dihasilkan oleh aplikasi 

telah menjawab permasalahan serta telah sesuai spesifikasi atau tidak. Adapun 

desain uji coba perhitungan biaya bahan baku bersama terdapat pada tabel berikut 

Tabel 3. 78 Desain uji coba perhitungan biaya bahan baku perproduk 

Nama Tes Proses Output Yang Diharapkan 

Uji Coba Perhitungan 

Biaya Bahan Baku 

Perproduk 

Menghitung Biaya 

Bahan Baku 

Perproduk 

Biaya Bahan Baku 

Perproduk 

Perhitungan Biaya Bahan Baku Perproduk 

Contoh: 

Nama Aktivitas: Pengepakan I 

Kebutuhan Bahan Baku: 

a) Nama Bahan Baku: Kertas Sulfid 

Realisasi Pemakaian * Harga/Kg 

(80 Kg * Rp 3200 = Rp 256.000) 

 

4. Desain uji coba perhitungan tenaga kerja langsung perproduk 
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Uji coba perhitungan biaya tenaga kerja langsung bertujuan untuk mengetahui 

apakah biaya tenaga kerja yang terdapat pada proses produksi yang dihasilkan oleh 

aplikasi telah menjawab permasalahan serta telah sesuai spesifikasi atau tidak. 

Adapun desain uji coba perhitungan tenaga kerja langsung bersama terdapat pada 

tabel berikut 

Tabel 3. 79 Desain uji coba tenaga kerja langsung perproduk 

Nama Tes Proses Output Yang Diharapkan 

Uji Coba Perhitungan 

Biaya Tenaga Kerja 

Langsung Perproduk 

Menghitung Biaya 

Tenaga Kerja Langsung 

Perproduk 

 

Biaya Tenaga Kerja 

Perproduk 

Perhitungan Biaya Tenaga Kerja Langsung Perproduk 

Contoh: 

Nama Aktivitas: Pengepakan I 

a) Nama pegawai: Juki (PGW001) 

Bagian: Pegawai Pengepakan 

Tarif gaji perjam = gaji bulanan / total estimasi jam kerja bulanan 

(Rp 14.500 =  Rp 3.000.000 / 208 (8*26)) 

Tarif pembebanan biaya = total gaji perjam * jam kerja pegawai per hari 

(Rp 87.000 = 14.500 * 6 Jam  ) 

 

5. Desain uji coba perhitungan overhead pabrik perproduk 

Uji coba perhitungan biaya overhead pabrik bertujuan untuk mengetahui 

apakah biaya overhead pabrik yang terdapat pada proses produksi yang dihasilkan 

oleh aplikasi telah menjawab permasalahan serta telah sesuai spesifikasi atau tidak. 

Adapun desain uji coba perhitungan biaya overhead pabrik bersama terdapat pada 

tabel berikut 
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Tabel 3. 80 Desain uji coba perhitungan biaya overhead pabrik perproduk 

Nama Tes Proses Output Yang Diharapkan 

Uji Coba 

Perhitungan Biaya 

Overhead Pabrik 

perproduk 

Menghitung Biaya 

Overhead Pabrik 

Perproduk 

Biaya Overhead Pabrik 

Perproduk 

Perhitungan Biaya Overhead Pabrik Perproduk 

Contoh: 

Nama Aktivitas: Pengepakan I 

Bahan Penolong 

a) Nama Bahan Penolong: Lem Perekat 

Realisasi Pemakaian Bahan Penolong * Harga/Satuan 

(7 Pcs * Rp 2600 = Rp 18.200) 

Tenaga Kerja Tak Langsung 

a) Nama pegawai: Purwanto (PGW002) 

     Bagian: Pengawas Produksi 

     Tarif gaji perjam = gaji bulanan / total estimasi jam kerja bulanan 

     (Rp 21.600 =  Rp 4.500.000 / 208 (8*26)) 

     Tarif pembebanan biaya = total gaji perjam * jam kerja pegawai per hari 

(Rp 129.600 = 21.600 * 6 Jam  ) 

Listrik Mesin 

a) Nama Mesin: Mesin Solder 1 & 2 

Penggunaan Daya = Jumlah Watt * Lama Pakai 

Nama Mesin: Mesin Solder 1  

800 Watt = 400 Watt * 2 Jam 

Nama Mesin: Mesin Solder 2  

1200 Watt = 400 Watt * 3 Jam 

Penentuan kWh = Penggunaa Daya / 1000 

2 kWh = 2000 Watt / 1000 

Biaya Listrik = Penentuan kWh * Biaya per kWh 

 Rp 2934 = 2 Kwh * Rp 1467 
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Penyusutan Mesin 

a) Nama Mesin: Mesin Solder 

Biaya Penyusutan = (Harga Perolehan – Nilai Sisa) / Umur Manfaat 

Rp 4.500.000 = (Rp 50.000.000 - Rp 5.000.000) / 10 Tahun 

Penyusutan per Bulan = Biaya Penyusutan / 12 bulan 

Rp 375.000 = Rp 4.500.000 /12 Bulan 

Penyusutan per Jam = Biaya Penyusutan per Bulan / Perkiraan Jam 

Mesin 

Rp 1802 = Rp 375.000 / 208 (8*26) 

Pembebanan Biaya Penyusutan = Penyusutan per Jam * Jam Mesin 

Rp 5406 = Rp 1802 * 3 

 

Perbaikan Mesin 

a) Nama Mesin: Mesin Solder 

Biaya Perbaikan Mesin = Rp 25.000 

Total Biaya Overhead Pabrik = Rp 400.106 

 

6. Desain uji coba perhitungan per produk terdiri dari: 

Uji coba perhitungan biaya produksi per produk bertujuan untuk mengetahui 

apakah biaya produksi yang terdapat pada proses produksi per produk yang 

dihasilkan oleh aplikasi telah menjawab permasalahan serta telah sesuai spesifikasi 

atau tidak. Adapun desain uji coba perhitungan biaya produksi bersama terdapat 

pada tabel berikut 

Tabel 3. 81 Desain uji coba perhitungan biaya perproduk 

Nama Tes Proses Output Yang Diharapkan 
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Uji Coba 

Perhitungan Biaya 

Produksi Perproduk 

Menghitung Biaya 

produksi Produksi 

Perproduk 

Biaya Harga Produksi Perproduk 

Perhitungan Harga Pokok Produksi Perproduk 

Rumus = Biaya Bahan Baku + Biaya Tenaga Kerja Langsung + Biaya Overhead 

Pabrik 

Contoh: 

Nama Produk: Kapas Perban 

Biaya Pengalokasian Produksi Bersama 

Biaya Bahan Baku 

Kertas Sulfid 

Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Pegawai Pengepakan 

Biaya Overhead Pabrik 

Bahan Penolong (Lem Perekat) 

Tenaga Kerja tak Langsung 

Listrik 

Penyusutan Mesin 

Perbaikan Mesin 

 

Biaya Produksi Per Produk 

 

 

 

Rp 185.777 

 

Rp 256.000 

Rp 256.000 

Rp 87.000 

Rp 87.000 

Rp 366.306 

Rp 18.200 

Rp 129.600 

Rp 188.100 

Rp 5406 

Rp 25.000 

_______________+ 

Rp 895.083 

 

3.4.2.4.Desain Uji Coba Fungsi Pelaporan 

Tabel 3. 82 Desain Uji Coba Fungsi Pelaporan 

Nama Tes Form Pelaporan 

Keterangan Fungsi-Fungsi pada form pelaporan unutk mencetak 

laporan perencanaan dan laporan realisasi per KPHnya 
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No. Tujuan Input Output yang diharapkan 

1. 

 

Mencetak 

laporan 

pemakaian 

bahan 

Input Kode realisasi, 

kode aktivitas, nama 

produk, hasil produksi 

Dapat membuka form 

laporan pemakaian bahan 

Menampilkan Laporan sesuai 

Inputan 

2.  Mencetak 

laporan aktivitas 

pegawai 

Input Kode realisasi, 

kode aktivitas, nama 

produk, hasil produksi 

Dapat membuka form 

laporan aktivitas pegawai 

Menampilkan Laporan sesuai 

Inputan 

3 Mencetak 

laporan aktivitas 

mesin 

Input Kode realisasi, 

kode aktivitas, nama 

produk, hasil produksi 

Dapat membuka form 

laporan aktivitas mesin 

Menampilkan Laporan sesuai 

Inputan 

4. Mencetak 

laporan biaya 

bersama 

Input Kode realisasi, 

kode aktivitas, nama 

produk, hasil produksi 

Dapat membuka form 

laporan biaya bersama 

Menampilkan Laporan sesuai 

Inputan 

5. Dapat membuka form 

laporan biaya perproduk 



174 

 

 

Mencetak 

laporan biaya 

perproduk 

Input Kode realisasi, 

kode aktivitas, nama 

produk, hasil produksi 

Menampilkan Laporan sesuai 

Inputan 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

4.1. Spesifikasi Kebutuhan Software dan Hardware 

Agar aplikasi yang dibangun dapat berjalan dengan lancer maka terdapat 

kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut dibagi menjadi dua jenis yaitu 

kebutuhan perangkat lunak (software) dan kebutuhan perangkat keras (hardware). 

Berikut ini adalah minimum spesifikasi yang harus dipenuhi agar aplikasi ini 

berjalan lancer tertuang pada tabel 

Tabel 4. 1 Spesifikasi Kebutuhan Software dan Hardware 

Jenis Kebutuhan Spesifikasi Minimal 

Sistem Operasi Windows 7 

Software Khusus Microsoft Sql Server 2008 

MySQL Query Browser 

 

Hardware 

500-GB disk drive 

Intel Core I5-4510 dual core processor 

Memory RAM 4 GB 

Layar Monitor 24” 

Keyboard 

Mouse 

 

Setelah mengetahui spesifikasi minimum yang harus dipenuhi 

4.2. Implementasi Sistem 

4.2.1. Menu Master 

Menu master merupakan kumpulan menu yang bertujuan untuk mengelolah 

data master yang dibutuhkan guna untuk menghitung biaya produksi. Pada menu 

master terdapat menu departemen, bagian pegawai, pegawai, satuan, jenis bahan, 

bahan, listrik mesin.
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A. Sub Menu Departemen 

Pada menu departemen digunakan untuk mengelolah data departemen. Pada 

saat pengguna memilih tampilan ini maka akan muncul halaman awal departemen 

seperti ini dimana terdapat tabel kode serta tabel departemen. Tampilan halaman 

departemen dapat dilihat pada gambar 4.1 seperti dibawah ini 

 

Gambar 4. 1 Halaman Departemen 

Terdapat tiga tombol pada halaman departemen. Pengguna dapat mengklik 

tombol simpan jika untuk menambah data departemen baru, pengguna juga dapat 

mengklik tombol ganti jika untuk mengganti data departemen yang telah ada pada 

sistem, pengguna juga dapat menghapus data departemen yang telah ada dengan 

cara mengklik tombol hapus. 

B. Sub Menu Bagian Pegawai 

Pada menu pegawai digunakan untuk melakukan pengelolahan data bagian 

pegawai. Data bagian digunakan untuk menambahkan data bagian yang terdapat 

pada data departemen. Pada saat pengguna memilih menu ini akan muncul 
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halaman bagian dengan tampilan awal yang terdiri dari tabel bagian. Tampilan 

awal halaman bagian dapat dilihat pada gambar 4.2 

 

Gambar 4. 2 halaman bagian pegawai 

Terdapat tiga tombol pada halaman bagian pegawai. Pengguna dapat 

mengklik tombol simpan jika untuk menambah data bagian pegawai baru, 

pengguna juga dapat mengklik tombol ganti jika untuk mengganti data bagian 

pegawai yang telah ada pada sistem, pengguna juga dapat menghapus data bagian 

pegawai yang telah ada dengan cara mengklik tombol hapus 

Jika pengguna kesulitan mencari kode departemen yang ingin di masukan 

kedalam data bagian maka terdapat tombol cari kode departemen yang diklik maka 

akan menampilkan tampilan awal seperti gambar 4.3 dimana terdapat tabel kode 

departemen dan tabel kode nama departemen 
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Gambar 4. 3 Pencarian Kode Departemen 

C. Sub Menu Pegawai 

Pada menu pegawai digunakan untuk melakukan pengelolahan data bagian 

pegawai. Data bagian digunakan untuk menambahkan data bagian yang terdapat 

pada data departemen. Pada saat pengguna memilih menu ini akan muncul 

halaman pegawai dengan tampilan awal yang terdiri dari tabel pegawai. Tampilan 

awal halaman pegawai dapat dilihat pada gambar 4.4 

 

Gambar 4. 4 halaman pegawai 

Terdapat tiga tombol pada halaman pegawai. Pengguna dapat mengklik 

tombol simpan jika untuk menambah data pegawai baru, pengguna juga dapat 

mengklik tombol ganti jika untuk mengganti data pegawai yang telah ada pada 
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sistem, pengguna juga dapat menghapus data pegawai yang telah ada dengan cara 

mengklik tombol hapus 

Jika pengguna kesulitan mencari kode bagian yang ingin di masukan kedalam 

data pegawai maka terdapat tombol cari kode bagian yang diklik maka akan 

menampilkan tampilan awal seperti gambar 4.5 dimana terdapat tabel yang terdapat 

didalam bagian 

 

Gambar 4. 5 Pencarian Kode Bagian 

D. Sub Menu Satuan 

Pada menu satuan digunakan untuk melakukan pengelolahan data satuan 

bahan ataupun produk. Pada saat pengguna memilih menu ini akan muncul 

halaman satuan dengan tampilan awal yang terdiri dari tabel kode dan tabel nama 

satuan. Tampilan awal halaman satuan dapat dilihat pada gambar 4.6 
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Gambar 4. 6 Halaman Satuan 

Terdapat tiga tombol pada halaman satuan. Pengguna dapat mengklik tombol 

simpan jika untuk menambah data satuan baru, pengguna juga dapat mengklik 

tombol ganti jika untuk mengganti data satuan yang telah ada pada sistem, 

pengguna juga dapat menghapus data satuan yang telah ada dengan cara mengklik 

tombol hapus 

E. Sub Menu Jenis bahan 

Pada menu satuan digunakan untuk melakukan pengelolahan data satuan 

bahan ataupun produk. Pada saat pengguna memilih menu ini akan muncul 

halaman satuan dengan tampilan awal yang terdiri dari tabel kode dan tabel nama 

satuan. Tampilan awal halaman satuan dapat dilihat pada gambar 4.7 

 

Gambar 4. 7 Halaman Jenis Bahan 

Terdapat tiga tombol pada halaman jenis bahan. Pengguna dapat mengklik 

tombol simpan jika untuk menambah data jenis bahan baru, pengguna juga dapat 

mengklik tombol ganti jika untuk mengganti data jenis bahan yang telah ada pada 
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sistem, pengguna juga dapat menghapus data jenis bahan yang telah ada dengan 

cara mengklik tombol hapus 

F. Sub Menu Bahan 

Pada menu bahan digunakan untuk melakukan pengelolahan data bahan. Pada 

saat pengguna memilih menu ini akan muncul halaman bahan dengan tampilan 

awal yang terdiri dari tabel bahan. Tampilan awal halaman satuan dapat dilihat 

pada gambar 4.8 

 

Gambar 4. 8 Halaman Bahan 

Terdapat tiga tombol pada halaman bahan. Pengguna dapat mengklik tombol 

simpan jika untuk menambah data bahan baru, pengguna juga dapat mengklik 

tombol ganti jika untuk mengganti data bahan yang telah ada pada sistem, pengguna 

juga dapat menghapus data bahan yang telah ada dengan cara mengklik tombol 

hapus 

Jika pengguna kesulitan mencari kode bagian yang ingin di masukan kedalam 

data bahan yang baru maka terdapat tombol cari kode bagian yang diklik maka akan 

menampilkan tampilan awal seperti gambar 4.9 dimana terdapat tabel yang terdapat  

halaman pencarian jenis bahan yang untuk dimasukan kedalam data bahan  
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Gambar 4. 9 pencarian jenis bahan 

G. Sub Menu Listrik 

Pada menu listrik digunakan untuk melakukan pengelolahan data listrik. Pada 

saat pengguna memilih menu ini akan muncul halaman listrik dengan tampilan 

awal yang terdiri dari tabel kode, tabel nama daya serta tabel tarif daya listrik. 

Tampilan awal halaman listrik dapat dilihat pada gambar 4.10 

 

Gambar 4. 10 Halaman Listrik 

Terdapat tiga tombol pada halaman listrik. Pengguna dapat mengklik tombol 

simpan jika untuk menambah data listrik baru, pengguna juga dapat mengklik 
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tombol ganti jika untuk mengganti data listrik yang telah ada pada sistem, pengguna 

juga dapat menghapus data listrik yang telah ada dengan cara mengklik tombol 

hapus. 

H. Sub Menu Mesin 

 

Gambar 4. 11 Halaman Mesin 

Pada menu mesin digunakan untuk melakukan pengelolahan data mesin. Pada 

saat pengguna memilih menu ini akan muncul halaman listrik dengan tampilan awal 

yang terdiri dari table mesin. Tampilan awal halaman mesin dapat dilihat pada 

gambar 4.11 

Jika pengguna kesulitan mencari kode listrik yang ingin di masukan kedalam 

data mesin yang baru maka terdapat tombol kode listrik yang di klik maka akan 

menampilkan tampilan awal seperti gambar 4.12 dimana terdapat tabel yang 

terdapat halaman pencarian daya listrik yang untuk dimasukan kedalam data mesin 

 

Gambar 4. 12 Pencarian Daya Listrik 
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4.2.2. Menu Aktivitas Produksi 

Menu aktivitas produksi merupakan kumpulan menu yang bertujuan untuk 

melakukan pencatatan aktivitas produksi setiap batchnya. Pada menu aktivitas 

produksi terdapat dua jenis aktivitas produksi yaitu: aktivitas produksi bersama 

yaitu aktivitas produksi dari bahan masuk mesin kemudian diolah sampai menjadi 

produk setengah jadi atau produk bersama sedangkan aktivitas produksi perproduk 

yaitu aktivitas produksi dari produk bersama kemudian dialokasi dan diproduksi 

kembali sampai produk siap jual 

A. Sub Menu Aktivitas Produksi Bersama 

Menu Aktivitas produksi bersama bertujuan untuk mengetahui nama aktivitas 

serta kebutuhan dari aktivitas tersebut seperti kebutuhan bahan, pegawai dan 

kebutuhan mesin selama proses produksi bersama. Halaman pertama yang muncul 

saat pengguna memilih menu aktivitas produksi bersama akan seperti gambar 4.13 

dimana terdapat tabel kode serta nama aktivitas, pengguna dapat mengisi nama 

aktivitas sesuai dengan nama produk bersama 

 

Gambar 4. 13 Halaman awal Aktivitas Produksi Bersama 

B. Sub Menu Pemakaian Bahan Produksi Bersama 

Menu Pemakaian bahan produksi bersama bertujuan untuk mengetahui data 

pemakaian bahan serta nilai bahan yang terpakai selama proses produksi bersama. 
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Pada saat pengguna memilih pemakaian produksi bersama maka akan muncul 

halaman awal seperti gambar 4.14 

 

Gambar 4. 14 Halaman awal Pemakaian Bahan Produksi Bersama 

Pada halaman tersebut terdapat kode pemakaian dimana telah otomatis telah 

tersistem serta tanggal pemakaian bahan produksi bersama, setelah itu pengguna 

harus mengisi nama aktivitas dengan cara mengklik kode aktivitas maka akan 

muncul halaman pencarian aktivitas bersama seperti pada gambar 4.15, setelah itu 

pengguna dapat mendouble klik nama aktifitas yang telah terdapat pada sistem. 

 

Gambar 4. 15 Pencarian Aktifitas Bersama 

Setelah terisi semua data aktivitas produksi maka pengguna dapat memilih 

bahan beserta jumlah pemakaiannya dengan cara mengklik tombol tambah bahan 
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yang terdapat pada sisi atas pemakaian bahan dan tampilan untuk penambahan 

pemakaian bahan akan seperti gambar 4.16 dimana pengguna mengisi data bahan 

dengan cara mengklik tombol sebelah kode bahan maka serta jumlah bahan yang 

telah dipakai 

 

Gambar 4. 16 Halaman Tambah Bahan 

Jika telah terisi sesuai dengan prosedur maka tampilan akhir dari halaman 

pemakaian bahan bersama akan seperti gambar 4.17 dimana telah terdapat bahan 

yang telah dipakai beserta jumlah pemakaian perbahan tersebut. Pada halaman ini 

terdapat tiga tombol akhir yang dapat berfungsi jika semua data telah terisi, tiga 

tombol tersebut adalah tombol simpan untuk menyimpan daftar bahan yang telah 

terpakai, tombol ganti apabila terdapat perubahan dan tombol hapus untuk 

menghapus seluruh daftar pemakaian bahan pada aktivitas tersebut  
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Gambar 4. 17 Halaman akhir Pemakaian Bahan Produksi Bersama 

A. Sub Menu Aktivitas Pegawai Produksi Bersama 

Menu Aktivitas pegawai produksi bersama bertujuan untuk mengetahui data 

aktivitas pegawai serta jumlah hadir dalam satu batch pada proses produksi 

bersama. 

Pada saat pengguna memilih pemakaian produksi bersama maka akan muncul 

halaman awal seperti gambar 4.18 

 

Gambar 4. 18 Halaman awal Aktivitas Pegawai Produksi Bersama 

Pada halaman tersebut terdapat kode pemakaian untuk pegawai dimana telah 

otomatis telah tersistem serta tanggal pemakaian pegawai produksi bersama, setelah 

itu pengguna harus mengisi nama aktivitas dengan cara mengklik kode aktivitas 

maka akan muncul halaman pencarian aktivitas bersama seperti pada gambar 4.15 
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Setelah semua data aktivitas produksi telah terisi pengguna dapat 

menambahkan pegawai dengan cara mengklik tombol pada sisi atas data pegawai 

maka sistem akan menampilkan halaman tambah data pegawai seperti pada gambar 

4.19 dimana pada gambar tersebut terdapat tabel data pegawai yang telah bekerja 

selama proses produksi bersama 

 

Gambar 4. 19 Halaman Tambah Pegawai 

Jika telah terisi sesuai dengan prosedur maka tampilan akhir dari halaman 

aktivitas pegawai produksi bersama akan seperti gambar 4.20 dimana telah terdapat 

data pegawai yang bekerja pada produksi bersama. Pada halaman ini terdapat tiga 

tombol akhir yang dapat berfungsi jika semua data telah terisi, tiga tombol tersebut 

adalah tombol simpan untuk menyimpan daftar pegawai yang telah bekerja pada 

produksi bersama, tombol ganti apabila terdapat perubahan dan tombol hapus untuk 

menghapus selutuh daftar aktivitas pegawai 
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Gambar 4. 20 Halaman akhir Aktivitas Pegawai Produksi Bersama 

B. Sub Menu Aktivitas Mesin Produksi Bersama 

Menu aktivitas mesin produksi bersama bertujuan untuk mengetahui data 

aktivitas mesin serta jam kerja mesin dalam satu batch pada proses produksi 

bersama. 

Pada saat pengguna memilih aktivitas mesin pada produksi bersama maka akan 

muncul halaman awal seperti gambar 4.21 

 

Gambar 4. 21 Halaman Awal Pemakaian Mesin Produksi Bersama 

Pada halaman tersebut terdapat kode pemakaian untuk mesin dimana telah 

otomatis telah tersistem serta tanggal pemakaian mesin produksi bersama, setelah 
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itu pengguna harus mengisi nama aktivitas dengan cara mengklik kode aktivitas 

maka akan muncul halaman pencarian aktivitas bersama seperti pada gambar 4.15 

Setelah semua data aktivitas produksi telah terisi pengguna dapat 

menambahkan data mesin dengan cara mengklik tombol pada sisi atas pemakaian 

mesin maka sistem akan menampilkan halaman tambah data mesin seperti pada 

gambar 4.22 dimana pada gambar tersebut terdapat tabel data mesin yang telah 

bekerja selama proses produksi bersama 

 

Gambar 4. 22 Halaman Tambah Mesin 

Jika telah terisi sesuai dengan prosedur maka tampilan akhir dari halaman 

aktivitas mesin produksi bersama akan seperti gambar 4.23 dimana telah terdapat 

data mesin yang telah beroprasi pada produksi bersama. Pada halaman ini terdapat 

tiga tombol akhir yang dapat berfungsi jika semua data telah terisi, tiga tombol 

tersebut adalah tombol simpan untuk menyimpan daftar mesin yang telah bekerja 

pada produksi bersama, tombol ganti apabila terdapat perubahan dan tombol hapus 

untuk menghapus selutuh daftar aktivitas mesin 
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Gambar 4. 23 Halaman Awal Pemakaian Mesin Produksi Bersama 

C. Realisasi Produksi Bersama 

Menu realisasi aktivitas produksi bersama bertujuan untuk mengetahui 

kebutuhan pemakaian bahan, aktivitas pegawai serta mesin. Halamana pertama 

yang muncul saat pegguna memilih menu ini akan menampilkan form seperti 

gambar 4.35 

 

Gambar 4. 24 Tampilan Awal Form Realisasi Produksi Bersama 

Pada halaman tersebut terdapat kode perhitungan untuk mencari detail data 

perhitungan berdasarkan nama perhitungan yang telah disimpan pada halaman 

aktivitas bersama. Setelah diklik maka akan muncul sebuah tampilan yang berisikan 

data aktivitas bersama seperti pada pada gambar 4.36 
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Gambar 4. 25 Pencarian Aktivitas Produksi Bersama 

Setelah dipilih aktivitas yang ingin diketahui biaya produksinya dimana 

pada form tersebut dipilih berdasarkan nama perhitungan, maka form selanjutnya 

akan menampilkan detail data pemakaian bahan, tenaga kerja serta mesin yang telah 

terpakai seperti pada gambar 4.37. Setelah semua terisi maka pengguna dapat 

mengklik tombol simpan untuk menyimpan data pemakaian aktivitas produksi 

 

Gambar 4. 26 Tampilan Akhir Realisasi Produksi Bersama 
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4.2.3. Menu Aktivitas Produksi Perproduk 

Menu Aktivitas produksi perproduk merupakan aktivitas bagian atau anak 

dari aktivitas produksi bersama. Menu ini juga bertujuan untuk mengetahui nama 

aktivitas produksi perproduk serta kebutuhan dari aktivitas tersebut seperti 

kebutuhan bahan, pegawai dan kebutuhan mesin selama proses produksi perproduk. 

Halaman pertama yang muncul saat pengguna memilih menu aktivitas produksi 

perproduk akan seperti gambar 4.24  

 

Gambar 4. 27 Halaman awal Aktivitas Produksi Perproduk 

A. Sub Menu Pemakaian Bahan Produksi Perproduk 

Menu Pemakaian bahan produksi bersama bertujuan untuk mengetahui data 

pemakaian bahan serta nilai bahan yang terpakai selama proses produksi bersama. 

Pada saat pengguna memilih pemakaian produksi bersama maka akan muncul 

halaman awal seperti gambar 4.24 
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Gambar 4. 28 Halaman awal Pemakaian Bahan Produksi Perproduk 

Pada halaman tersebut terdapat kode pemakaian dimana telah otomatis telah 

tersistem serta tanggal pemakaian bahan produksi bersama, setelah itu pengguna 

harus mengisi nama aktivitas dengan cara mengklik kode aktivitas maka akan 

muncul halaman pencarian aktivitas bersama seperti pada gambar 4.15, setelah itu 

pengguna dapat mendouble klik nama aktifitas yang telah terdapat pada sistem. 

 

Gambar 4. 29 Pencarian Aktifitas Perproduk 
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Setelah terisi semua data aktivitas produksi maka pengguna dapat memilih 

bahan beserta jumlah pemakaiannya dengan cara mengklik tombol tambah bahan 

yang terdapat pada sisi atas pemakaian bahan dan tampilan untuk penambahan 

pemakaian bahan akan seperti gambar 4.16 dimana pengguna mengisi data bahan 

dengan cara mengklik tombol sebelah kode bahan maka serta jumlah bahan yang 

telah dipakai 

 

Gambar 4. 30 Halaman Tambah Bahan 

Jika telah terisi sesuai dengan prosedur maka tampilan akhir dari halaman 

pemakaian bahan bersama akan seperti gambar 4.17 dimana telah terdapat bahan 

yang telah dipakai beserta jumlah pemakaian perbahan tersebut. Pada halaman ini 

terdapat tiga tombol akhir yang dapat berfungsi jika semua data telah terisi, tiga 

tombol tersebut adalah tombol simpan untuk menyimpan daftar bahan yang telah 

terpakai, tombol ganti apabila terdapat perubahan dan tombol hapus untuk 

menghapus seluruh daftar pemakaian bahan pada aktivitas tersebut  



196 

 

 

 

 

Gambar 4. 31 Halaman akhir Pemakaian Bahan Produksi Perproduk 

B. Sub Menu Aktivitas Pegawai Produksi Perproduk 

Menu Aktivitas pegawai produksi bersama bertujuan untuk mengetahui data 

aktivitas pegawai serta jumlah hadir dalam satu batch pada proses produksi 

bersama. Pada saat pengguna memilih pemakaian produksi bersama maka akan 

muncul halaman awal seperti gambar 4.18 

 

Gambar 4. 32 Halaman awal Aktivitas Pegawai Produksi Perproduk 

Pada halaman tersebut terdapat kode pemakaian untuk pegawai dimana telah 

otomatis telah tersistem serta tanggal pemakaian pegawai produksi bersama, setelah 

itu pengguna harus mengisi nama aktivitas dengan cara mengklik kode aktivitas 

maka akan muncul halaman pencarian aktivitas bersama seperti pada gambar 4.15 
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Setelah semua data aktivitas produksi telah terisi pengguna dapat 

menambahkan pegawai dengan cara mengklik tombol pada sisi atas data pegawai 

maka sistem akan menampilkan halaman tambah data pegawai seperti pada gambar 

4.19 dimana pada gambar tersebut terdapat tabel data pegawai yang telah bekerja 

selama proses produksi bersama 

 

Gambar 4. 33 Halaman Tambah Pegawai 

Jika telah terisi sesuai dengan prosedur maka tampilan akhir dari halaman 

aktivitas pegawai produksi bersama akan seperti gambar 4.20 dimana telah terdapat 

data pegawai yang bekerja pada produksi bersama. Pada halaman ini terdapat tiga 

tombol akhir yang dapat berfungsi jika semua data telah terisi, tiga tombol tersebut 

adalah tombol simpan untuk menyimpan daftar pegawai yang telah bekerja pada 

produksi bersama, tombol ganti apabila terdapat perubahan dan tombol hapus untuk 

menghapus selutuh daftar aktivitas pegawai 
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Gambar 4. 34 Halaman akhir Aktivitas Pegawai Produksi Perproduk 

C. Sub Menu Aktivitas Mesin Produksi Perproduk 

Menu aktivitas mesin produksi bersama bertujuan untuk mengetahui data 

aktivitas mesin serta jam kerja mesin dalam satu batch pada proses produksi 

bersama. 

Pada saat pengguna memilih aktivitas mesin pada produksi bersama maka akan 

muncul halaman awal seperti gambar 4.21 

 

Gambar 4. 35 Halaman Awal Pemakaian Mesin Produksi Bersama 

Pada halaman tersebut terdapat kode pemakaian untuk mesin dimana telah 

otomatis telah tersistem serta tanggal pemakaian mesin produksi bersama, setelah 

itu pengguna harus mengisi nama aktivitas dengan cara mengklik kode aktivitas 

maka akan muncul halaman pencarian aktivitas bersama seperti pada gambar 4.15 
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Setelah semua data aktivitas produksi telah terisi pengguna dapat 

menambahkan data mesin dengan cara mengklik tombol pada sisi atas pemakaian 

mesin maka sistem akan menampilkan halaman tambah data mesin seperti pada 

gambar 4.22 dimana pada gambar tersebut terdapat tabel data mesin yang telah 

bekerja selama proses produksi bersama 

 

Gambar 4. 36 Halaman Tambah Mesin 

Jika telah terisi sesuai dengan prosedur maka tampilan akhir dari halaman 

aktivitas mesin produksi bersama akan seperti gambar 4.23 dimana telah terdapat 

data mesin yang telah beroprasi pada produksi bersama. Pada halaman ini terdapat 

tiga tombol akhir yang dapat berfungsi jika semua data telah terisi, tiga tombol 

tersebut adalah tombol simpan untuk menyimpan daftar mesin yang telah bekerja 

pada produksi bersama, tombol ganti apabila terdapat perubahan dan tombol hapus 

untuk menghapus selutuh daftar aktivitas mesin 
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Gambar 4. 37 Halaman Akhir Pemakaian Mesin Produksi Perproduk 

D. Sub Menu Realisasi Produksi Perproduk 

Menu realisasi aktivitas produksi perproduk bertujuan untuk mengetahui 

kebutuhan pemakaian bahan, aktivitas pegawai serta mesin. Halamana pertama 

yang muncul saat pegguna memilih menu ini akan menampilkan form seperti 

gambar 4.38 

 

Gambar 4. 38 Tampilan Awal Form Realisasi Produksi Perproduk 

Pada halaman tersebut terdapat kode perhitungan untuk mencari detail data 

perhitungan berdasarkan nama perhitungan yang telah disimpan pada halaman 

aktivitas perproduk. Setelah diklik maka akan muncul sebuah tampilan yang 

berisikan data aktivitas perproduk seperti pada pada gambar 4.49 
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Gambar 4. 39 Pencarian Aktivitas Produksi Perproduk 

Setelah dipilih aktivitas yang ingin diketahui biaya produksinya dimana 

pada form tersebut dipilih berdasarkan nama perhitungan, maka form selanjutnya 

akan menampilkan detail data pemakaian bahan, tenaga kerja serta mesin yang telah 

terpakai seperti pada gambar 4.40. Setelah semua terisi maka pengguna dapat 

mengklik tombol simpan untuk menyimpan data pemakaian aktivitas produksi 

 

Gambar 4. 40 Tampilan Akhir Realisasi Produksi Perproduk 
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4.2.4. Menu Perhitugan 

Uji coba perhitungan dilakukan sesuai yang telah di desain pada bab 

sebelumnya, adapun uji coba yang dilakukan sebagai berikut: 

A. Sub Menu Perhitungan Biaya Bersama 

Menu perhitungan bersama bertujuan untuk mengetahui total biaya yang 

terdapat pada produksi bersama. Halaman pertama yang muncul ketika pengguna 

memilih form ini akan seperti pada gambar 4.41 

 

Gambar 4. 41 Halaman Perhitungan Biaya Bersama 

Pada halaman tersebut setelah pengguna memilih kode realisasi maka otomatis 

akan mengisi sejumlah biaya yang terdapat pada for tersebut, setelah itu pengguna 

mengklik tombol hitung HPP untuk menjumlahkan total biaya bersama 
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B. Sub Menu Perhitungan Alokasi Biaya Bersama 

Menu perhitungan alokasi biaya bersama bertujuan untuk biaya yang 

dialokasikan untuk setiap sub produknya. Halaman yang muncul ketika pengguna 

memilih form ini akan seperti pada gambar 4.42 

 

Gambar 4. 42 Halaman Alokasi Biaya Bersama 

Pada halaman tersebut pengguna harus mengklik tombol kode realisasi terlebih 

dahulu untuk mencari biaya bersama yang ingin di alokasikan setelah itu pengguna 

mengklik tombol kode sub produk untuk sub produk yang akan dialokasikan serta 

jumlah quantity alokasi dari hasil produksi bersama setelah itu ditambah maka akan 

data pengalokasian akan muncul pada tabel cek alokasi setelah jumlah quantity 

alokasi dan nominal alokasi sama seperti jumlah hasil produksi bersama dan 

nominal biaya produksi bersama maka pengguna dapat menyimpan hasil data biaya 

alokasi perhitungan bersama. 

C. Sub Menu Perhitungan Biaya Perproduk 

Menu perhitungan alokasi biaya bersama bertujuan untuk biaya yang 

dialokasikan untuk setiap sub produknya. Halaman yang muncul ketika pengguna 

memilih form ini akan seperti pada gambar 4.43 
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Gambar 4. 43 Halaman Perhitungan Biaya Perproduk 

Pada halaman tersebut setelah pengguna memilih kode realisasi maka otomatis 

akan mengisi sejumlah biaya yang terdapat pada for tersebut, setelah itu pengguna 

mengklik tombol hitung HPP untuk menjumlahkan total biaya perproduknya  

4.2.5. Menu Kegiatan Pelaporan 

Menu kegiatan Pelaporan laporan pemakaian bahan, laporan aktivitas 

pegawai, laporan aktivitas mesin, laporan hasil produksi bersama, laporan hasil 

alokasi produksi bersama, laporan biaya bersama dan laporan biaya perproduk. 

Adapun tampilan halaman cetak laporan pada gambar berikut. 

 

Gambar 4. 44 Menu Kegiatan Pelaporan 
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A. Sub Menu Kegiatan Pelaporan Pemakaian Bahan baku Bersama 

Menu pelaporan pemakaian bahan baku bertujuan untuk mengetahui daftar 

pemakaian bahan yang telah terpakai serta jumlah biaya yang terpakai dalam proses 

produksi bersama. Halaman yang muncul ketika pengguna memilih form ini akan 

seperti pada gambar 4.45 

 

Gambar 4. 45 Laporan Pemakaian Bahan Bersama 

Pada halaman tersebut setelah pengguna memilih kode perhitungan maka otomatis 

akan mengisi sejumlah tabel yang terdapat pada form tersebut, setelah itu pengguna 

mengklik tombol cetak untuk menampilkan laporan pemakaian bahan yang di 

inginkan 

B. Sub Menu Kegiatan Pelaporan Aktivitas Tenaga Kerja Bersama 

Menu pelaporan aktivitas tenaga kerja bersama bertujuan untuk mengetahui 

daftar tenaga kerja yang telah terlibat, berapa lama dia bekerja serta biaya yang 

dikeluarkan untuk tiap tiap tenaga kerja. Halaman yang muncul ketika pengguna 

memilih form ini akan seperti pada gambar 4.46 
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Gambar 4. 46 Laporan Aktivitas Pegawai Bersama 

Pada halaman tersebut setelah pengguna memilih kode perhitungan maka otomatis 

akan mengisi sejumlah tabel yang terdapat pada form tersebut, setelah itu pengguna 

mengklik tombol cetak untuk menampilkan laporan aktivitas pegawai yang di 

inginkan 

C. Sub Menu Kegiatan Pelaporan Biaya Overhead 

Menu pelaporan biaya overhead bersama bertujuan untuk mengetahui elemen 

biaya overhead dalam proses produksi bersama. Halaman yang muncul ketika 

pengguna memilih form ini akan seperti pada gambar 4.47 
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Gambar 4. 47 Laporan Biaya Overhead Bersama 

Pada halaman tersebut setelah pengguna memilih kode perhitungan maka 

otomatis akan mengisi sejumlah tabel yang terdapat pada form tersebut, setelah itu 

pengguna mengklik tombol cetak untuk menampilkan laporan aktivitas mesin yang 

di inginkan 

D. Sub Menu Kegiatan Pelaporan Biaya Produksi Bersama 

Menu pelaporan biaya produksi bersama bertujuan untuk mengetahui daftar 

elemen biaya yang terkandung dalam proses produksi bersama. Halaman yang 

muncul ketika pengguna memilih form ini akan seperti pada gambar 4.48 

 

Gambar 4. 48 Pelaporan Biaya Produksi Bersama 
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Pada halaman tersebut setelah pengguna memilih kode perhitungan maka otomatis 

akan mengisi sejumlah tabel yang terdapat pada form tersebut, setelah itu pengguna 

mengklik tombol cetak untuk menampilkan laporan biaya produksi perproduk yang 

di inginkan 

E. Sub menu kegiatan pelaporan alokasi biaya bersama 

Menu pelaporan alokasi biaya bersama bertujuan untuk mengetahui daftar jumlah 

alokasi biaya bersama yang telah terpakai serta jumlah nominal biaya yang 

teralokasi setelah proses produksi bersama. Halaman yang muncul ketika pengguna 

memilih form ini akan seperti pada gambar 4.49 

 

Gambar 4. 49 Alokasi Biaya Bersama 

Pada halaman tersebut setelah pengguna memilih kode perhitungan maka otomatis 

akan mengisi sejumlah tabel yang terdapat pada form tersebut, setelah itu pengguna 

mengklik tombol cetak untuk menampilkan laporan pemakaian bahan yang di 

inginkan 
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F. Sub menu kegiatan pelaporan pemakaian bahan perproduk 

Menu pelaporan pemakaian bahan baku bertujuan untuk mengetahui daftar 

pemakaian bahan yang telah terpakai serta jumlah biaya yang terpakai dalam proses 

produksi bersama. Halaman yang muncul ketika pengguna memilih form ini akan 

seperti pada gambar 4.50 

 

Gambar 4. 50 Laporan Pemakaian Bahan Bersama 

Pada halaman tersebut setelah pengguna memilih kode perhitungan maka otomatis 

akan mengisi sejumlah tabel yang terdapat pada form tersebut, setelah itu pengguna 

mengklik tombol cetak untuk menampilkan laporan pemakaian bahan yang di 

inginkan 

G. Sub menu kegiatan pelaporan aktivitas tenaga kerja perproduk 

Menu pelaporan aktivitas tenaga kerja perproduk bertujuan untuk mengetahui 

daftar tenaga kerja yang telah terlibat, berapa lama dia bekerja serta biaya yang 

dikeluarkan untuk tiap tiap tenaga kerja. Halaman yang muncul ketika pengguna 

memilih form ini akan seperti pada gambar 4.51 
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Gambar 4. 51 Laporan Aktivitas Pegawai Perproduk 

Pada halaman tersebut setelah pengguna memilih kode perhitungan maka otomatis 

akan mengisi sejumlah tabel yang terdapat pada form tersebut, setelah itu pengguna 

mengklik tombol cetak untuk menampilkan laporan aktivitas pegawai yang di 

inginkan 

H. Sub menu kegiatan pelaporan biaya overhead perproduk 

Menu pelaporan biaya overhead perproduk bertujuan untuk mengetahui elemen 

biaya overhead dalam proses produksi perproduk. Halaman yang muncul ketika 

pengguna memilih form ini akan seperti pada gambar 4.52 
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Gambar 4. 52 Laporan Biaya Overhead Perproduk 

Pada halaman tersebut setelah pengguna memilih kode perhitungan maka otomatis 

akan mengisi sejumlah tabel yang terdapat pada form tersebut, setelah itu pengguna 

mengklik tombol cetak untuk menampilkan laporan aktivitas mesin yang di 

inginkan 

I. Sub menu kegiatan pelaporan biaya produksi perproduk 

Menu pelaporan biaya produksi bersama bertujuan untuk mengetahui daftar 

elemen biaya yang terkandung dalam proses produksi bersama. Halaman yang 

muncul ketika pengguna memilih form ini akan seperti pada gambar 4.53 

 

Gambar 4. 53 Pelaporan Biaya Produksi Perproduk 
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Pada halaman tersebut setelah pengguna memilih kode perhitungan maka otomatis 

akan mengisi sejumlah tabel yang terdapat pada form tersebut, setelah itu pengguna 

mengklik tombol cetak untuk menampilkan laporan biaya produksi perproduk yang 

di inginkan 

4.3. Uji Coba Fungsi Perangkat Lunak 

Pada bagian ini, akan dilakukan uji coba fungsi perangkat lunak yang telah 

dibuat berdasarkan desain uji coba yang telah dibuat pada bab tiga. Tujuan dari uji 

coba ini adalah untuk mengetahui apakah keluaran dari setiap fungsi yang tersedia 

sesuai dengan harapan atau tidak. 

4.3.1. Uji Coba Fungsi Aktivitas 

Tabel 4. 2 Uji Coba Fungsi Aktivitas Bersama 

Nama Tes Form Aktivitas Bersama 

Keterangan Fungsi pada form aktivitas produksi bersama dapat berjalan 

dan menghasilkan output yang sesuai. 

No. Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Gambar Status 

1. Menyimpan 

data 

aktivitas 

bersama 

Input kode 

aktivitas, 

nama 

aktivitas  

Menampilkan 

pemberitahuan 

data “harap isi 

semua 

komponen” 

Gambar 4.35 Sukses 
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Menampilkan 

pesan “data 

tersimpan” 

Gambar 4.36 Sukses 

Menampilkan 

pesan “data 

sudah pernah 

tersimpan” 

Gambar 4.37 Sukses 

2.  Mengubah 

data 

aktivitas 

produksi 

bersama 

Klik 

tombol 

ganti pada 

tabel data 

nama 

aktivitas 

Menampilkan 

pesan “Data 

Terupdate” 

Gambar 4.38 Sukses 

3. Menghapus 

data 

aktivitas 

produksi 

bersama 

Klik 

tombol 

hapus pada 

tabel data 

bagian 

Menampilkan 

pemberitahuan 

“Data terhapus” 

Gambar 4.39 Sukses 

 

Tabel 4.2 merupakan tabel uji coba fungsi dari aktivitas bersama yang 

terdiri dari input dan output yang diinginkan. Sedangkan gambar 4.35 merupakan 

contoh inputan data aktivitas bersama, jika salah satu data tidak terisi dan pengguna 

tetap ingin menambahkan data maka akan timbul pesan peringatan untuk memenuhi 

textbox 
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Gambar 4. 54 Peringatan Textbox Wajib isi 

Gambar 4.49 akan muncul apabila textbox nama aktivitas tidak terisi namun 

pengguna tetap ingin menambahkan data aktivitas bersama. Selanjutnya jika telah 

data aktivitas bersama telah dapat tersimpan 

 

Gambar 4. 55 Penambahan Aktivitas Bersama Sukses 

Gambar 4.50 menunjukan bahwa data aktivitas bersama telah dapat 

disimpan yang ditandai dengan terdapat pesan yang bertuliskan “data tersimpan” 

selanjutnya jika terdapat data yang sama namun pengguna tetap ingin menyimpan 

data. 
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Gambar 4. 56 Peringatan Pengulangan Data Aktivitas Bersama 

Gambar 4.51 menunjukan bahwa terdapat data yang sama namun pengguna 

tetap ingin menyimpan data tersebut. Selanjutnya jika telah sukses mengubah data 

aktivitas bersama dapat menekan tombol “Ganti” 

 

 

Gambar 4. 57 Pengubahan Data Aktivitas Bersama Sukses 

Gambar 4.52 menampilkan data telah berhasil diubah berdasarkan kode 

aktivitas. Selanjutnya jika telah sukses mengubah data aktivitas bersama maka 

pengguna dapat menghapus dengan mengklik tombol “Hapus” 
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Gambar 4. 58 Penghapusan Data Aktivitas Bersama Sukses 

Gambar 4.53 menampilkan data aktivitas bersama telah berhasil dihapus 

berdasarkan kode aktivitas. 

 

Tabel 4. 3 Uji Coba Fungsi Aktivitas Perproduk 

Nama Tes Form Aktivitas Perproduk 

Keterangan Fungsi pada form aktivitas produksi bersama dapat berjalan 

dan menghasilkan output yang sesuai. 

No. Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Gambar Status 

1. Menyimpan 

data 

aktivitas 

perproduk 

Input kode 

aktivitas, 

nama 

aktivitas  

Menampilkan 

pemberitahuan 

data “harap isi 

semua 

komponen” 

Gambar 4.40 Sukses 



217 

 

 

 

Menampilkan 

pesan “data 

tersimpan” 

Gambar 4.41 Sukses 

Menampilkan 

pesan “data 

sudah pernah 

tersimpan” 

Gambar 4.42 Sukses 

2.  Mengubah 

data 

aktivitas 

produksi 

perproduk 

Klik 

tombol 

ganti pada 

tabel data 

nama 

aktivitas 

Menampilkan 

pesan “Data 

Terupdate” 

Gambar 4.43 Sukses 

3. Menghapus 

data 

aktivitas 

produksi 

perproduk 

Klik 

tombol 

hapus pada 

tabel data 

bagian 

Menampilkan 

pemberitahuan 

“Data terhapus” 

Gambar 4.44 Sukses 

 

 

Gambar 4. 59 Peringatan Textbox Wajib Isi 
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Gambar 4.54 akan muncul apabila terdapat textbox tidak terisi namun 

pengguna tetap ingin menambahkan data aktivitas perproduk. Selanjutnya jika telah 

data aktivitas perproduk telah dapat tersimpan 

 

Gambar 4. 60 Penambahan Aktivitas Perproduk Sukses 

Gambar 4.55 menunjukan bahwa data aktivitas perproduk telah dapat 

disimpan yang ditandai dengan terdapat pesan yang bertuliskan “data tersimpan” 

selanjutnya jika terdapat data yang sama namun pengguna tetap ingin menyimpan 

data 

 

Gambar 4. 61 Peringatan Pengulangan Data Aktivitas Perproduk 

Gambar 4.56 menunjukan bahwa terdapat data yang sama namun pengguna 

tetap ingin menyimpan data tersebut. Selanjutnya jika telah sukses mengubah data 

aktivitas perproduk dapat menekan tombol “Ganti” 
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Gambar 4. 62 Pengubahan Data Aktivitas Perproduk 

Gambar 4.57 menampilkan data telah berhasil diubah berdasarkan kode 

aktivitas. Selanjutnya jika telah sukses mengubah data aktivitas bersama maka 

pengguna dapat menghapus dengan mengklik tombol “Hapus” 

 

Gambar 4. 63 Penghapusan Data Aktivitas Perproduk 

Gambar 4.58 menampilkan data aktivitas bersama telah berhasil dihapus 

berdasarkan kode aktivitas. 

Tabel 4. 4 Uji Coba Fungsi Pemakaian Bahan Bersama 

Nama Tes Form Pemakaian Bahan Bersama 

Keterangan Fungsi pada form pemakaian bahan pada aktivitas produksi 

bersama dapat berjalan dan menghasilkan output yang 

sesuai. 
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No. Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Gambar Status 

1. Menambah 

data 

pemakaian 

bahan 

Klik tombol 

tambah bahan 

pada kolom 

pemakaian 

bahan 

Menampilkan 

pesan “data 

bahan tersimpan” 

4.45 Sukses 

Menampilkan 

pesan “stok tidak 

mencukupi” 

4.46 Sukses 

Menampilkan 

pesan “harap 

inputkan kode 

bahan” 

4.47 Sukses 

2. Menyimpan 

data 

pemakaian 

bahan 

produksi 

bersama 

Input kode 

pemakaian, 

tanggal, kode 

aktivitas, 

nama 

aktivitas 

Menampilkan 

pesan 

“pemakaian 

bahan produksi 

bersama gagal 

tersimpan” 

4.48 Sukses 

Menampilkan 

pesan 

“pemakaian 

bahan produksi 

4.49 Sukses 
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bersama 

tersimpan” 

3..  Mengubah 

data 

pemakaian 

bahan 

produksi 

bersama 

Klik tombol 

ganti pada 

form aktivitas 

produksi  

Menampilkan 

pesan “Data tidak 

ditemukan” 

4.50 Sukses 

Menampilkan 

pesan “Data 

terupdate” 

4.51 Sukses 

4. Menghapus 

data 

pemakaian 

bahan 

bersama 

Klik tombol 

hapus pada 

form aktivitas 

produksi 

Menampilkan 

pemberitahuan 

“Data terhapus” 

4.52 Sukses 

Tabel 4.4 merupakan tabel uji coba dari aktivitas pemakaian bahan bersama 

yang berisikan input dan output yang diinginkan. Sedangkan gambar 4.45 

merupakan contoh inputan data pemakaian bahan aktivitas bersama berhasil 

tersimpan 
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Gambar 4. 64 data pemakaian bahan berhasil ditambah 

Gambar 4.59 menunjukan bahwa daftar data pemakaian bersama telah 

berhasil ditambahkan serta memberi pesan “data bahan tersimpan”. Selanjutnya 

jika jumlah stok tidak mencukupi akan timbul pesan  

 

Gambar 4. 65 jumlah pemakaian tidak mencukupi 

Gambar 4.60 menunjukan bahwa jumlah pemakaian lebih besar daripada 

stok bahan serta memberi pesan “jumlah pemakaian tidak mencukupi”. Selanjutnya 

jika data pemakaian gagal tersimpan akan timbul pesan. 
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Gambar 4. 66 Peringatan Jumlah Pemakaian Wajib Isi 

Gambar 4.61 menunjukan bahwa tidak ada data pemakaian namun 

pengguna tetap ingin menambah maka akan timbul pesan “harap input kode bahan”, 

Selanjutnya tidak ada data pemakaian bahan namun pengguna tetap ingin 

menyimpan maka akan timbul pesan. 

 

Gambar 4. 67 Simpan Pemakaian Bahan Gagal Tersimpan 

Gambar 4.62 menunjukan bahwa tidak ada data pemakaian namun 

pengguna tetap ingin menambah maka akan timbul pesan “Simpan Pemakaian 

Bahan Gagal Tersimpan”, Selanjutnya jika data pemakaian bahan bersama berhasil 

disimpan 
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Gambar 4. 68 Pemakaian Bahan Berhasil Tersimpan 

Gambar 4.63 menunjukan bahwa data pemakaian bahan bersama berhasil 

disimpan maka akan menampilkan pesan “Simpan Pemakaian Bahan Tersimpan”, 

Selanjutnya jika data pemakaian bahan bersama diubah maka klik tombol ubah 

pada kolom aktifitas produksi. 

 

Gambar 4. 69 Ubah Pemakaian Bahan Berhasil 

Gambar 4.64 menunjukan bahwa data pemakaian bahan bersama berhasil 

diubah maka akan menampilkan pesan “Data Terupdate”, Selanjutnya jika data 

pemakaian bahan bersama diubah namun tidak terdapat data yang diubah maka 

akan menampilkan pesan. 
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Gambar 4. 70 Data Ubah Pemakaian Bahan Tidak Ditemukan 

Gambar 4.65 menunjukan bahwa data pemakaian bahan bersama diubah namun 

tidak terdapat data yang diubah maka akan menampilkan pesan “Data Tidak 

Ditemukan”, Selanjutnya jika data pemakaian bahan bersama dihapus maka klik 

tombol hapus. 

 

Gambar 4. 71 Data Hapus Pemakaian Bersama Berhasil 

Gambar 4.66 menunjukan bahwa data pemakaian bahan bersama berhasil 

dihapus maka akan menampilkan pesan “Data Terhapus”. 
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Tabel 4. 5 Uji Coba Fungsi Pemakaian Mesin Bersama 

Nama Tes Form Pemakaian Mesin Bersama 

Keterangan Fungsi pada form pemakaian mesin pada aktivitas produksi 

bersama dapat berjalan dan menghasilkan output yang 

sesuai. 

No. Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Status Gambar 

1.  Menambah 

data 

pemakaian 

mesin 

produksi 

bersama 

Klik tombol 

tambah pada 

form mesin  

Menampilkan 

pesan “harap isi 

semua 

komponen” 

Sukses 4.53 

 Menampilkan 

pesan “data 

pemakaian mesin 

tersimpan” 

Sukses 4.54 

2. 

 

 

 

Menyimpan 

data 

pemakaian 

mesin 

produksi 

bersama 

Input kode 

pemakaian, 

tanggal, kode 

aktivitas, 

nama 

aktivitas 

Menampilkan 

pesan 

“pemakaian 

mesin bersama 

tersimpan” 

Sukses 4.55 
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Menampilkan 

pesan 

“pemakaian 

mesin bersama 

gagal tersimpan” 

Sukses 4.56 

3..  Mengubah 

data 

pemakaian 

mesin 

produksi 

bersama 

Klik tombol 

ganti pada 

form aktivitas 

produksi  

Menampilkan 

pesan “Data 

Terupdate” 

Sukses 4.57 

Menampilkan 

pesan “Harap isi 

semua 

komponen” 

Sukses 4.58 

4. Menghapus 

data 

pemakaian 

mesin 

produksi 

bersama 

Klik tombol 

hapus pada 

form aktivitas 

produksi 

Menampilkan 

pemberitahuan 

“Data terhapus” 

Sukses 4.59 

 

Tabel 4.5 merupakan tabel uji coba dari aktivitas pemakaian mesin bersama 

yang berisikan input dan output yang diinginkan. Sedangkan gambar 4.53 

merupakan contoh inputan data pemakaian mesin aktivitas bersama tidak ada 
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Gambar 4. 72 Peringatan Data Wajib Isi 

Gambar 4.67 menunjukan bahwa tidak ada data aktivitas namun pengguna 

tetap ingin menambah data pemakaian mesin maka akan menampilkan pesan 

“harap isi semua komponen”, Selanjutnya jika tambah daftar pemakaian mesin 

berhasil. 

 

Gambar 4. 73 Penambahan Data Pemakaian Mesin Berhasil 

Gambar 4.68 menunjukan bahwa penambahan data pemakaian mesin 

berhasil serta menampilkan pesan “data mesin tersimpan”. Selanjutnya jika data 

pemakaian mesin berhasil tersimpan akan timbul pesan. 
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Gambar 4. 74 Peringatan Jumlah Pemakaian Wajib Isi 

Gambar 4.69 menunjukan bahwa penyimpanan data pemakaian mesin 

aktivitas bersama serta akan menampilkan pesan “data pemakaian mesin 

tersimpan”, Selanjutnya jika penyimpanan data pemakaian mesin gagal tersimpan. 

 

Gambar 4. 75 Simpan Pemakaian Bahan Gagal Tersimpan 

Gambar 4.70 menunjukan bahwa tidak ada data pemakaian namun 

pengguna tetap ingin menambah maka akan timbul pesan “Simpan Pemakaian 

Bahan Gagal Tersimpan”, Selanjutnya jika data pemakaian bahan bersama diubah 

maka klik tombol ganti pada kolom aktivitas produksi 
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Gambar 4. 76 Ubah Pemakaian Mesin Berhasil 

Gambar 4.71 menunjukan bahwa data pemakaian mesin bersama berhasil 

diubah maka akan menampilkan pesan “Data Terupdate”, Selanjutnya jika data 

pemakaian mesin bersama diubah namun tidak terdapat data yang diubah maka 

akan menampilkan pesan. 

 

Gambar 4. 77 Data Ubah Pemakaian Mesin Tidak Ditemukan 

Gambar 4.72 menunjukan bahwa tidak ada data aktivitas namun pengguna 

tetap ingin mengubah data pemakaian mesin maka akan menampilkan pesan “harap 

isi semua komponen”, Selanjutnya jika data pemakaian mesin terhapus maka klik 

tombol hapus pada kolom aktivitas produksi. 
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Gambar 4. 78 Data Hapus Pemakaian Mesin Berhasil 

Gambar 4.73 menunjukan bahwa data pemakaian mesin bersama berhasil 

dihapus maka akan menampilkan pesan “Data Terhapus”. 

Tabel 4. 6 Uji Coba Fungsi Pemakaian Pegawai Bersama 

Nama Tes Form Pemakaian Pegawai Bersama 

Keterangan Fungsi pada form pemakaian pegawai pada aktivitas 

produksi bersama dapat berjalan dan menghasilkan output 

yang sesuai. 

No. Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Status Gambar 

1. 

 

tambah data 

pemakaian 

pegawai 

 

Klik tombol 

tambah 

pegawai pada 

kolom data 

pegawai 

Menampilkan 

pesan “harap isi 

semua 

komponen” 

Sukses 4.60 
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  Menampilkan 

pesan “data 

pemakaian 

pegawai 

tersimpan” 

Sukses 4.61 

2. Menyimpan 

data 

pemakaian 

pegawai 

produksi 

bersama 

Input kode 

pemakaian, 

tanggal, kode 

aktivitas, 

nama 

aktivitas 

Menampilkan 

pesan 

“pemakaian 

bahan produksi 

bersama 

tersimpan” 

Sukses 4.62 

   Menampilkan 

pesan 

“pemakaian 

bahan produksi 

bersama gagal 

tersimpan” 

Sukses 4.63 

3..  Mengubah 

data 

pemakaian 

pegawai 

produksi 

bersama 

Klik tombol 

ganti pada 

form aktivitas 

produksi  

Menampilkan 

pesan “Data 

Terupdate” 

Sukses 4.64 

Menampilkan 

pesan “Data 

Gagal 

Terupdate” 

Sukses 4.65 
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4. Menghapus 

data 

pemakaian 

pegawai 

bersama 

Klik tombol 

hapus pada 

form aktivitas 

produksi 

Menampilkan 

pemberitahuan 

“Data terhapus” 

Sukses 4.66 

 

Tabel 4.6 merupakan tabel uji coba dari aktivitas pemakaian pegawai 

bersama yang berisikan input dan output yang diinginkan. Sedangkan gambar 4.60 

merupakan contoh inputan data pemakaian pegawai aktivitas bersama tidak ada 

 

Gambar 4. 79 Peringatan Data Wajib Isi Tambah  

Gambar 4.74 menunjukan bahwa tidak ada data aktivitas namun pengguna 

tetap ingin menambah data pemakaian pegawai maka akan menampilkan pesan 

“harap isi semua komponen”, Selanjutnya jika tambah daftar pemakaian pegawai 

berhasil. 
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Gambar 4. 80 Penambahan Data Pemakaian Pegawai Berhasil 

Gambar 4.75 menunjukan bahwa penambahan data pemakaian pegawai 

berhasil ditambah serta menampilkan pesan “data pemakaian pegawai tersimpan”. 

Selanjutnya jika data pemakaian mesin berhasil tersimpan akan timbul pesan. 

 

Gambar 4. 81 Penyimpanan Data Pemakian Pegawai Berhasil 

Gambar 4.76 menunjukan bahwa penyimpanan data pemakaian pegawai 

aktivitas bersama serta akan menampilkan pesan “data tersimpan”, Selanjutnya jika 

penyimpanan data pemakaian mesin gagal tersimpan. 
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Gambar 4. 82 Simpan Pemakaian Pegawai Gagal Tersimpan 

Gambar 4.77 menunjukan bahwa tidak ada data pemakaian pegawai namun 

pengguna tetap ingin menyimpan maka akan timbul pesan “Data gagal tersimpan”, 

Selanjutnya jika data pemakaian pegawai bersama diubah maka klik tombol ganti 

pada kolom aktivitas produksi 

 

Gambar 4. 83 Ubah Pemakaian Mesin Berhasil 

Gambar 4.78 menunjukan bahwa data pemakaian mesin bersama berhasil 

diubah maka akan menampilkan pesan “Data Terupdate”, Selanjutnya jika data 

pemakaian mesin bersama diubah namun tidak terdapat data yang diubah maka 

akan menampilkan pesan. 
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Gambar 4. 84 Data Ubah Pemakaian Bahan Tidak Ditemukan 

Gambar 4.79 menunjukan bahwa tidak ada data aktivitas namun pengguna 

tetap ingin mengubah data pemakaian pegawai maka akan menampilkan pesan 

“harap isi semua komponen”, Selanjutnya jika data pemakaian pegawai terhapus 

maka klik tombol hapus pada kolom aktivitas produksi. 

 

Gambar 4. 85 Data Hapus Pemakaian Bersama Berhasil 

Gambar 4.80 menunjukan bahwa data pemakaian mesin bersama berhasil dihapus 

maka akan menampilkan pesan “Data Terhapus”. 
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Tabel 4. 7 Uji Coba Fungsi Pemakaian Bahan Perproduk 

Nama Tes Form Pemakaian Bahan Perproduk 

Keterangan Fungsi pada form pemakaian bahan pada aktivitas produksi 

bersama dapat berjalan dan menghasilkan output yang 

sesuai. 

No. Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Status Gambar 

1. Menambah 

data 

pemakaian 

bahan 

Klik tombol 

tambah bahan 

pada kolom 

pemakaian 

bahan 

Menampilkan 

pesan “data 

bahan tersimpan” 

Sukses 4.81 

pesan “jumlah 

stok tidak 

mencukupi” 

Sukses 4.82 

Menampilkan 

pesan “harap 

input kode 

bahan” 

Sukses 4.83 

2. Menyimpan 

data 

pemakaian 

bahan 

produksi 

perproduk 

Input kode 

pemakaian, 

tanggal, kode 

aktivitas, 

nama 

aktivitas 

Menampilkan 

pesan 

“pemakaian 

bahan produksi 

bersama gagal 

tersimpan” 

Sukses 4.84 
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Menampilkan 

pesan “Data 

Terupdate” 

Sukses 4.85 

3..  Mengubah 

data 

pemakaian 

bahan 

produksi 

perproduk 

Klik tombol 

ganti pada 

form aktivitas 

produksi  

Menampilkan 

pesan “Data 

Terupdate” 

Sukses 4.86 

4. Mengubah 

data 

pemakaian 

bahan 

produksi 

perproduk 

Klik tombol 

ganti pada 

form aktivitas 

produksi  

Menampilkan 

pesan “Data 

Tidak 

Ditemukan” 

Sukses 4.87 

5. Menghapus 

data 

pemakaian 

bahan 

perproduk 

Klik tombol 

hapus pada 

form aktivitas 

produksi 

Menampilkan 

pemberitahuan 

“Data terhapus” 

Sukses 4.88 

 

Tabel 4.7 merupakan tabel uji coba dari aktivitas pemakaian bahan 

berproduk yang berisikan input dan output yang diinginkan. Sedangkan gambar 

4.81 merupakan contoh inputan data pemakaian bahan aktivitas bersama berhasil 

tersimpan 
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Gambar 4. 86 data pemakaian bahan berhasil ditambah 

Gambar 4.81 menunjukan bahwa daftar data pemakaian bersama telah 

berhasil ditambahkan serta memberi pesan “data bahan tersimpan”. Selanjutnya 

jika jumlah stok tidak mencukupi akan timbul pesan  

 

Gambar 4. 87 jumlah pemakaian tidak mencukupi 

Gambar 4.82 menunjukan bahwa jumlah pemakaian lebih besar daripada 

stok bahan serta memberi pesan “jumlah pemakaian tidak mencukupi”. Selanjutnya 

jika data pemakaian gagal tersimpan akan timbul pesan. 
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Gambar 4. 88 Peringatan Jumlah Pemakaian Wajib Isi 

Gambar 4.83 menunjukan bahwa tidak ada data pemakaian namun 

pengguna tetap ingin menambah maka akan timbul pesan “harap input kode bahan”, 

Selanjutnya tidak ada data pemakaian bahan namun pengguna tetap ingin 

menyimpan maka akan timbul pesan. 

 

Gambar 4. 89 Simpan Pemakaian Bahan Gagal Tersimpan 

Gambar 4.84 menunjukan bahwa tidak ada data pemakaian namun 

pengguna tetap ingin menambah maka akan timbul pesan “Simpan Pemakaian 

Bahan Gagal Tersimpan”, Selanjutnya jika data pemakaian bahan bersama berhasil 

disimpan 
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Gambar 4. 90 Pemakaian Bahan Berhasil Tersimpan 

Gambar 4.85 menunjukan bahwa data pemakaian bahan bersama berhasil 

disimpan maka akan menampilkan pesan “Simpan Pemakaian Bahan Tersimpan”, 

Selanjutnya jika data pemakaian bahan bersama diubah maka klik tombol ubah 

pada kolom aktifitas produksi. 

 

Gambar 4. 91 Ubah Pemakaian Bahan Berhasil 

Gambar 4.86 menunjukan bahwa data pemakaian bahan bersama berhasil 

diubah maka akan menampilkan pesan “Data Terupdate”, Selanjutnya jika data 

pemakaian bahan bersama diubah namun tidak terdapat data yang diubah maka 

akan menampilkan pesan. 
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Gambar 4. 92 Ubah Pemakaian Bahan Tidak Ditemukan 

Gambar 4.87 menunjukan bahwa data pemakaian bahan bersama diubah 

namun tidak terdapat data yang diubah maka akan menampilkan pesan “Data Tidak 

Ditemukan”, Selanjutnya jika data pemakaian bahan bersama dihapus maka klik 

tombol hapus. 

 

Gambar 4. 93 Hapus Pemakaian Perproduk Berhasil 

Gambar 4.88 menunjukan bahwa data pemakaian bahan bersama berhasil 

dihapus maka akan menampilkan pesan “Data Terhapus”. 
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Tabel 4. 8 Uji Coba Fungsi Pemakaian Mesin Perproduk 

Nama Tes Form Pemakaian Mesin Perproduk 

Keterangan Fungsi pada form pemakaian mesin pada aktivitas produksi 

bersama dapat berjalan dan menghasilkan output yang 

sesuai. 

No. Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Status Gambar 

1.  Menambah 

data 

pemakaian 

mesin 

produksi 

bersama 

Klik tombol 

tambah pada 

form mesin  

Menampilkan 

pesan “harap isi 

semua 

komponen” 

Sukses 4.89 

 Menampilkan 

pesan “data 

pemakaian mesin 

tersimpan” 

Sukses 4.90 

2. 

 

 

 

Menyimpan 

data 

pemakaian 

mesin 

produksi 

bersama 

Input kode 

pemakaian, 

tanggal, kode 

aktivitas, 

nama 

aktivitas 

Menampilkan 

pesan 

“pemakaian 

bahan produksi 

bersama 

tersimpan” 

Sukses 4.91 
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Menampilkan 

pesan 

“pemakaian 

bahan produksi 

bersama gagal 

tersimpan” 

Sukses 4.92 

3..  Mengubah 

data 

pemakaian 

mesin 

produksi 

bersama 

Klik tombol 

ganti pada 

form aktivitas 

produksi  

Menampilkan 

pesan “Data 

Terupdate” 

Sukses 4.93 

Menampilkan 

pesan “Data 

Gagal 

Terupdate” 

Sukses 4.94 

4. Menghapus 

data 

pemakaian 

mesin  

Klik tombol 

hapus pada 

form aktivitas 

produksi 

Menampilkan 

pemberitahuan 

“Data terhapus” 

Sukses 4.95 

 

Tabel 4.8 merupakan tabel uji coba dari aktivitas pemakaian mesin 

perproduk yang berisikan input dan output yang diinginkan. Sedangkan gambar 

4.75 merupakan contoh inputan data pemakaian mesin aktivitas bersama tidak ada 
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Gambar 4. 94 Peringatan Data Wajib Isi 

Gambar 4.75 menunjukan bahwa tidak ada data aktivitas namun pengguna 

tetap ingin menambah data pemakaian mesin maka akan menampilkan pesan 

“harap isi semua komponen”, Selanjutnya jika tambah daftar pemakaian mesin 

berhasil. 

 

Gambar 4. 95 Penambahan Data Pemakaian Mesin Berhasil 

Gambar 4.76 menunjukan bahwa penambahan data pemakaian mesin 

berhasil serta menampilkan pesan “data mesin tersimpan”. Selanjutnya jika data 

pemakaian mesin berhasil tersimpan akan timbul pesan. 
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Gambar 4. 96 Penyimpanan Data Mesin Perproduk Berhasil 

Gambar 4.91 menunjukan bahwa penyimpanan data pemakaian mesin 

aktivitas bersama serta akan menampilkan pesan “data pemakaian mesin 

tersimpan”, Selanjutnya jika penyimpanan data pemakaian mesin gagal tersimpan. 

 

Gambar 4. 97 Simpan Pemakaian Bahan Gagal Tersimpan 

Gambar 4.92 menunjukan bahwa tidak ada data pemakaian namun 

pengguna tetap ingin menyimpan maka akan timbul pesan “Simpan Pemakaian 

Bahan Gagal Tersimpan”, Selanjutnya jika data pemakaian bahan bersama diubah 

maka klik tombol ganti pada kolom aktivitas produksi 



247 

 

 

 

 

Gambar 4. 98 Ubah Pemakaian Mesin Berhasil 

Gambar 4.93 menunjukan bahwa data pemakaian mesin perproduk berhasil 

diubah maka akan menampilkan pesan “Data pemakaian mesin perproduk 

terupdate”, Selanjutnya jika data pemakaian mesin bersama diubah namun tidak 

terdapat data yang diubah maka akan menampilkan pesan. 

 

Gambar 4. 99 Data Ubah Pemakaian Mesin Tidak Ditemukan 

Gambar 4.94 menunjukan bahwa tidak ada data aktivitas namun pengguna 

tetap ingin mengubah data pemakaian mesin maka akan menampilkan pesan “harap 

isi semua komponen”, Selanjutnya jika data pemakaian mesin terhapus maka klik 

tombol hapus pada kolom aktivitas produksi. 
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Gambar 4. 100 Data Hapus Pemakaian Mesin Berhasil 

Gambar 4.95 menunjukan bahwa data pemakaian mesin bersama berhasil dihapus 

maka akan menampilkan pesan “Data Terhapus”. 

Tabel 4. 9 Uji Coba Fungsi Pemakaian Pegawai Perproduk 

Nama Tes Form Pemakaian Pegawai Perproduk 

Keterangan Fungsi pada form pemakaian pegawai pada aktivitas 

produksi bersama dapat berjalan dan menghasilkan output 

yang sesuai. 

No. Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Status Gambar 

1. Klik tombol 

tambah 

Menampilkan 

pesan “harap isi 

Sukses 4.96 
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 tambah data 

pemakaian 

pegawai 

 

pegawai pada 

kolom data 

pegawai 

 

semua 

komponen” 

 Menampilkan 

pesan “data 

pemakaian 

pegawai 

tersimpan” 

Sukses 4.97 

2. Menyimpan 

data 

pemakaian 

pegawai 

produksi 

bersama 

Input kode 

pemakaian, 

tanggal, kode 

aktivitas, 

nama 

aktivitas 

Menampilkan 

pesan 

“pemakaian 

bahan produksi 

bersama 

tersimpan” 

Sukses 4.98 

   Menampilkan 

pesan 

“pemakaian 

bahan produksi 

bersama gagal 

tersimpan” 

Sukses 4.99 

3..  Mengubah 

data 

pemakaian 

pegawai 

produksi 

bersama 

Klik tombol 

ganti pada 

form aktivitas 

produksi  

Menampilkan 

pesan “Data 

Terupdate” 

Sukses 4.100 

Menampilkan 

pesan “Data 

Gagal 

Terupdate” 

Sukses 4.101 
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4. Menghapus 

data 

pemakaian 

pegawai 

bersama 

Klik tombol 

hapus pada 

tabel data 

bagian 

Menampilkan 

pemberitahuan 

“Data terhapus” 

Sukses 4.102 

 

Tabel 4.9 merupakan tabel uji coba dari aktivitas pemakaian pegawai 

perproduk yang berisikan input dan output yang diinginkan. Sedangkan gambar 

4.96 merupakan contoh inputan data pemakaian pegawai aktivitas perproduk tidak 

ada 

 

Gambar 4. 101 Peringatan Data Wajib Isi Tambah  

Gambar 4.96 menunjukan bahwa tidak ada data aktivitas namun pengguna 

tetap ingin menambah data pemakaian pegawai maka akan menampilkan pesan 

“harap isi semua komponen”, Selanjutnya jika tambah daftar pemakaian pegawai 

berhasil. 
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Gambar 4. 102 Penambahan Data Pemakaian Pegawai Berhasil 

Gambar 4.97 menunjukan bahwa penambahan data pemakaian pegawai 

berhasil ditambah serta menampilkan pesan “data pemakaian pegawai tersimpan”. 

Selanjutnya jika data pemakaian pegawai berhasil tertambah akan timbul pesan. 

 

Gambar 4. 103 Penyimpanan Data Pemakian Pegawai Berhasil 

Gambar 4.98 menunjukan bahwa penyimpanan data pemakaian pegawai 

aktivitas bersama serta akan menampilkan pesan “data tersimpan”, Selanjutnya jika 

penyimpanan data pemakaian pegawai gagal tersimpan. 
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Gambar 4. 104 Simpan Pemakaian Pegawai Gagal Tersimpan 

Gambar 4.99 menunjukan bahwa tidak ada data pemakaian pegawai namun 

pengguna tetap ingin menyimpan maka akan timbul pesan “Data pegawai 

Perproduk tidak ada”, Selanjutnya jika data pemakaian pegawai bersama diubah 

maka klik tombol ganti pada kolom aktivitas produksi 

 

Gambar 4. 105 Ubah Pemakaian Pegawai Berhasil 

Gambar 4.100 menunjukan bahwa data pemakaian mesin bersama berhasil 

diubah maka akan menampilkan pesan “Data pegawai perproduk Terupdate”, 

Selanjutnya jika data pemakaian mesin perproduk diubah namun tidak terdapat data 

yang diubah maka akan menampilkan pesan. 
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Gambar 4. 106 Data Ubah Pegawai Tidak Ditemukan 

Gambar 4.101 menunjukan bahwa tidak ada data aktivitas namun pengguna 

tetap ingin mengubah data pemakaian pegawai maka akan menampilkan pesan 

“Data pegawai perproduk tidak ditemukan”, Selanjutnya jika data pemakaian 

pegawai terhapus maka klik tombol hapus pada kolom aktivitas produksi. 

 

Gambar 4. 107 Data Hapus Pemakaian Bersama Berhasil 

Gambar 4.102 menunjukan bahwa data pemakaian pegawai perproduk 

berhasil dihapus maka akan menampilkan pesan “Data Terhapus”. 
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Tabel 4. 10 Uji Coba Fungsi Realisasi Produksi Bersama 

Nama Tes Form Realisasi Produksi Bersama 

Keterangan Fungsi pada form realisasi produksi bersama dapat berjalan 

dan menghasilkan output yang sesuai. 

No. Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Status Gambar 

1. Menyimpan 

data realisasi 

produksi 

bersama 

Input kode 

realisasi, kode 

aktivitas, 

nama 

aktivitas, 

kode produk, 

nama produk, 

hasil produksi  

Menampilkan 

Pesan “Minimal 

tersedia 

bahanbaku, mesin, 

pegawai” 

Sukses 4.103 

Menampilkan 

Pesan “Kode 

aktivitas atau kode 

produk tidak boleh 

kosong” 

Sukses 4.104 

Menampilkan 

Pesan “Data 

tersimpan” 

Sukses 4.105 

 

Tabel 4.10 merupakan tabel uji coba dari realisasi aktivitas produksi 

bersama yang berisikan input dan output yang diinginkan. Sedangkan gambar 4.89 

merupakan contoh inputan data realisasi aktivitas produksi bersama tidak ada 
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Gambar 4. 108 Gambar Peringatan Kode Aktivitas Bersama Harus Di Isi 

Gambar 4.103 muncul jika terdapat kolom kode aktivitas dan kode produk 

tidak terisi serta memberi pesan “Minimal tersedia bahan baku, mesin dan 

pegawai”. Selanjutnya jika kode realisasi terisi namun pengguna tetap ingin 

menyimpan realisasi maka akan memberi pesan. 

 

Gambar 4. 109 Gambar Kode Produk Bersama Harus Di Isi 

Gambar 4.104 muncul jika terdapat kolom kode produk tidak terisi serta 

memberi pesan “Kode aktivitas dan kode produk tidak boleh kosong”. Selanjutnya 

jika data realisasi aktivitas bersama tersimpan. 
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Gambar 4. 110 Penyimpanan Realisasi Produksi Bersama Berhasil 

Gambar 4.105 muncul jika realisasi aktivitas bersama berhasil tersimpan 

serta memberi pesan “Data Tersimpan”. 
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Tabel 4. 11 Uji Coba Fungsi Realisasi Produksi Perproduk 

Nama Tes Form Realisasi Produksi Perproduk 

Keterangan Fungsi pada form realisasi produksi bersama dapat berjalan 

dan menghasilkan output yang sesuai. 

No. Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Status Gambar 

1. Menyimpan 

data realisasi 

produksi 

perproduk 

Input kode 

realisasi, kode 

aktivitas, 

nama 

aktivitas, 

kode produk, 

nama produk, 

hasil produksi  

Menampilkan 

Pesan “Minimal 

tersedia 

bahanbaku, mesin, 

pegawai” 

Sukses 4.106 

Menampilkan 

Pesan “Kode 

aktivitas atau kode 

produk tidak boleh 

kosong” 

Sukses 4.107 

Menampilkan 

Pesan “Data 

tersimpan” 

Sukses 4.108 

 

Tabel 4.11 merupakan tabel uji coba dari aktivitas pemakaian pegawai 

perproduk yang berisikan input dan output yang diinginkan. Sedangkan gambar 
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4.106 merupakan contoh inputan data pemakaian pegawai aktivitas perproduk tidak 

ada 

 

Gambar 4. 111 Gambar Peringatan Kode Aktivitas Perproduk Harus Di Isi 

Gambar 8.107 muncul jika terdapat kolom kode aktivitas dan kode produk 

tidak terisi serta memberi pesan “Harap isi semua komponen”. Selanjutnya jika 

kode aktivitas terisi namun pengguna tetap ingin menyimpan realisasi maka akan 

memberi pesan. 

 

Gambar 4. 112 Gambar Kode Produk Perproduk Harus Di Isi 
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Gambar 8.107 muncul jika terdapat kolom kode produk tidak terisi serta 

memberi pesan “Harap isi Semua Komponen”. Selanjutnya jika data realisasi 

aktivitas perproduk tersimpan. 

 

Gambar 4. 113 Penyimpanan Realisasi Produksi Perproduk Berhasil 

Gambar 8.108 muncul jika realisasi aktivitas bersama berhasil tersimpan serta 

memberi pesan “Data Tersimpan”. 

4.3.2. Uji Coba Fungsi Perhitungan 

A. Uji Coba Fungsi Perhitungan Biaya Bersama 

Uji coba fungsi perhitungan biaya bersama bertujuan untuk mengetahui apakah 

biaya bersama yang dihasilkan oleh aplikasi telah sesuai dengan hasil perhitungan 

manual yang telah dilakukan. Adapun contoh kasus serta perhitungan manual yang 

digunakan dalam uji coba perhitungan biaya bersama terdapat pada tabel berikut 
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Tabel 4. 12 Uji Coba Fungsi Perhitungan Bersama 

Nama Tes Proses 
Output Yang 

Diharapkan 
Hasil Dokumentasi 

Uji Coba 

Perhitungan 

Harga Pokok 

Bersama 

Menghitung 

Biaya Harga 

Pokok Produksi 

Biaya Harga 

Pokok 

Produksi 

Sukses 
Gambar 

4.109 

Nama Produk Bersama: Kasa  

Perhitungan Harga Pokok Produksi Bersama Manual 

Rumus = Biaya Bahan Baku + Biaya Tenaga Kerja Langsung + Biaya Overhead 

Pabrik + Biaya Kerugian Penyusutan Emas 

Biaya Bahan Baku 

a. Bahan Baku Utama: Kasa Glondongan 

Realisasi Pemakaian * Harga/Satuan 

(600 Kg * Rp 5200 = Rp 3.120.000) 

b. Bahan Bakar: Batu Bara 

Realisasi Pemakaian * Harga/Satuan 

(50 Kg * Rp 1751 = Rp 87.550) 

c. Bahan Bakar: Solar 

Realisasi Pemakaian * Harga/Satuan 

(20 Liter * Rp 13.100 = Rp 262.000) 

 

Jadi, total biaya bahan baku bersama menurut perhitungan manual sebesar Rp 

3.469.550 

 

Biaya Tenaga Kerja Langsung 

a. Nama Pegawai: Pegawai 13 

Realisasi Jam kerja * Gaji bagian / Jam 

(6 jam * Rp 14.423 = Rp 86.538) 

b. Nama Pegawai: Pegawai 14 

Realisasi Jam kerja * Gaji bagian / Jam 
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(6 jam * Rp 10.577 = Rp 63.462) 

c. Nama Pegawai: Pegawai 22 

Realisasi Jam kerja * Gaji bagian / Jam 

(6 jam * Rp 14.423  = Rp 86.538) 

 

Jadi, total biaya tenaga kerja langsung bersama menurut perhitungan manual 

sebesar Rp 236.538 

 

Biaya Overhead Pabrik 

Bahan Penolong 

a) Nama Bahan Penolong: Cairan Kimia 

Realisasi Pemakaian * Harga/Satuan 

(10 gr * Rp 2500 = Rp 25.000) 

Tenaga Kerja tak Langsung 

a. Nama Pegawai: Pegawai 16 – PPQC Laborat & Pengawas - 86538 

Realisasi Jam kerja * Gaji bagian / Jam 

(6 jam * Rp 14.423 = Rp 86.538) 

Penyusutan Mesin Pabrik 

b) Nama Mesin: Kettle 

Biaya Penyusutan =( (Harga Perolehan – Nilai Sisa) / 12 Bulan )/ 208 Jam 

((Rp 300.000.000 - Rp 30.000.000) / 12 Bulan)/ 208 Jam = Rp 108.173 

Pembebanan Biaya Penyusutan = Biaya Penyusutan* Jam Kerja Mesin 

(Rp 108.173 * 6 Jam = Rp 649.038) 

c) Nama Mesin: Saponifikasi 1 

Biaya Penyusutan =( (Harga Perolehan – Nilai Sisa) / 12 Bulan )/ 208 Jam 

((Rp 25.000.000 - Rp 2.500.000) / 12 Bulan)/ 208 Jam = Rp 9.014 

Pembebanan Biaya Penyusutan = Biaya Penyusutan* Jam Kerja Mesin 

(Rp 9.014 * 6 Jam = Rp 54.084) 

d) Nama Mesin: Afrol Kain Woven 

Biaya Penyusutan =( (Harga Perolehan – Nilai Sisa) / 12 Bulan )/ 208 Jam 

((Rp 35.880.000 - Rp 3.588.000) / 12 Bulan)/ 208 Jam = Rp 12.938 

Pembebanan Biaya Penyusutan = Biaya Penyusutan* Jam Kerja Mesin 
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(12.938 * 6 Jam = Rp 77.625) 

e) Nama Mesin: Exhaust Blower 

Biaya Penyusutan =( (Harga Perolehan – Nilai Sisa) / 12 Bulan )/ 208 Jam 

((Rp 5.000.000 - Rp 500.000) / 12 Bulan)/ 208 Jam = 1.803 

Pembebanan Biaya Penyusutan = Biaya Penyusutan* Jam Kerja Mesin 

(Rp 21.375 * 6 Jam = Rp 10.817) 

Total Biaya Penyusutan Mesin Pabrik = Rp 791.568 

Listrik (Mesin) 

b) Nama Mesin: Kettle 1 

Penggunaan Daya = Daya Mesin * Jam Kerja Mesin 

(0 Watt * 6 Jam = 0 Watt) 

c) Nama Mesin: Saponifikasi 1 

Penggunaan Daya = Daya Mesin * Jam Kerja Mesin 

(7500 Watt * 6 Jam = 45000 Watt) 

d) Nama Mesin: Afrol Kain Woven 

Penggunaan Daya = Daya Mesin * Jam Kerja Mesin 

(1100 Watt * 6 Jam = 6600 Watt) 

e) Nama Mesin: Exhaust Blower 

Penggunaan Daya = Daya Mesin * Jam Kerja Mesin 

(370 Watt * 6 Jam = 2220 Watt) 

Total Biaya Listrik =  Total Kwh * Tarif listrik per Kwh 

Total Biaya Listrik = 53,82 / 54 Kwh * Rp 1304 = Rp 70.416 

 

Total Harga Pokok Produksi Bersama Rp 1.530.698 
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Gambar 4. 114 Hasil Uji Coba Perhitungan Bersama 

B. Uji Coba Fungsi Alokasi Perhitungan Biaya Bersama 

Uji coba fungsi alokasi perhitungan biaya bersama bertujuan untuk mengetahui 

apakah alokasi biaya bersama yang dihasilkan oleh aplikasi telah sesuai dengan 

hasil perhitungan manual yang telah dilakukan. Adapun contoh kasus serta 

perhitungan manual yang digunakan dalam uji coba fungsi alokasi perhitungan 

biaya bersama terdapat pada tabel berikut 

Tabel 4. 13 Uji Fungsi Alokasi Perhitungan Biaya Bersama 

Nama Tes Proses 
Output Yang 

Diharapkan 
Hasil Dokumentasi 

Uji Fungsi 

Alokasi 

Perhitungan 

Biaya Bersama 

Menghitung 

Biaya Alokasi 

Perproduk 

Biaya Alokasi 

Perproduk 
Sukses 

Gambar 

4.110 

Nama SubProduk: Masker Kain Kasa  80 Pcs 
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 Masker Earloop 120 Pcs 

Perhitungan Alokasi Perhitungan Bersama dari Manual 

Rumus = Alokasi Hasil Produksi Bersama / Hasil Produksi Bersama * Biaya 

Produksi Bersama 

Rumus Biaya Alokasi Produksi Bersama: 

Alokasi Hasil Produksi Bersama / Hasil Produksi Bersama * Biaya Produksi 

Bersama 

Hasil Produksi Bersama  

Kasa 200 Pcs dengan Biaya Produksi Bersama Rp 4.679.610 

Alokasi Biaya Produksi Bersama 

Masker Kain Kasa 

80 Pcs ÷ 200 Pcs * Rp 4.679.610 = Rp 1.871.844 

Masker Earloop 

120 Pcs ÷ 200 Pcs * Rp 4.679.610 = Rp 2.807.766 

Perhitungan Alokasi Perhitungan Bersama dari Perusahaan 

Rumus = Biaya produksi bersama satuan terkecil x jumlah pemakaian hasil 

alokasi produksi bersama 

Biaya produksi bersama satuan terkecil: Biaya Produksi Bersama ÷ Total Hasil 

Produksi Bersama 

Biaya Alokasi Produksi Bersama: Biaya produksi bersama satuan terkecil 𝑥 

jumlah pemakaian alokasi produksi bersama  

 

Biaya produksi bersama satuan terkecil: Rp 4.679.610 ÷ 200 Pcs = Rp 23.398 / 

Pcs 

 

Alokasi Biaya Produksi Bersama 

Masker Kain Kasa 

Masker Earloop 

Rp 4.679.610 

Rp 1.871.844 

Rp 2.807.766 
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Gambar 4. 115 Hasil Uji Coba Alokasi Perhitungan Bersama 

C. Uji Coba Fungsi Perhitungan Biaya Bahan Baku Perproduk 

Sebelum melakukan uji coba perhitungan, harus disediakan data bahan pada 

periode tertentu. Untuk itu digunakan data persediaan bahan pada periode Oktober 

sampai dengan November bertujuan memastikan bahwa harga bahan telah sesuai 

 

Gambar 4. 116 Data Persediaan Bahan 

Uji coba fungsi perhitungan biaya bahan baku perproduk bertujuan untuk 

mengetahui apakah biaya bahan baku perproduk yang dihasilkan oleh aplikasi telah 

sesuai dengan hasil perhitungan manual yang telah dilakukan. Adapun contoh kasus 
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serta perhitungan manual yang digunakan dalam uji coba fungsi perhitungan biaya 

bahan baku perproduk terdapat pada tabel berikut 

Tabel 4. 14 Uji Coba Perhitungan Biaya Bahan Baku Perproduk 

Nama Tes Proses 
Output Yang 

Diharapkan 

Hasil Dokumentasi 

Uji Coba 

Perhitungan 

Biaya Bahan 

Baku 

Perproduk 

Menghitung 

Biaya Bahan 

Baku 

Perproduk 

Biaya Bahan 

Baku Perproduk 
Sukses 

Gambar 

4.112 

Nama Produk: Masker Kain Kasa  

Perhitungan Biaya Bahan Baku Perproduk Manual 

a) Nama Bahan Baku: Kertas Fluid 14/14 

Realisasi Pemakaian * Harga/Satuan 

(160 Pcs * Rp 2000 = Rp 320.000) 

b) Nama Bahan Baku: Kertas Bungkus Biru 

Realisasi Pemakaian * Harga/Satuan 

(80 Pcs * Rp 1250 = Rp 100.000) 

c) Nama Bahan Baku: Kertas Pack 

Realisasi Pemakaian * Harga/Satuan 

(80 Pcs * Rp 1000 = Rp 80.000) 

d) Nama Bahan Baku: Plastik pembungkus 

Realisasi Pemakaian * Harga/Satuan 

(160 Pcs * Rp 1500 = Rp 240.000) 

 

Total Biaya Bahan Baku Langsung = Rp 740.000 

 

Jadi, total biaya penggunaan bahan menurut perhitungan sistem sebesar Rp 

740.000 

Perhitungan Biaya Bahan Baku Dari Perusahaan 

a) Nama Bahan Baku: Kertas Fluid 14/14 
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Realisasi Pemakaian * Harga/Satuan 

(160 Pcs * Rp 2000 = Rp 320.000) 

b) Nama Bahan Baku: Kertas Bungkus Biru 

Realisasi Pemakaian * Harga/Satuan 

(80 Pcs * Rp 1250 = Rp 100.000) 

c) Nama Bahan Baku: Kertas Pack 

Realisasi Pemakaian * Harga/Satuan 

(80 Pcs * Rp 1000 = Rp 80.000) 

d) Nama Bahan Baku: Plastik pembungkus 

Realisasi Pemakaian * Harga/Satuan 

(160 Pcs * Rp 1500 = Rp 240.000) 

 

Total Biaya Bahan Baku Langsung = Rp 740.000 

 

Jadi, total biaya penggunaan bahan menurut perhitungan sistem sebesar Rp 

740.000 

 

 

Gambar 4. 117 Hasil Uji Coba Perhitungan Biaya Bahan Baku Perproduk 
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D. Uji Fungsi Coba Perhitungan Biaya Tenaga Kerja Langsung Perproduk 

Sebelum melakukan uji coba perhitungan, harus disediakan data pegawai dan 

gaji pada tiap bagian. Untuk itu digunakan data pegawai dan gaji bagian yang ada 

pada sistem. 

 

Gambar 4. 118 Data Pegawai 
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Gambar 4. 119 Data Gaji Tiap Bagian 

Uji coba fungsi perhitungan biaya tenaga kerja langsung perproduk bertujuan 

untuk mengetahui apakah biaya tenaga kerja langsung perproduk yang dihasilkan 

oleh aplikasi telah sesuai dengan hasil perhitungan manual yang telah dilakukan. 

Adawpun contoh kasus serta perhitungan manual yang digunakan dalam Uji coba 

fungsi perhitungan biaya tenaga kerja langsung perproduk terdapat pada tabel 

berikut 

Tabel 4. 15 Uji Coba Perhitungan Biaya Tenaga Kerja Langsung Perproduk 

Nama Tes Proses 
Output Yang 

Diharapkan 

Hasil Dokumentasi 

Uji Coba 

Perhitungan 

Biaya Tenaga 

Kerja 

Menghitung 

Biaya Tenaga 

Kerja 

Biaya Tenaga 

Kerja Perproduk 
Sukses 

Gambar 

4.115 
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Langsung 

Perproduk 

Langsung 

Perproduk 

 

Nama Produk: Masker Kain Kasa  

Perhitungan Biaya Tenaga Kerja Langsung Manual 

a) Nama pegawai: Pegawai 32 (P00032) 

Tarif pembebanan biaya 

= upah per jam * total jam kerja per hari 

(Rp 14423 * 6 Jam = Rp 86.538) 

b) Nama pegawai: Pegawai 33 (P00032) 

Tarif pembebanan biaya 

= upah per jam * total jam kerja per hari 

(Rp 14423 * 6 = Rp 86.538) 

Total Biaya Tenaga Kerja Langsung = Rp 173.076 

Jadi, total biaya tenaga kerja langsung menurut perhitungan aplikasi sebesar Rp 

173.076 

Perhitungan Biaya Tenaga Kerja Langsung Dari Perusahaan 

Total Pekerja Bag. Kapas * upah per jam * total jam kerja per hari 

(7 Orang * Rp 14423 * 6 Jam = Rp 1.211.532) 

Total Pekerja Bag. PPQC * upah per jam * total jam kerja per hari 

(2 Orang * Rp 14423 * 6 Jam  = Rp 173.076) 

(1 Orang * Rp 16827 * 6 Jam  = Rp 100.962) 

Jadi, total biaya tenaga kerja langsung menurut perhitungan perusahaan sebesar 

Rp 1.485.570 
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Gambar 4. 120 Hasil Uji Coba Perhitungan Biaya Tenaga Kerja Perproduk 

E. Uji Coba Fungsi Perhitungan Biaya Overhead Perproduk 

Uji coba fungsi perhitungan biaya overhead perproduk bertujuan untuk 

mengetahui apakah biaya overhead perproduk yang dihasilkan oleh aplikasi telah 

sesuai dengan hasil perhitungan manual yang telah dilakukan. Adapun contoh kasus 

serta perhitungan manual yang digunakan dalam Uji coba fungsi perhitungan biaya 

overhead perproduk terdapat pada tabel berikut 

Tabel 4. 16 Uji Coba Perhitungan Biaya Overhead Pabrik 

Nama Tes Proses 
Output Yang 

Diharapkan 

Hasil Dokumentasi 

Uji Coba 

Perhitungan 

Biaya 

Overhead 

Perproduk 

Menghitung 

Biaya 

Overhead 

Perproduk 

Biaya Overhead 

Perproduk 
Sukses 

Gambar 

4.116 
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Nama Produk: Masker Kain Kasa  

Perhitungan Biaya Overhead Pabrik Manual 

Bahan Penolong 

b) Nama Bahan Penolong: Tinta Las 

Realisasi Pemakaian Bahan Penolong * Harga/Satuan 

(2 Lt * Rp 2500 = Rp 5000) 

c) Nama Bahan Penolong: Lem Kertas  

Realisasi Pemakaian Bahan Penolong * Harga/Satuan 

(2 Pcs * Rp 2150 = Rp 4300) 

d) Nama Bahan Penolong: Tinta Las 

Realisasi Pemakaian Bahan Penolong * Harga/Satuan 

(2 Pcs* Rp 8000 = Rp 16000) 

Tenaga Kerja Tak Langsung 

b) Nama pegawai: Pegawai 17 (P00017) 

     Bagian: PPQC Gudang Bahan Baku dan Pembantu 

     Tarif pembebanan biaya = total gaji perjam * jam kerja pegawai per hari 

(Rp 86.538 = Rp 14423 * 6 Jam  ) 

c) Nama pegawai: Pegawai 18 (P00018) 

     Bagian: PPQC Produk & Costing 

     Tarif pembebanan biaya = total gaji perjam * jam kerja pegawai per hari 

(Rp 100.962 = Rp 16827 * 6 Jam  ) 

Listrik Mesin 

a) Nama Mesin: Exhaust Blower 2 

Penggunaan Daya = Daya Mesin * Jam Kerja Mesin 

(370 Watt * 6 Jam = 2220 Watt) 

b) Nama Mesin: Pembuka gumpalan 

Penggunaan Daya = Daya Mesin * Jam Kerja Mesin 

(3000 Watt * 6 Jam = 18000 Watt) 

c) Nama Mesin: Gunting listrik pemotong kain 

Penggunaan Daya = Daya Mesin * Jam Kerja Mesin 

(1168 Watt * 6 Jam = 7008 Watt) 

d) Nama Mesin: Press plastik kontinyu 



273 

 

 

 

Penggunaan Daya = Daya Mesin * Jam Kerja Mesin 

(600 Watt * 6 Jam = 3600 Watt) 

e) Nama Mesin: plastik sealer 1 

Penggunaan Daya = Daya Mesin * Jam Kerja Mesin 

(500 Watt * 6 Jam = 3000 Watt) 

f) Nama Mesin: Cap tinta 

Penggunaan Daya = Daya Mesin * Jam Kerja Mesin 

(106 Watt * 6 Jam = 636 Watt) 

 

Total Biaya Listrik =  Total Kwh * Tarif listrik per Kwh 

Total Biaya Listrik = 34,464 / 35 Kwh * Rp 1304 = Rp 44.940 

Penyusutan Mesin 

a) Nama Mesin: Exhaust Blower 2 

Biaya Penyusutan =( (Harga Perolehan – Nilai Sisa) / 12 Bulan )/ 208 Jam 

((Rp 6.000.000 - Rp 600.000) / 12 Bulan)/ 208 Jam = Rp 2163 

Pembebanan Biaya Penyusutan = Biaya Penyusutan* Jam Kerja Mesin 

(Rp 2163 * 6 Jam = Rp 12.981) 

b) Nama Mesin: Pembuka Gumpalan 

Biaya Penyusutan =( (Harga Perolehan – Nilai Sisa) / 12 Bulan )/ 208 Jam 

((Rp 49.920.000 - Rp 4.992.000) / 12 Bulan)/ 208 Jam = Rp 18.000 

Pembebanan Biaya Penyusutan = Biaya Penyusutan* Jam Kerja Mesin 

(Rp 18.000 * 6 Jam = Rp 108.000) 

c) Nama Mesin: Gunting listrik 

Biaya Penyusutan =( (Harga Perolehan – Nilai Sisa) / 12 Bulan )/ 208 Jam 

((Rp 4.368.000 - Rp 436.800) / 12 Bulan)/ 208 Jam = Rp 1.575 

Pembebanan Biaya Penyusutan = Biaya Penyusutan* Jam Kerja Mesin 

(1.575* 6 Jam = Rp 9.450) 

d) Nama Mesin: Pres Plastik Kontinyu 

Biaya Penyusutan =( (Harga Perolehan – Nilai Sisa) / 12 Bulan )/ 208 Jam 

((Rp 3.700.000 - Rp 370.000) / 12 Bulan)/ 208 Jam = 1.334 

Pembebanan Biaya Penyusutan = Biaya Penyusutan* Jam Kerja Mesin 

(Rp 1.334 * 6 Jam = Rp 8.005) 
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e) Nama Mesin: Plastik Sealer 

Biaya Penyusutan =( (Harga Perolehan – Nilai Sisa) / 12 Bulan )/ 208 Jam 

((Rp 3.250.000- Rp 325.000) / 12 Bulan)/ 208 Jam = 1.172 

Pembebanan Biaya Penyusutan = Biaya Penyusutan* Jam Kerja Mesin 

(Rp 1.172 * 6 Jam = Rp 7.031) 

f) Nama Mesin: Cap Tinta 

Biaya Penyusutan =( (Harga Perolehan – Nilai Sisa) / 12 Bulan )/ 208 Jam 

((Rp 1.700.000- Rp 170.000) / 12 Bulan)/ 208 Jam = 613 

Pembebanan Biaya Penyusutan = Biaya Penyusutan* Jam Kerja Mesin 

(Rp 613 * 6 Jam = Rp 3.678) 

 

Total Biaya Penyusutan Mesin  = Rp 149.142 

 

Perbaikan Mesin 

b) Nama Mesin: - 

Biaya Perbaikan Mesin = Rp - 

 

Jadi, total biaya Overhead per produk menurut perhitungan manual sebesar Rp 

406.882 

Perhitungan Biaya Overhead Pabrik dari Perusahaan 

Biaya Overhead Pabrik = Listrik Produksi Rp 40.910.000 × 70% = 28.637.000 

Produk Kapas 40% x 28.637.000= 11.454.800 ÷ 26 Hari = Rp 440.569 / Hari 

Produk Kasa 60% x 28.637.000= 17.182.200 ÷ 26 Hari = Rp 660.854 / Hari 

 

(Biaya Listrik) Produk Kasa = Rp 660.854 

 

 (Biaya Perbaikan Mesin) = Rp. - 

 

Jadi, total biaya Overhead per produk menurut perhitungan perusahaan sebesar 

Rp Rp 660.854 
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Gambar 4. 121 hasil Uji Coba Biaya Overhead Pabrik 

F. Uji Coba Fungsi Perhitungan Biaya Produksi Perproduk 

Uji coba fungsi perhitungan biaya produksi perproduk bertujuan untuk 

mengetahui apakah biaya produksi perproduk yang dihasilkan oleh aplikasi telah 

sesuai dengan hasil perhitungan manual yang telah dilakukan. Adapun contoh kasus 

serta perhitungan manual yang digunakan dalam uji coba fungsi perhitungan biaya 

produksi perproduk terdapat pada tabel berikut 

Tabel 4. 17 Fungsi Perhitungan Perproduk 

Nama Tes Proses 
Output Yang 

Diharapkan 
Hasil Dokumentasi 

Uji Coba 

Perhitungan 

Harga Pokok 

Produksi 

Menghitung 

Biaya Harga 

Pokok Produksi 

Biaya Harga 

Pokok 

Produksi 

Sukses Gambar 4.117 

Nama Produk Kasa Kompres    
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Perhitungan Harga Pokok Produksi Manual 

Rumus = Biaya Alokasi Produksi Bersama+ Biaya Bahan Baku Perproduk + 

Biaya Tenaga Kerja Langsung Perproduk + Biaya Overhead Pabrik Perproduk 

Biaya Pengalokasian Produksi Bersama 

Biaya Bahan Baku Perproduk 

Bahan Baku Utama 

Biaya Tenaga Kerja Langsung Perproduk 

Pegawai Produksi 

Biaya Overhead Pabrik Perproduk 

Bahan Penolong 

Tenaga Kerja tak Langsung (PPQC) 

Penyusutan Mesin 

Perbaikan Mesin 

Perbaikan Listrik 

 

Biaya Produksi Per Produk 

Rp 448.276 

Rp 965.530 

Rp 965.530 

Rp 277.778 

Rp 277.778 

Rp 406.882 

Rp 71.000 

Rp 56.790 

Rp 149.142 

Rp - 

Rp 161.143 

_____________+ 

Rp 3.191.798 

Perhitungan Harga Pokok Produksi dari Perusahaan 

Rumus = Biaya Alokasi Produksi Bersama+ Biaya Bahan Baku Perproduk + 

Biaya Tenaga Kerja Langsung Perproduk + Biaya Overhead Pabrik Perproduk 

Biaya Pengalokasian Produksi Bersama 

Biaya Bahan Baku Perproduk 

Bahan Baku Utama 

Biaya Tenaga Kerja Langsung Perproduk 

Pegawai Produksi Masker Kasa 

Biaya Overhead Pabrik Perproduk 

Bahan Penolong 

Tenaga Kerja Tak Langsung 

Penyusutan Mesin 

Perbaikan Mesin 

Listrik 

 

Biaya Subproduk Kasa Kompres 

Rp 448.276 

Rp 364.000 

Rp 364.000 

Rp 165.432 

Rp 165.432 

Rp 660.854 

Rp 21.300 

Rp 28.395 

Rp 29.120 

Rp - 

Rp 21.253 

_____________+ 

Rp 1.048.656 
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Gambar 4. 122 Hasil Uji Coba Perhitungan HPP 

Pada Gambar 4.122 menampilkan uji coba perhitungan pada sub produk kasa 

kompres. Hasil yang dihitung berdasarkan perhitungan manual senilai Rp 

1.048.656 sementara pada sistem senilai Rp 1.048.651. 

4.4. Evaluasi 

Pada sub bab evaluasi berisi tentang evaluasi mengenai kesesuaian aplikasi 

dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun hasil tujuan yang ingin dicapai adalah: 

1. dapat mengetahui biaya produksi tiap produknya sesuai realisasi proses 

produksi 

2. mengetahui produk yang mengalami undercosting atau overcosting 

3. mengetahui kontribusi laba dari tiap produknya 
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Berikut ini adalah evaluasi dari tujuan yang telah tercapai dapat dilihat pada gambar 

4.123 dan 4.124 

 

Gambar 4. 123 Perhitungan Akurasi Joint Costing 

 

Gambar 4. 124 Perbandingan Harga Pokok Produksi 

Dari gambar 4.123 perhitungan akurasi joint costing tersebut dapat diketahui hasil 

penelitian antara perhitungan perusahaan dengan perhitungan aplikasi antara lain: 

1. Biaya produksi yang dihitung dengan aplikasi lebih terakurasi dengan cara 

dipisahkan sesuai dengan realisasi proses produksinya dengan biaya 

produksi sebesar Rp 1.048.656 
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2. Pada gambar 4.124 perbandingan harga pokok produksi perusahaan untuk 

subproduk kasa kompres,kasa perban,kasa tela dan kasa lipat dibebankan 

biaya sebesar Rp 2.766,00 sedangkan pada aplikasi biaya untuk kasa 

kompres adalah Rp 2.558,00 dengan selisih –Rp 208,00 maka produk pada 

kasa kompres mengalami overcosting, untuk kasa perban adalah Rp 

2.169,00 dengan selisih –Rp 597,00 maka produk kasa perban mengalami 

overcosting, untuk kasa tela adalah Rp 3.339,00 dengan selisih Rp 573,00 

maka produk kasa tela mengalami undercosting, untuk produk kasa lipa 

adalah Rp 4.317,00 dengan selisih Rp 1.551,00 maka produk kasa lipat 

mengalami undercosting. 

3. subproduk kasa kompres laba yang didapat sebanyak Rp 99.344,00 dengan 

laba persatuan sebesar Rp 242,00 untuk subproduk kasa perban laba yang 

didapat sebanyak Rp 115.830,00 dengan laba perproduknya sebesar Rp 

219,00 untuk subproduk kasa tela laba yang didapat sebesar Rp 47.758,00 

dengan laba perproduknya sebesar Rp 149,00 sedangkan untuk produk kasa 

lipa mengalami kerugian dengan rugi Rp 122.166,00 dengan rugi 

perproduknya sebesar Rp 873,00.
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uji coba serta evaluasi yang dilakukan pada aplikasi perhitungan 

harga pokok produksi di PT Kasahusada, dapat disimpulkan bahwa harga pokok 

produksi yang dihasilkan dari aplikasi penentuan harga pokok produksi dengan 

metode joint costing lebih akurat sesuai dengan tujuan awal penelitian yaitu 

perusahaan dapat mengetahui biaya produksi sesuai dengan kebutuhan masing 

masing produknya, berdasarkan fungsi ujicoba karena biaya produksi yang  

dihasilkan lebih akurat maka dapat juga dijadikan sebagai acuan penetapan harga 

jual, selain itu dari aplikasi ini dapat menghasilkan laporan harga pokok produksi 

bersama, laporan alokasi biaya bersama serta laporan harga pokok produksi 

perproduk yang beserta detail elemen biayanya bersama dan subproduk. 

5.2. Saran 

Dalam aplikasi perhitungan harga pokok produksi pada CV Langganan yang 

telah dibuat ini tentunya masih terdapat beberapa kekurangan. Oleh sebab itu, 

dalam pengembangan sistem ini agar menjadi lebih baik dapat disarankan yaitu 

penambahan metode untuk menghitung harga pokok produksi menggunakan 

metode standart costing atau activity based costing agar manajemen dapat memiliki 

perbandingan harga pokok produksi.
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