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“You can’t cross the sea merely by  

standing and staring at the water” 

- Rabindranath Tagore - 
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ABSTRAK 

 

UMKM Seblak Judes merupakan perusahan yang memproduksi makanan 

seblak, saat ini perusahaan dalam melakukan perhitungan harga pokok produksi 

hanya menjumlahkan seluruh biaya bahan baku saja, tanpa menghiraukan biaya-

biaya lain yang harus ada dalam perhitungan harga pokok produksi, sehingga harga 

pokok produksi yang dihasilkan belum akurat, sedangkan dalam menyusun laba 

rugi hanya dengan mengurangkan total penjualan perbulan dengan total pembelian 

perbulan, sehingga menghasilkan laba atau rugi yang belum belum benar, sehingga 

berpengaruh terhadap penentuan harga pokok produksi yang belum benar, dengan 

demikan berdampak pada kesalahan dalam perolehan laba atau rugi yang 

sesungguhnya.  

Berdasarkan masalah tersebut, telah dibuat aplikasi penentuan harga pokok 

produksi dan laporan laba rugi. Aplikasi ini dapat melakukan pencatatan transaksi 

penjualan serta pembelian, dapat melakukan klasifikasi biaya untuk melakukan 

perhitungan harga pokok produksi dan kemudian dapat melakukan perhitungan laba 

rugi. Aplikasi ini dapat membantu perusahaan dalam menentukan harga pokok 

produksi serta perolehan laba yang sesungguhnya. 

Dari hasil uji coba, aplikasi yang telah dibuat dapat menghasilkan harga 

pokok produksi, laporan penjualan, laporan pembelian, dan laporan laba rugi. 

Sehingga perusahaan dapat mengetahui harga pokok produksi dan laba rugi yang 

sesungguhnya. 

Kata Kunci: Harga Pokok Produksi, Laba Rugi,, PSAK 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Era ekonomi yang berkembang pesat saat ini, usaha berbentuk UKM (Usaha 

Kecil Menengah) diminati oleh para pelaku bisnis yang akan menyalurkan ide 

kreatif untuk memulai bisnisnya, menurut Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian 

Koperasi dan UKM (Kemkop UKM) menurut Sutyowati {2017) bahwa jumlah 

usaha mikro ada sebanyak 58,91 juta unit, usaha kecil 59.260 unit dan usaha besar 

4.987unit”, hal ini membuktikan bahwa UKM memiliki jumlah peminat yang 

tinggi.  

Salah satu unit usaha yang terkait dalam kementerian koperasi dan UKM 

adalah terbentuknya UMKM yang berkembang di wilayah Indonesia. Walaupun 

demikian saat ini masih banyak UMKM yang gulung tikar, salah satu penyebab 

UMKM yang gulung tikar dapat diketahui berdasarkan data statistik yang 

diperoleh, bahwa 78% pengusaha pemula gagal menjalankan usahanya pada tahun 

pertama. Karena sebagian besar bukan karena produknya tidak memiliki pasar, 

melainkan karena masalah pembukuan yang tidak terkelola baik, Sedangkan 22% 

UMKM memiliki pembukuan yang baik dan dikategorikan sebagai UMKM yang 

dapat bertahan dalam mejalankan usahanya. Meskipun UMKM memliki 

pembukuan yang baik, hanya saja pembukuan tidak dilakukan secara rutin.    

UMKM Seblak Judes merupakan salah satu UMKM yang belum melakukan 

pembukuan secara rutin. UMKM Seblak Judes merupakan bisnis yang bergerak 

dibidang kuliner dengan menjual seblak, makanan yang berasal  dari Bandung



2 
 

 
 

berbahan dasar kerupuk dan makaroni. UMKM Seblak Judes berdiri pada 21 

Januari 2017 yang terletak di kota Surabaya dan memliki 3 (tiga) cabang yang 

berlokasi di Karang Menjangan, Wonocolo, dan Keputih. 

Proses bisnis yang terjadi pada UMKM Seblak Judes hanya ada laporan 

penjualan yang diperoleh dari transaksi penjualan (setiap harinya) dan laporan 

pembelian yang diperoleh dari transaksi pembelian. Dalam menghitung untung dari 

penjualan UMKM Seblak Judes hanya mengurangkan hasil penjualan dengan 

pembelian bahan baku, tanpa adanya penentuan harga pokok produksi secara benar 

maka UMKM tidak dapat mengetahui laba atau rugi yang tepat. Penentuan harga 

pokok produksi yang tepat menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan laba 

pada UMKM Seblak Judes. Sehingga berdampak pada data laba UMKM Seblak 

judes, berikut ini adalah data laba UMKM Seblak Judes, dalam 1 tahun terkakhir 

yaitu pada bulan Juli sampai Desember 2017: 

Sumber: data laba UMKM Seblak judes  

Dari data tabel di atas dapat diketahui, bahwa laba pada bulan Januari sampai 

dengan bulan Desember mengalami fluktuasi. laba tertinggi terjadi pada bulan 

Rp0

Rp500,000

Rp1,000,000

Rp1,500,000

Rp2,000,000

Rp2,500,000

Rp3,000,000

Rp3,500,000

Lapoaran Laba pada tahun 2017

Lapoaran Laba pada tahun 2017

Gambar 1 1 Data laba UMKM Seblak Judes tahun 2017 
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Maret yaitu sebesar Rp. 3.300.000 dan laba terendah terjadi pada bulan Desember 

yaitu sebesar Rp. 1.500.000, dimana pada bulan desember mengalami penurunan 

yang signifikan sebesar 50% dari bulan maret. Hal tersebut terjadi dikarenakan 

salah dalam menghitung harga pokok produksi, sehingga UMKM Seblak Judes 

tidak memiliki dasar dalam menetapkan harga harga pokok produksi yang akan 

berpengaruh terhadap laba yang diperoleh.  

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis akan membuat “Rancang Bangun 

Aplikasi penentuan Harga Pokok Produksi menggunakan metode Full Costing dan 

laporan Laba Rugi pada UMKM Seblak Judes”. Dalam penentuan harga pokok 

produksi penulis menggunakan metode Full Costing, karena penetapan harga 

pokok produksi melalui metode Full Costing cocok untuk UMKM Seblak Judes 

yang memproduksi makanan sesuai permintaan pembeli, biaya bahan baku, biaya 

overhead pabrik, dan biaya tenaga kerja langsung di hitung dari jumlah produksi 

yang di hasilkan. Dapat lebih rinci dalam memberikan informasi mengenai 

komponen biaya yang diperlukan selama proses produksi yang juga dapat 

berpengaruh dalam penentuan harga pokok produksi. Selain itu, dengan 

menggunakan metode ini dalam laporan laba rugi akan melaporkan biaya produksi 

setelah produk terjual. Jika harga pokok produksi dapat diketahui, maka UMKM 

Seblak Judes ini dapat mengevaluasi laba dengan tepat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah yang di hadapi oleh UMKM Seblak Judes adalah bagaimana 

merancang bangun aplikasi untuk menentukan harga pokok produksi menggunakan 

metode Full Costing dan laporan laba rugi? 
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1.3 Batasan Masalah  

Batasan masalah pada “Rancang Bangun Aplikasi penentuan Harga Pokok 

Produksi dan Laporan Laba Rugi  pada UMKM Seblak Judes”, sebagai berikut: 

1. Harga pokok produksi hanya menggunakan metode Full Costing 

2. Laporan keuangan hanya membahas  laba rugi dengan pedoman SAK ETAP 

1.4 Tujuan  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat tujuan 

yang akan dicapai atas penelitian ini adalah meghasilkan aplikasi penentuan harga 

pokok produksi dan laporan laba rugi pada UMKM Seblak Judes. 

1.5  Manfaat  

Manfaat bagi penulis:  

1. Membantu dalam mengimplementasikan materi yang didapat pada prodi S1 

Akuntansi Institut Bisnis dan Informatika Surabaya. 

2. Membantu dalam melakukan penyelesaian tugas akhir yang diberikan oleh 

prodi S1 Akuntasi.  

Manfaat bagi perusahaan UMKM Seblak Judes: 

1. Membantu UMKM dalam pembuatan laporan keuangan laba rugi dan harga 

pokok produksi secara benar dan terkomputerisasi. 

2. Membantu UMKM untuk memperoleh laba secara signifikan.  

3. Membantu UMKM Seblak Judes dalam membuat laporan keuangan laba 

rugi dan perhitungan harga pokok produksi. 



5 
 

 
 

1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari tugas akhir yang berjudul “Rancang Bangun 

Aplikasi Penyusunan Laporan Neraca dan Arus Kas pada UKM Mekar Jaya” 

terbagi menjadi: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan diberikan penjelasan mengenai latar 

belakang dari permasalahan yang diambil, rumusan 

permasalahan bagaimana membuat aplikasi laporan neraca 

dan laporan arus kas dengan microsoft access, batasan 

permasalahan, tujuan penelitian dari tugas akhir, manfaat 

dari tugas akhir ini 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) 
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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. 

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, mengetahui 

kesesuaian dan kebenaran output yang dihasilkan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab kesimpulan dan saran memberikan penjelasan 

tentang kesimpulan dari program aplikasi yang telah dibuat 

serta saran pengembangan untuk pembuatan aplikasi 

mendatang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sistem Informasi Akuntansi  

Pengertian sistem informasi akuntansi menurut Mulyadi (2008:3) 

mengatakan bahwa suatu sistem informasi akuntasi merupakan suatu bentuk sistem 

informasi yang memiliki tujuan untuk menyediakan informasi bagi pengelola 

kegiatan usaha, memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada 

sebelumnya, memperbaiki pengendalian akuntasi dan juga pengecekan internal, 

serta membantu memperbaiki biaya klerikal dalam pemeliharaan catatan akuntansi. 

2.2 Sistem Development Life Cycle (SDLC) 

Menurut Nugroho (2010:2), pengembangan/rekayasa sistem informasi 

(sistem development) dan perangkat lunak (software engineering) dapat berarti 

menyusun sistem/ perangkat lunak yang benar-benar baru atau yang lebih sering 

terjadi menyempurnakan yang sebelumnya. Berikut penjelasan setiap tahapan yang 

SDLC: 

a. Tahap awal yaitu perencanaan adalah menyangkut studi tentang kebutuhan 

pengguna, studi-studi kelayakan baik secara teknik maupun secara teknologi 

serta penjadwalan suatu proyek sistem informasi atau perangkat lunak. pada 

tahap ini pula, sesuai dengan tool yang penulis gunakan yaitu Input Proses 

Output Diagram. 

b. Tahap kedua adalah analisis, pada tahap ini berusaha mengidentifikasi 

permasalahan yang muncul pada pengguna.
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c. Tahap ketiga, adalah tahap perencanaan dimana penulis mencoba mencari 

solusi dari permasalahan yang didapat dari tahap analisis. 

d. Tahap keempat, adalah tahap implementasi dimana penulis 

mengimplementasikan perencanaan sistem ke situasinyata yaitu dengan 

pemilihan perangkat keras dan penyusunan perangkat lunak aplikasi. 

Tahap kelima, adalah pengujian, yang dapat digunakan untuk menentukan 

apakah sistem atau perangkat lunak yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan 

pengguna atau belum. Tujuan dari pengujian itu sendiri adalah untuk 

menghilangkan atau meminimalisasi cacat program sehingga sistem yang 

dikembangkan benar-benar akan membantu para pengguna saat mereka melakukan 

aktivitas- aktivitasnya. 

2.3 Harga Pokok Produksi  

Harga pokok produksi adalah sejumlah biaya yang terjadi dan dibebankan 

dalam proses produksi. Beberapa pendapat dari pakar tentang harga pokok 

produksi. Pengertian harga pokok produksi menurut Mulyadi (2010:7) yaitu, Biaya 

produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku 

menjadi produk. 

2.3.1 Harga pokok produksi metode Full Costing 

Menurut Mulyadi (2010:8), metode penentuan harga pokok produksi adalah 

cara untuk memperhitungkan unsur-unsur biaya kedalam harga pokok produksi. 

Dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi, salah 

satu pendekatan yaitu full costing. Full costing merupakan metode penentuan harga 

pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam 
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harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung dan biaya overhead pabrik baik yang variabel maupun tetap. 

Biaya produksi atau biaya pabrik adalah biaya untuk mengolah bahan baku 

menjadi barang atau produk jadi, yang terdiri dari 3 elemen biaya, yaitu bahan baku 

langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik  

1. Biaya bahan baku Biaya bahan baku (direct material) adalah biaya yang 

jumlahnya besar dalam rangka menghasilkan suatu jenis output. Bahan baku y 

ang diolah dalam perusahaan industri dapat diperoleh dari pembelian atau 

pengolahan sendiri  

2. Biaya tenaga kerja langsung Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang 

langsung terlibat dalam proses produksi serta dapat ditelusuri dengan mudah 

terhadap produk yang dihasilkan dan merupakan tenaga kerja utama untuk 

menghasilkan suatu produk.  Biaya tenaga kerja langsung (direct labor) adalah 

upah atau kompensasi yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung yang 

berkerja di bagian produksi  

3. Biaya overhead pabrik Biaya overhead pabrik (factory overhead cost) adalah 

biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang 

terdiri dari macam biaya yang semuanya tidak dapat ditelusuri secara langsung 

kepada produk atau aktivitas lainnya dalam upaya perusahaan untuk 

merealisasi pendapatan. Biaya Overhead dapat digolongkan menjadi 3 yaitu:  

a) Biaya bahan penolong Biaya bahan penolong (indirect material) adalah biaya 

bahan yang di olah menjadi bagian dari produksi tapi kadang-kadang sulit 

untuk diidentifikasi keberadaanya pada produk yang dihasilkan. Dengan kata 
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lain biaya bahan penolong merupakan biaya bahan baku penunjang agar 

produk yang dihasilkan lebih sempurna.  

b) Biaya tenaga kerja tidak langsung Biaya tenaga kerja tidak langsung (indirect 

labor) adalah balas jasa yang diberikan kepada karyawan pabrik, akan tetapi 

manfaatnya tidak dapat diidentifikasikan atau diikuti jejaknya pada produk 

tertentu yang dihasilkan perusahaan.  

c) Penyusutan dan amortisasi aktiva tetap pabrik reparasi dan pemeliharaan aktiva 

tetap pabrik Merupakan biaya suku cadang, biaya bahan baku habis pakai dan 

harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk perbaikan dan 

pemeliharaan gedung, bangunan pabrik, mesin- mesin dan aktiva lainnya yang 

digunakan untuk keperluan pabrik. Biaya listrik, air pabrik, Biaya overhead 

lain-lain. 

2.4    Standar Akuntansi Keuangan 

Menurut Martani (2016:16) Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah 

metode atau pedoman dalam penyajian informasi laporan keuangan suatu kegiatan 

bisnis. Di Indonesia, standar akuntansi berkembang menjadi empat pilar yang 

disusun dengan mengikuti perkembangan dunia usaha. Berikut adalah empatpilar 

dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia: 

1. PSAK-IFRS 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan-International Financial 

Report Standard (PSAK) adalah nama lain sari SAK (Standar Akuntansi 

Keuangan) yang diterapkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada Tahun 2016 

lalu. Standar ini digunakan untuk badan atau bisnis yang memiliki akuntabilitas 

publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar 
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modal seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan, BUMN, ataupun 

perusahaan dana pensiun). PSAK sama dengan SAK, sama-sama bertujuan 

untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. 

Sedangkan penggunaan IFRS sendiri ditentukan karena Indonesia merupakan 

anggota IFAC (Internatinal Federation of Accountants) yang menjadikan IFRS 

sebagai standar akuntansi mereka. 

2. SAK-ETAP 

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntansi Publik 

(SAK-ETAP) digunakan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya tidak 

signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna 

eksternal. ETAP merupakan hasil penyederhanaan standar akuntansi IFRS 

yang meliputi tidak adanya laporan laba/rugi komprehensif, penilaian untuk 

aset tetap, aset tidak berwujud, dan properti investasi setelah tanggal perolehan 

hanya menggunakan harga perolehan, tidak ada pilihan menggunakan nilai 

revaluasi atau nilai wajar, serta tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak 

tangguhan karena beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan 

pajak. Jika diterapkan dengan tepat, unit bisnis kecil dan menengah dapat 

membuat laporan keuangan tanpa harus dibantu oleh pihak lain dan dapat 

dilakukan audit terhadap laporannya tersebut. 

3. PSAK-Syariah 

PSAK-Syariah merupakan pedoman yang dapat digunakan untuk 

lembaga-lembaga kebijakan syariah seperti bank syariah, pegadaian syariah, 

badan zakat, dan lain sebagainya. Pengembangan standar akuntansi ini dibuat 

berdasarkan acuan dari fatwa yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama 
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Indonesia). Standar ini terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan 

pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar 

khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah, dan 

istishna. 

4. SAP 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) telah ditetapkan sebagai 

peraturan pemerintah yang diterapkan untuk entitas pemeritah dalam 

menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). SAP dibuat untuk menjadmin 

transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi 

terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. 

2.5    Chart of Accounts(COA) 

Menurut Abas Kartadinanta (2012:49) Chart of Accounts adalah serangkaian 

kode-kode yang telah diatur dan disusun dalam struktur akun tertentu, secara 

sistematis. Termasuk di dalamnya adalah unsur-unsur seperti kode akun (account 

code) dan nama akun (accounts name). Kode akun dan nama akun inilah yang 

digunakan untuk mengelompokan, mencatat, melaporkan, dan mengontrol 

transaksi-transaksinya dengan cara sistematis. Daftar rangkaian akun-akun yang 

sudah dibuat atau disusun secara sistematis dan teratur dengan menggunakan 

simbol-simbol huruf, angka, atau paduan antara keduanya yang bermanfaat untuk 

membantu pemrosesan data, baik secara manual maupun terkomputerisasi, agar 

lebih mudah diproses, dikontrol, dan dilaporkan. 

Sebagian besar orang atau pengguna bagan akun tetap menyebutnya dengan 

istilah Chart of Account.atau kadang-kadang disingkat dengan istilah COA di dalam 
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kegiatan sehari-hari, Chart of Account malah lebih sering disebut sebagai kode 

akun, dan bukan bagan akun. Padahal pada kata yang tepat untuk kode akun adalah 

account code, dan bukan chart of account. 

Macam-macam kode akun: 

1. Akun Harta  

 Harta atau aktiva yang didefinisikan sebagai kekayaan yang dimiliki oleh 

perusahaan yang mempunyai manfaat dimasa yang akan datang. Maksudnya 

adalah pengertian dimasa yang akan datang berlaku dari sekarang, dimana 

perusahaan mulai beroperasi. Jadi semua yang ada diperusahaan baik yang 

bersifat materi maupun non materi dan memberikan sesuatu yang bernilai, 

2. Akun Kewajiban 

 Utang adalah kewajiban yang harus dilaksanakan kepada pihak lain 

melalui suatu perjanjian yang telah disepakati bersama. 

3. Akun Modal 

 Modal adalah sesuatu baik berupa uang atau bentuk lain yang digunakan 

untuk mencapai keuntungan melalui proses usaha dan merupakan harta bersih 

milik perusahaan. 

4. Akun Penjualan Produk 

 Penjualan merupakan kegiatan pemasaran yang langsung berhubungan 

dengan konsumen pengguna atau pemakai langsung 

5. Akun Harga Pokok Penjualan 

 Harga Pokok Penjualan adalah biaya yang muncul dari barang yang 

diproduksi dan dijual dalam kegiatan bisnis. Harga Pokok Penjualan pada 
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umumnya ada pada perusahaan dagang. Karena kegiatan utama perusahaan 

dagang adalah memperjualbelikan barang dagangan. 

6. Akun Beban Usaha 

 Beban adalah berkurangnya nilai aktiva atau bertambahnya kewajiban 

yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak berhubungan dengan 

penarikan modal dan pembagian laba kepada penanam modal. 

2.6    Jurnal Umum 

Menurut Soemarso (2009:103) jurnal umum kadang-kadang disebut juga 

buku memorial atau jurnal standar. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipakai 

untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua 

transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Dengan adanya 

general ledger, maka dapat mengidentifikasi dan melakukan hal-hal yang 

berhubungan dengan transaksi keuangan, diantaranya: 

- Melakukan identifikasi terhadap transaksi yang terjadi 

- Melakukan penilaian terhadap transaksi 

- Melakukan pencatatan dampak ekonomi dari transaksi dalam perusahaan 

2.7    Laporan Keuangan 

Pada setiap akhir usaha, setiap perusahaan atau lembaga menyusun laporan 

keuangan yang selanjutnya dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

Berikut ini beberapa pengertian laporan keuangan yang penulis kutip dari beberapa 

sumber:  

Menurut Kasmir (2014:7), laporan keuangan adalah laporan yang 

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode 

tertentu.  
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Menurut Kasmir (2014:327), Laporan keungan, memberikan ikhtisar 

mengenai keadaan finansiil suatu perusahaan, dimana Neraca (Balance Sheets) 

mencerminkan nilai aktiva, utang dan modal sendiri pada suatu saat tertentu, dan 

laporan Rugi dan Laba (Income Statement) mencerminkan hasil-hasil yang dicapai 

selama periode tertentu, biasanya meliputi periode satu tahun. Jadi, disimpulkan 

bahwa laporan keuangan adalah laporan yang dapat menggambarkan kondisi 

keuangan perusahaan selama periode tertentu yang dapat berguna pihak-pihak yang 

membutuhkan laporan keuangan tersebut. 

2.7.1 Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha 

perusahaan dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2014:29). Selisih antara 

pendapatan dan biaya merupakan laba yang diperoleh atau rugi yang diderita 

perusahaan.  

Sedangkan menurut Munawir (2010:26), Laporan laba rugi merupakan suatu 

laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, rugi laba yang diperoleh oleh 

suatu perusahaan selama periode tertentu. Prinsip-prinsip yang umumnya 

diterapkan dalam penyusunan laporan laba rugi adalah:  

1. Bagian yang pertama menunjukan penghasilan yang diperoleh dari usaha 

pokok perusahaan atau lembaga diikuti dengan harga pokok dari barang atau 

jasa yang dijual, sehingga diperoleh laba kotor.  

2. Bagian kedua menunjukan biaya-biaya operasional yang terdiri dari biaya 

penjualan dan biaya umum atau administras. 
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3. Bagian ketiga menunjukan hasil-hasil yang diperoleh dari operasi pokok 

perusahaan, yang diikuti dengan biaya-biaya yang terdiri diluar usaha pokok 

perusahaan atau lembaga. 

4. Bagian keempat menunjukan laba atau rugi yang insidentil sehingga akhirnya 

diperoleh laba bersih sebelum pajak pendapatan. 

Untuk dapat menggambarkan informasi mengenai potensi (kemampuan) 

perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu (kinerja), laporan laba 

rugi mempunyai dua unsur, yaitu penghasilan dan beban, yang dijelaskan sebagai 

berikut:  

1) Penghasilan (Income) yang diartikan sebagai kenaikan manfaat ekonomi dalam 

bentuk pemasukan atau peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban (yang 

menyebabkan kenaikan ekuitas selain yang berasal dari kontribusi pemilik) 

perusahaan selama periode tertentu dapat di subklasifikasikan menjadi:  

a. Pendapatan (revenues), yaitu penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan 

aktivitas yang biasa dan yang dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti 

misalnya penjualan barang dagang, penghasilan jasa (fees), pendapatan 

bunga, pendapatan dividen, royalty, dan sewa.  

b. Keuntungan (gains), yaitu pos lain yang memenuhi definisi penghasilan dan 

mungkin timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang rutin misalnya 

pos yang timbul dalam penglihan aktiva lancar, revaluasi sekuritas, kenaikan 

jumlah aktiva jangka panjang.  

2) Beban (Expense) yang diartikan sebagai penurunan manfaat ekonomi dalam 

bentuk arus keluar, penuruna aktiva atau kewajiban (yang menyebabkan 
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penuruna ekonomis yang tidak menyangkut pembagian kepada pemilik) 

perusahaan selama periode tertentu dapat disubklasifikasikan menjadi:  

a.  Beban, yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa (yang 

biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas 

persediaan, aktiva tetap), yang meliputi misalnya harga pokok penjualan, gaji 

dan upah, penyusutan.  

b.  Kerugian, yang mencerminkan pos lain yang memenuhi defines beban yang 

timbul atau tidak timbul dari aktivitas perusahan yang jarang terjadi, seperti 

misalnya rugi karena bencana kebakaran, banjir atau pelepasan aktiva tidak 

lancar. Selisih antara total penghasilan (revenue) dan beban (expense) disebut 

penghasilan bersih (laba). Di dalam laporan laba rugi, keuntungan (gains) dan 

kerugian biasanya disajikan secara terpisah, sehingga akan memberikan 

informasi yang lebih baik dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pada 

laporan laba rugi, seringkali penghasilan dan beban disajikan sesuai dengan 

aktivitas perusahaan.  

Berdasarkan sifat aktivitas ini, penghasilan dan beban dapat disajikan menjadi 

penghasilan dan beban usaha dari aktivitas yang bersifat biasa dan rutin dan 

menjadi penghasilan dan merupakan usaha/aktivitas utama; penghasilan dan beban 

di luar usaha (dari aktivitas yang rutin tetapi bukan merupakan usaha/ aktivitas 

utama perusahaan). Laporan laba rugi dapat disajikan dengan menggunakan dua 

bentuk, yaitu bentuk single-step dan bentuk multiple-step, yaitu dapat dijelaskan 

sebagai berikut:  
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a. Single-Step  

Pada bentuk ini semua penghasilan yang diperoleh dari berbagai 

kegiatan/ aktivitas dikelompokkan menjadi satu kelompok yang disebut 

kelompok penghasilan, sedangkan untuk semua beban dikelompokkan ke 

dalam satu kelompok yang disebut beban. Penghasilan bersih (laba) 

merupakan selisih antara kelompok penghasilan dan total kelompok beban.  

b. Multiple-Step  

Pada bentuk ini penghasilan bersih (laba) dihitung secara bertahap 

sesuai dengan aktivitas perusahaan. Dengan demikian, semua penghasilan 

dan beban disajikan sesuai dengan kegiatan/ aktivitas, yaitu kegiatan usaha 

dan di luar usaha. 

2.8    Microsoft Access 

Menurut Bambang (2015:12) Microsoft Access biasa disingkat Access, 

adalah sistem manajemen basis data yang dibuat oleh Microsoft dan merupakan 

salah satu produk aplikasi perkantoran. Pengguna dapat membuat tabel, query,form, 

dan report, dan menghubungkannya satu dengan yang lain melalui macro. 

Microsoft Access adalah aplikasi yang berguna untuk membuat, mengolah, dan 

mengelola basis data atau lebih dikenal dengan database. Database adalah 

kumpulan arsip data berbentuk tabel yang saling berkaitan untuk menghasilkan 

informasi.Data digunakan sebagai masukan yang akan diolah menjadi 

informasi.Hadirnya microsoft access dapat dimanfaatkan sebagai media untuk 

membuat aplikasi web dasar. dengan menggunakan access, kita dapat: 

1. Menambahkan data baru ke database, seperti item baru dalam persediaan. 

2. Mengedit data yang ada dalam database, seperti mengubah lokasi item tertentu. 
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3. Menghapus informasi, mungkin jika item dibuang dan tidak berguna. 

4. Mengatur dan melihat data dengan berbagai cara. 

5. Berbagi data dengan orang lain melalui laporan, pesan e-mail, intranet, atau 

internet. 

Menurut Talib (2011:48) access bisa menyimpan data yang sangat banyak 

menggunakan datab ase, jauh melebihi kemampuan spreadsheet pada excel dalam 

menyimpan data. Selain itu, pada database, kalkulasi adalah bagian dari pengolahan 

data, bukan penyimpanan. Letak data, urutan, dan sebagainya, bisa diatur kemudian 

dengan sangat fleksibel.Perbedaan lainnya adalah, microsoft access memiliki kode 

unik, jadi kode tersebut hanya bisa dipakai sekali saja. Berbeda dengan excel yang 

tidak memiliki kode unik. 

2.9     Testing 

Menurut Quadri dan Farooq (2010: 1), pengujian software adalah proses 

verifikasi dan validasi apakah sebuah aplikasi software atau program memenuhi 

persyaratan bisnis dan persyaratan teknis yang mengarahkan desain dan 

pengembangan dan cara kerjanya seperti yang diharapkan dan juga 

mengidentifikasi kesalahan yang penting yang digolongkan berdasarkan tingkat 

severity pada aplikasi yang harus diperbaiki. Menurut Nidhra dan Dondeti 

(2012:1), pengujian software adalah teknik yang sering digunakan untuk 

verifikasi dan validasi kualitas suatu software. Pengujian software adalah 

prosedur untuk eksekusi sebuah program atau sistem dengan tujuan untuk 

menemukan kesalahan. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pendapat-pendapat tersebut adalah 

pengujian software merupakan proses verifikasi dan validasi apakah software 
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memenuhi requirement dan mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang 

ditemukan saat eksekusi program.
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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN  SISTEM 

Pembuatan aplikasi dalam penelitian ini menggunakan konsep sistem 

development life cycle (SDLC) model waterfall. Berdasarkan SDLC model 

waterfall yang digunakan, maka tahapan – tahapan penelitian yang digunakan pada 

bab ini terdiri dari analisis sistem dan desain perancangan sistem. Adapun 

penjelasan adalah sebagai berikut: 

1. Analisis sistem 

Pada tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi 

saat ini, apa penyebab permasalahan timbul, serta apa saja kebutuhan yang 

diharapkan pada sistem yang dibangun guna menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Dalam tahapan ini, diperlukan pengumpulan data-data pendukung agar hasil dari 

analisis sistem benar dan relevan. Pengumpulan data pendukung tersebut dilakukan 

dengan cara wawancara, observasi, serta studi literatur. 

2. Desain dan Perancangan sistem 

Setelah analisis sistem selesai dilakukan, maka tahapan selanjutnya yang 

dilakukan adalah desain dan perancangan system. Pada tahap ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran bentuk sistem yang akan dibangun nantinya. Adapun hasil 

dari tahapan desain dan perancangan system 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 Antar Muka Aplikasi, serta Rencana Uji Coba Aplikasi.
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3. Implementasi  

Pada tahapan ini melakukan implementasi dari desain serta perancangan 

sistem menjadi sistem yang siap pakai. Kegiatan implementasi terdiri dari 

pengkodean serta unit testing. Pegkodean bertujuan untuk mengubang deasin 

menjadi aplikasi siap pakai. Sedangkan unit testing bertujuan untuk memeriksa 

apakah masing-masing fungsi aplikasi yang telah dibangun sudah sesuai dengan 

spesifikasi yang telah ditetapkan. Pedoman utama pada tujuan tahapan ini berasal 

dari tahapan desain dan perancangan sistem. 

4. Pengujian Sistem 

Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui apakah keseluruhan hasil dari 

implementasi sistem telah sesuai dengan desain dan perancangan. Selain tiu, pada 

tahapan ini bertujuan untuk mencari error ataupun bug pada aplikasi yang sudah 

dibangun. Pengujian yang dilakaukan menggunakan metode whitebox testing. 

5. Evaluasi  

Pada tahapan ini dilakukan evaluasi serta pengambilan kesimpulan dari 

seluruh tahapan yang telah dilaksanakan. Kesimpulan diperoleh dari perbandingan 

antara pelaksanaan serta perancangan penelitian. 

Berdasarkan tahapan-tahapan diaas menggunakan konsep System 

Development Life Cycle (SDLC). Pada konsep SDLC peneliti menggunakan metode 

waterfall, metode biasa disebut metode air terjun yang dinamakan siklus hidup 

klasik. 
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3.1    Analisis Sistem  

Dalam pembuatan sistem, kegiaatan analisis sistem bertujuan untuk 

mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada sistem saat ini, serta dapat 

menentukan secara akurat mengenai tujuan yang harus di dapatkan agar bisa 

memenuhi kebutuhan sistem untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Sehingga pada bagian ini akan terbagi menjadi identifikasi permasalahan serta 

analisis kebutuhan. 

Dalam melakukan analisis sistem diperlukan pengumpulan data-data 

pendukung agar hasil dari analisis sistem benar dan relevan. Adapun langkah-

langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data, yaitu: 

1. Wawancara  

Kegiatan wawancara di lakukakan kepada Ibu Kanti Lestari selaku pemilik 

UMKM Seblak Judes Surabaya. Wawancara di lakukan guna memperoleh 

data serta informasi pendukung untuk melakukan identifikasi masalah serta 

analisa kebutuhan. Adapun informasi penting yang di peroleh dari 

wawancara, yaitu: 

a. Tidak ada laporan keuangan.  

b. Hanya ada catatan penjualan dan pembelian bahan baku.  

c. Dalam melakukan perhitungan harga pokok produksi hanya menghitung 

jumlah biaya bahan baku tanpa adanya biaya tenaga kerja langsung dan 

biaya overhead pabrik. 

d. Karyawan mengerjakan semua pekerjaan mulai dari memasak, 

membersihkan, belanja bahan baku, membungkus makanan, serta 

mencatat penjualan dan pembelian bahan baku. 
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2. Observasi  

Observasi atau stui lapangan dilakukan untuk membuktikan hasil wawancara 

dengan keaslian yang terjadi saat ini pada perusahaan. Selain itu, observasi 

dilakukan guna melakukan alur proses bisnis yang saat ini di lakukan 

perusahaan. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung 

kegiatan produksi yang ada pada perusahaan. Dari kegiatan  

Observasi diperoleh data-data, yaitu: 

 

 

 

 

 

  

 

 

3. Studi literatur 

Studi literatur di lakukan dengan mengambil refrensi yang berasal dari 

berbagai buku serta hasil dari penelitan lain. Refrensi di gunakan sebagai 

salah satu acuan dalam melakukan analisis sistem. Literatur yang di gunakan 

sebagai acuan nantinya akan di cantumkan pada bagian daftar pustaka. 

 

 

 

 

Sumber Perolehan Data 

Ibu Kanti Lestari Data Laba 

Data penjualan  

 Data pembelian bahan 

baku  

Tabel 3 1 Perolehan Data 
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3.1.1 Identifikasi Masalah  

UMKM Seblak Judes dalam menetapkan harga pokok produksi hanya 

berdasarkan menjumlahkan seluruh biaya bahan baku tanpa memperhatikan biaya-

biaya yang lain yang harus ada dalam perhitungan harga pokok produksi dan hanya 

menghitung satu produk harga pokok produksi. 

Dalam menghitung laba UMKM Seblak Judes hanya mengurangi hasil 

penjualan dengan pembelian sehingga terlihat memperoleh laba tanpa 

memperhatikan biaya-biaya lain. Adapun gambaran kondisi saat ini pada 

perusahaan, yaitu: 

Langkah pertama dalam pembelian bahan baku, bagian pembelian bahan 

baku akan membuat daftar bahan baku yang akan di beli, setelah membuat daftar 

bahan baku makan akan di beli dengan tunai pada pemasok, setelah melakukan 

pembayaran secara tunai maka pemasok akan memberikan nota pembelian, nota 

rangkap pertama di berikan bagian pembeli bahan baku sebagai bukti, rangkap 

kedua diarsip olehpemasok. Berikut gambar 3.1 document flow pembelian bahan 

baku:  
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 Gambar 3 1 Document flow Pembelian Bahan Baku 

Langkah pertama dalam penjualan produk, bagian penjualan meyuguhkan 

daftar menu kepada pelanggan, kemudian pelanggan memilih menu yang 

diinginkan, setelah pelanggan memilih menu dan membyar secara  tunai, maka 

bagian penjualan membuat nota penjualan rangkap dua, rangkap pertama akan 

diberikan pada pelanggan, rangkap kedua akan diarsip dan direkap oleh bagian 

penjualan untuk laporan penjualannya. Berikut gambar 3.2 document flow 

penjualan: 

Pembelian bahan baku

Bagian pembeli bahan baku Pemasok 

Ph
ase

start

END

List bahan baku 
yang di beli

Pembelia
n bahan 

baku

Bayar 

Data 
pembelian 

bahan 
baku tunai

NOTAPEMBELIAN

Di arsip
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                             Gambar 3 2 Document Flow Penjualan 

Langkah pertama dalam perhitungan harga pokok produksi, pemilik 

mengumpulkan data pembelian bahan baku, kemudian dijumlahkan dan 

menghasilkan harga pokok produksi, kemudian hasil dari perhitungan harga pokok 

produksi disimpan kedalam data harga pokok produksi UMKM Seblak Judes. 

Berikut gambar 3.3 document flow penentuan harga pokok produksi: 

Penjualan

Bagian penjualanPelanggan

Ph
ase

Daftar menuPesanan pelanggan

Nota penjualan

Bayar 
Membuat 

nota 
pelanggan

Data 
penjualan 

seblak tunai

Start 

END

Merekap 
transaksi
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Penentuan harga pokok produksi 

Pemilik UMKM

Ph
ase

Start 

Data 
pembelian 

bahan baku

Harga pokok produksi

Penjumlahan 
biaya bahan 

baku

END

Di arsip

 

                           Gambar 3 3 Document Flow Penentuan Harga Pokok Produksi 

Berdasarkan kondisi saat ini yang tergambar pada gambar 3.3 document flow 

diatas, pemilik melakukan perhitungan harga pokok produksi hanya berdasarkan 

penjumlahan total biaya bahan baku saja tanpa memperhatikan biaya biaya lain 

yang harus ada dalam perhitungan harga pokok produksi dan hanya menghitung 

satu produk harga pokok produksi tanpa menghitung harga pokok produksi untuk 

produk yang lain. 

Langkah pertama dalam perhitungan laba, pemilik mengumpulkan data 

penjualan, data pembelian bahan baku, dan data gaji karyawan, kemudian 

mengurangi penjualan dengan pembelian bahan baku dan gaji karyawan, kemudian 

hasil dari perhitungan tersebut disimpan dalam data laba UMKM Seblak Judes. 

Berikut gambar 3.4 document flow penyusunan laba: 
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Penyusunan laba 

Pemilik UMKM 

Ph
ase

        Start

        end

Data 
pembelian 

bahan baku

Data 
penjualan 

seblak 

Data biaya gaji 
karyawan

Menghitung 
laba

Hasil perhitungan laba

Di arsip

 

                 Gambar 3 4 Document Flow Penyusunan Laba 

Berdasarkan kondisi saat ini yang tergambar pada document flow diatas, 

manajer menghitung laba hanya berdasarkan penjualan dikurangi pembelian bahan 

baku dan gaji karyawan saja tanpa memperhatikan biaya-biaya lain yang 

dikeluarkan. 
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Identifikasi Masalah Optimasi Sistem 

Masalah Dampak Target Sistem Batasan Sistem 

Menghitung  

harga pokok 

produksi hanya 

berdasarkan 

total biaya 

bahan bahan 

baku tanpa 

memperhatikan 

biaya-biaya 

yang harus ada 

dalam harga 

pokok produksi  

 

 

 

 

 

 

Akan 

berdampak 

pada laba 

yang akan di 

peroleh, 

dikarenakan 

salah dalam 

menentukan 

harga pokok 

produksi 

 

 

 

 

 

Sistem yang 

dibangun 

dapat 

menghasilkan 

output berupa 

laporan 

keuangan yang 

terdiri dari 

(laporan harga 

pokok 

produksi dan 

laporan laba 

rugi) 

 

 

Perhitungan 

harga pokok 

produksi 

menggunaka 

metode Full 

Costing 

Menghitung 

laba hanya 

berdasarkan 

penjualan 

dikurangi 

dengan 

pembelian 

bahan baku 

dan gaji 

karyawan 

tanpa 

memperhatikan 

biaya-biaya 

lain yang 

dikeluarkan   

 

Penyusunan 

laporan laba 

rugi 

menggunakan 

PSAK(Pedoman 

Standar 

Akuntansi 

Keuangan) 

Tabel 3 2 Identifikasi Masalah 
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3.1.2 Analisis kebutuhan 

Analisis kebutuhan adalah penjelasan tentang apa yang dibutuhkan oleh 

sistem. Analisis kebutuhan juga berpengaruh terhadap perbaikan  permasalahan 

pada kondisi sistem saat ini. Analisis kebutuhan terdiri dari tiga bagian, yaitu: 

a. Kebutuhan pengguna 

Analisis kebutuhan pengguna di lakukan untuk mengetahui apa saja 

yang dibutuhkan oleh pengguna sebagai dasar perancangan suatu sistem yang 

akan di kembangkan dalam proses pembelian, penjualan, perhitungan harga 

pokok produksi dan penyusunan laporan laba rugi. Adapun langkah- langkah 

yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara dan identifikasi 

pengguna pada UMKM Seblak Judes Surabaya serta memahami informasi 

apa saja yang dibutuhkan. Berikut ini adalah kebutuhan pengguna Rancang 

Bangun Aplikasi Penentuan Harga Pokok Produksi dan Laporan Laba Rugi 

pada UMKM Seblak Judes Surabaya. 

No Pengguna Kebutuhan Sistem 

1.   Admin UKM Chart of Account (CoA) 

a. Dapat menginputkan data CoA 

b. Dapat melihat data CoA 

Pembelian Bahan Baku  

a. Dapat menginputkan transaksi 

pembelian bahan baku yang terjadi 

pada UMKM  

Penjualan  

a. Dapat menginputkan transaksi 

penjualan yang terjadi pada UMKM  

2.  Laporan Keuangan  
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b. Kebutuhan fungsional 

Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa 

saja yang nantinya harus disediakan oleh sistem sesuai dengan fungsinya. 

Kebutuhan fungsional terdiri dari dua kebutuhan, yaitu kebutuhan proses dan 

kebutuhan informasi. Kebutuhan proses ialah semua proses yang dilakukan 

dalam sistem. Sedangkan kebutuhan informasi ialah semua informasi yang 

dapat dihasilkan melalui proses yang ada dalam sistem. Tabel 3.4 berikut ini 

adalah penjelasan mengenai kebutuhan fungsional. 

No.  KEBUTUHAN 

FUNGSIONAL 

SPESIFIKASI DESKRIPSI 

1.  Kebutuhan proses  Pencatatan 

pembelian bahan 

baku 

Fungsi ini 

digunakan untuk 

mencatat setiap 

pembelian bahan 

baku 

Klasifikasi biaya Fungsi ini 

digunakan untuk 

mengklasifikasi 

biaya bahan 

baku, biaya 

tenaga kerja 

langsung, dan 

biaya overhead 

pabrik 

Manajer 

UMKM 

a. Dapat melihat, mencetak dan 

mengirimkan file laporan harga 

pokok produksi  

b. Dapat melihat, mencetak dan 

mengirimkan file laporan laba rugi  

Tabel 3 3 Kebutuhan Pengguna 
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Penentuan beban 

gaji 

Fungsi ini 

digunakan untuk 

menentukan 

beban gaji setiap 

karyawan  

Perhitungan harga 

pokok produksi 

Fungsi ini 

digunakan untuk 

mengetahui nilai 

harga pokok 

produksi yang 

akan dibebankan 

pada setiap 

produk  

Pencatatan 

penjualan 

Fungsi ini 

digunakan untuk 

mecatatat setiap 

transaksi 

penjualan 

Penyusunan laba 

rugi 

Fungsi ini 

digunakan untuk 

menyusun 

laporan laba atau 

rugi dalam setiap 

periode tertentu 

2.  Kebutuhan 

informasi  

Laporan 

pembelian bahan 

baku  

Laporan 

pembelian bahan 

baku merupakan 

laporan yang 

berisi tentang 

pembelian bahan 

baku selama 

periode tertentu  

Laporan 

penjualan  

Laporan 

penjualan 

merupakan 

laporan yang 

berisi tentang 
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penjualan selama 

periode tertentu 

Laporan harga 

pokok produksi  

Laporan harga 

pokok produksi 

merupakan 

laporan yang 

berisi besaran 

seluruh biaya 

produksi yang 

harus 

dibebankan 

kepada masing-

masing produk  

Laporan laba rugi  Laporan laba 

rugi merupakan 

laporan yang 

dihasilkan pada 

suatu periode 

yang 

menjabarkan 

unsur-unsur 

pendapatan dan 

beban sehingga 

menghasilkan 

suatu laba atau 

rugi  

                         Tabel 3 4 Kebutuhan Fungsional 
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c. Kebutuhan Non Fungsioanal 

Kebutuhan non fungsional adalah batasan layanan atau fungsi yang 

ditawarkan sistem. Kebutuhan non-fungsional lebih kritis daripada kebutuhan 

fungsional. Adapun kebutuhan non fungsional dari aplikasi penyusunan 

laporan keuangan pada UMKM Seblak Judes terdapat pada tabel 3.5 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Perancangan Sistem  

Berdasarkan hasil analisis sistem pada bagian sebelumnya, maka dapat dibuat 

rancangan sistem yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sistem yang akan 

dibangun. Pada bagian ini berisi rancangan sistem yang terbagi menjadi Desain 

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

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

No.  SPESIFIKASI DESKRIPSI 

1.  Operatioanal Aplikasi yang dibangun dapat 

dijalankan pada desktop PC dengan 

sistem operasi minimal Windows 7 

2.  Performance Waktu respon aplikasi minimal lima 

detik  

3.  Security Aplikasi hanya diakses oleh pemilik 

UMKM 

4.  Cultural and 

political 

Seluruh biaya yang disajikan 

menggunakan mata uang rupiah  
Tabel 3 5 tabel Non fungsional 



36 
 

 
 

Model (PDM), Struktur Tabel, Desain Antar Muka Aplikasi, serta Rencana Uji 

Coba Aplikasi. 

3.2.1 Desain Arsitektur  

Desain arstiktur merupakan gambaran bagaimana hubungan seluruh 

komponen sistem informasi saling terhubung. Berikut merupakan desain arsitektur 

aplikasi penentuan harga pokok produksi dan laporan laba rugi pada UMKM Seblak 

Judes. 

 

 

 

 

  

Gambar di atas merupakan arsitektur aplikasi penentuan harga pokok 

produksi dan penyusunan laporan laba rugi pada UMKM Seblak Judes. Terdapat 

dua komputer yaitu pegawai UMKM dan Pemilik UMKM, komputer pertama di 

gunakan pegawai UMKM untuk melaporkan aktivitas harian seperti mencatat 

penjualan dan pembelian, komputer kedua digunakan oleh pemilik UMKM untuk 

menghitung harga pokok produksi dan menyusun laporan laba rugi. 

Gambar 3 5 Desain Arsitektur 
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3.2.2 Input Process Output (IPO) Diagram  

Tabel 3.6 Input-Process-Output 

Input Process Output Diagram merupakan gambaran koseptual terkait 

dengan fungsi-fungsi yang terdapat pada sistem yang sedang dibangun. Dalam IPO 

diagram terdapat tiga komponen utama yakni input, process, output. 

 

IPO

Input Proses Output

Transaksi 
pembelian

- Form pemakaian 
bahan baku
- form biaya 
penolong
- form produksi
- form tarif listrik 
dan air 

Pencatatan 
pembelian

Klasifikasi biaya 

Laporan pembelian  

Perhitungan harga 
pokok produksi 

Laporan rekap 
pembelian

Biaya bahan baku 

Biaya tenaga kerja 
langsung

Biaya overhead 
pabrik

Laporan penjualan 

Laporan harga 
pokok produksi 

Pencatatan 
penjualan 

Transaksi penjualan 

Penyusunan laba 
rugi

Laporan laba rugi 

Biaya penolong
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A. Input  

1. Data nota pembelian   

Data nota pembelian merupakan data yang diperoleh dari pemasok 

yang diterima oleh pemilik UMKM. Data tersebut terdiri dari nama 

pemasok, banyaknya yang dibeli, apa saja yang dibeli, harga, jumlah 

yang dibeli. Data nota pembelian digunakan pada proses pencatatan 

transaksi pembelian untuk menghasilkan laporan pembelian bahan. 

2. Data penjualan  

Data penjualan merupakan data yang di peroleh dari penjualan 

seblak sehari-harinya yang di terima oleh pemilik UMKM. Data 

tersebut terdiri dari jenis produk yang dijual, banyaknya yang dijual, 

harga, tanggal terjual produk. Data penjualan digunakan pada proses 

pencatatan transaksi penjualan untuk menghasilkan laporan 

penjualan  

3. Form pemakaian bahan baku  

Form pemakain bahan baku merupakan form yang diperoleh dari 

produksi yang berisi tanggal produksi, jenis bahan baku yang 

dipakai, total harga bahan baku, produk apa yang dihasilkan, total 

produk yang dihasilkan. Form tersebut digunakan untuk 

menghasilkan laporan biaya bahan baku. 
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4. Form bahan penolong  

Form bahan penolong merupakan form yang di peroleh dari 

produksi yang berisi tanggal produksi, jenis bahan penolong yang 

dipakai, total harga bahan penolong, produk apa yang dihasilkan, 

total produk yang dihasilkan. Form tersebut digunakan untuk 

menghasilkan laporan biaya penolong. 

5. Form produksi  

Form produksi merupakan form yang diperoleh dari produksi yang 

berisi tanggal produksi, waktu produksi, lama produksi, siapa yang 

produksi, jenis produk yang dihasilkan, banyak produksi yang di 

hasilkan. Form tersebut digunakan untuk menghasilkan laporan 

biaya tenaga kerja lanngusng. 

6. Form sumber daya yang digunakan  

Form sumber daya yang digunakan merupakan form yang 

diperoleh dari produksi yang berisi nama mesin, unit, daya, 

golongan tarif  listrik, tarif dasar listrik,tarif dasar kibik air, waktu 

yang digunakan. Form tersebut digunakan untuk menghasilkan 

laporan biaya overhead pabrik.  

B. Proses 

1. Pencatatan pembelian   

Pada proses ini pihak UMKM melakukan pembelian kebutuhan 

pada pemasok, kemudian dilakukan pencatatan pembelian yang 

meliputi pembelian bahan baku dan pembelian bahan lain-lain. 

Dari pembelian bahan baku akan menghasilkan form pemakaian 
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bahan baku untuk menghitung laporan biaya bahan baku. Dalam 

proses ini menghasilkan laporan pembelian. 

2. Pencatatan penjualan  

Pada proses ini dilakukan pencatatan transaksi penjualan yang 

meliputi penjualan produk seblak. Dari pencatatan transaksi 

penjualan tersebut akan menghasilkan laporan penjualan yang 

nantinya akan digunakan dalam penyusunan laporan laba rugi. 

3. Klasifikasi Biaya 

Pada proses ini dilakukan pembagian biaya menurut kelompok 

biaya yang di bagi menjadi tiga yaitu: biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik, dimana biaya-

biaya tersebut terdapat proses perhitungannya, berikut cara 

perhitungan biaya-biaya tersebut. 

a. Biaya bahan baku  

Proses menentukan biaya bahan baku didapat dari form 

pemakaian bahan baku serta data pembelian. Perhitungan 

dilakukan dengan mengkalikan data pada laporan pemakaian 

bahan baku dengan harga perolehan bahan baku yang ada 

pada data pembelian, maka hasilnya akan digolongkan 

menjadi biaya bahan baku. 

Biaya bahan baku = ∑ Penggunaan bahan baku × Harga 

perolehan 
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b. Biaya tenaga kerja langsung  

Proses menentukan biaya tenaga kerja langsung didapat dari 

from produksi dan data tarif produksi. From produksi 

memberikan tentang informasi realisasi jumlah tenaga kerja 

serta pengalokasiannya. Sedangkan data tarif produksi 

diperoleh dari kesepakatan perusahaan dengan tenaga kerja. 

Dengan perhitungan tarif per produk x unit. 

Biaya tenaga kerja langsung = Tarif per produk × Unit  

 

c. Biaya overhead pabrik 

Dalam menentukan biaya overhead pabrik dengan 

menjumlahkan semua elemen biaya overhead pabrik yang 

telah dihitung, yaitu biaya bahan penolong dan biaya listrik. 

i. Biaya bahan penolong = ∑ penggunaan bahan 

penolong x harga perolehan  

ii. Listrik (mesin) 

Total daya unit = Unit x Watt x Waktu penggunaan 

iii. Air  

Total air = kibik air digunakan x tarif air  

4. Perhitungan harga pokok produksi  

Setelah menghitung biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung dan biaya overhead, pada proses ini melakukan 

penentuan harga pokok produksi dapat dilakukan dengan 

menjumlah keseluruhan elemen biaya tersebut. 
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Harga pokok produksi = Biaya bahan baku + Biaya tenaga kerja 

langsung + Biaya overhead pabrik 

5. Penyusunan laba rugi  

Pada proses ini dilakukan penyusunan laporan laba rugi dengan 

cara mengurungi seluruh penjualan dengan harga pokok produksi 

dan semua beban untuk mengetahui berapa laba atau rugi yang di 

didapat. 

Laba kotor = Penjualan – Harga pokok produksi  

Laba bersih = Laba kotor – Beban  

C. Output 

1. Laporan rekap pembelian  

Laporan rekap pembelian adalah detail transaksi pembelian 

bahan dalam suatu periode. 

2. Laporan transaksi pembelian  

Laporan transaksi pembelian adalah semua transaksi pembelian 

bahan dalam suatu periode. 

3. Laporan rekap penjualan  

Laporan rekap penjualan adalah detail transaksi penjualan 

produk dalam suatu periode 

4. Laporan transaksi penjualan  

Laporan transaksi penjualan adalah semua transaksi penjualan 

produk dalam suatu periode. 

5. Laporan biaya bahan baku  

Laporan biaya bahan baku adalah laporan yang berisikan 

besar biaya bahan baku selama proses produksi. Laporan ini 
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menunjukan besar biaya bahan baku yang dibebankan pada 

produk untuk menghitung harga pokok produksi. 

6. Laporan biaya tenaga kerja langsung  

Laporan biaya tenaga kerja langsung adalah laporan yang 

berisikan besar biaya tenaga kerja langsung selama proses 

produksi. Laporan ini menunjukan besar biaya tenaga kerja 

langsung yang dibebankan pada produk untuk menghitung harga 

pokok produksi. 

7. Laporan biaya overhead pabrik 

Laporan biaya overhead pabrik adalah laporan yang berisikan 

besar biaya penggunaan listrik dan air. Laporan ini menunjukan 

besar biaya listrik yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk 

dibebankan pada produk untuk menghitung biaya overhead 

pabrik yang di bebankan pada produk untuk menghitung harga 

pokok produksi. 

8. Laporan harga pokok produksi  

Laporan harga pokok produksi adalah laporan yang berisikan 

harga satuan produk yang diproduksi. Laporan ini menunjukan 

harga pokok yang ditetapkan oleh perusahaan. 

9. Laporan laba rugi  

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan suatu perusahaan 

yang dihasilkan pada suatu periode yang menjabarkan unsur-

unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan 

suatu laba (atau rugi) bersih. 
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3.2.3 Context Diagram  

Context diagram merupakan gambaran proses menyeluruh dari sistem yang 

akan dibangun. Context diagram menjelaskan tentang masukan dasar, nama sistem, 

serta keluaran yang dihasilkan oleh sistem. Setelah itu, context diagram juga 

menggambarkan batasan sistem yang dibangun. Dalam context diagram terdapat 

tiga komponen utama yaitu external entity, data flow, serta sistem itu sendiri. 

External entity merupakan entitas yang dapat berupa orang, organisasi maupun 

sistem lainya yang dapat memberikan masukan maupun menerima keluaran dari 

sistem. Sedangkan, data flow menunjukkan pergerakkan data dari sistem. 

Pembuatan context diagram dilakukan dengan cara melakukan identifikasi external 

entity serta data flow dari hasil analisis sistem. Adapun context diagram aplikasi 

penentuan harga pokok produksi dan laporan laba rugi pada UMKM Seblak Judes 

pada gambar berikut. 

 

 

Gambar 3 6 Context Diagram 
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a. Pemasok  

Pemasok memberikan data pembelian hanya pada pemilik UMKM 

berupa bukti nota pembelian. 

b. Pelanggan  

Pelanggan hanya memberikan data berupa apa yang ingin dibeli dan 

unitnya kepada ketua UKM. Aliran data dari pelanggan adalah pesanan 

penjualan. 

c. Bagian Produksi  

Aliran data yang dihasilkan oleh bagian produksi untuk dimasukan ke dalam 

aplikasi adalah data pemakaian bahan baku, data biaya penolong, data 

produksi, dan data tarif listrik. 

d. Manajer UMKM  

Pemilik UMKM hanya menerima semua laporan yang sudah jadi untuk 

dianalisis dan mengambil keputusan. 
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3.2.4 Diagram Jenjang 

Diagram Jenjang ialah gambaran proses (fungsi) pada aplikasi yang 

digambarkan secara berjenjang. Diagram jenjang digunakan sebagai acuan 

dalam membuat data flow diagram. Berikut adalah diagram jenjang aplikasi 

penyusunan laporan keuangan pada UMKM Seblak Judes. 

Gambar 3 7 Diagram Jenjang Aplikasi Penentuan Harga Pokok Produksi dan Laporan 

Laba Rugi 
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3.2.5 Data Flow Diagram (DFD level 0) 

data pelang g an

data produk

dt pemasok

data pemasok

data pesanan pelang g an

nota penjualan

laporan biaya penolong

data biaya

data biaya

data biaya penolong

data biaya overhead pabrik

data biaya tenag a kerja lang sung

data biaya bahan baku

data bahan

data biaya penolong

data pembelian

data penjualan

data harg a pokok produksi

laporan laba rugi

data harg a pokok produksi

laporan harga pokok produksi

laporan biaya overhead pabrik

laporan biaya tenag a kerja lang sung

laporan biaya bahan baku

data tarif l istrik dan air

data tenag a kerja lang sung

data jumlah produksi

data pemakain bahan baku

laporan rekap penjualan
data penjualan

data penjualan

laporan transaksi penjualan

data pembelian bahan baku

data pembelian bahan baku

data pelang g an

nota pembelian

laporan rekap pembelian

laporan transaksi pembelian

Pemasok

Pelang g an

Produksi

Manajer UMKM 

Seblak Judes

1

pencatatan 

pembelian

2

pencatatan 

pejualan

1
pembelian 

bahan baku

3 penjualan

3

klasifikasi biaya

5 Biaya

7 produk

4

perhitung an 

harga pokok 

produksi

+

8 harga pokok poduksi

5

penyusunan 

laba rugi

9 Pemasok

10 bahan

11 pelang gan

 

Gambar 3 8 Data Flow Diagram Level 0 
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Pada gambar 3.8 merupakan data flow diagram level 0 pada aplikasi 

penentuan harga pokok produksi dan laporan laba rugi pada UMKM Seblak Judes. 

Data flow diagram level 0 menjelaskan rincian proses ataupun fungsi yang terdapat 

pada aplikasi. Pembuatan data flow diagram level 0 berpedoman pada diagram 

jenjang. Pada aplikasi penentuan harga pokok produksi dan laporan laba rugi pada 

UMKM Seblak Judes terdapat lima sub proses. Berikut lima sub proses: 

1. Pencatatan Pembelian  

Proses pencatatan transaksi pembelian menerima aliran data berupa nota 

pembelian. Data tersebut akan digunakan untuk menghitung harga pokok 

produksi dan laba rugi. 

2. Pencatatan Penjualan  

Proses pencatatan transaksi penjualan menerima aliran data berupa pesanan 

penjualan seblak. Data tersebut akan digunakan untuk menghitung laba rugi. 

3. Klasifikasi Biaya 

Proses klasifikasi biaya menerima aliran data berupa data pemakaian bahan, 

data produksi, data sumber daya yang digunakan, data tarif listrik. Data 

tersebut akan digunakan untuk menghitung biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja langung, dan biaya overhead pabrik. 

4. Perhitungan Harga Pokok Produksi 

Proses perhitungan harga pokok produksi menerima aliran data berupa biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja langung, dan biaya overhead pabrik. Data 

tersebut akan digunakan untuk menghitung harga pokok produksi. 
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5. Penyusunan Laba Rugi  

Proses penyusunan laba rugi menerima aliran data berupa laporan penjualan, 

laporan harga pokok produksi, dengan laporan pengeluaran kas. Data 

tersebut akan digunakan untuk menyusun laporan laba rugi. 

3.2.6 Data Flow Diagram (DFD level 1)  

a. Klasifikasi Biaya 

 

Gambar 3 9 Klasifikasi Biaya 

Berdasarkan gambar 3.9, diberikan penjelasan mengenai setiap proses 

yang terdapat pada Data Flow Diagram (DFD)  level 1 klasifikasi biaya: 

1. Proses Menghitung Biaya Bahan Baku 

Proses menghitung biaya bahan baku menerima aliran data berupa data 

pemakaian bahan yang setelah itu menghasilkan aliran data berupa 

biaya bahan baku. 
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2. Proses Menghitung Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Proses menghitung biaya tenaga kerja langsung menerima aliran data 

berupa data produksi yang setelah itu menghasilkan aliran data berupa 

biaya tenaga kerja langsung. 

 

3. Proses Menghitung Biaya Overhead Pabrik 

Proses menghitung biaya overhead pabrik menerima aliran data berupa 

data sumber daya yang digunakan berupa data tarif listrik dan biaya 

penolong yang setelah itu menghasilkan aliran data berupa biaya 

overhead pabrik. 

b. Laba rugi 

Berdasarkan gambar 3.10, diberikan penjelasan mengenai setiap proses 

yang terdapat pada Data Flow Diagram (DFD)  level 1 perhitungan laba 

rugi: 

 

Gambar 3 10 Laba Rugi 
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1. Proses Menghitung Total Pembelian Bahan 

Proses menghitung total pembelian bahan menerima aliran data 

berupa data pembelian bahan yang setelah itu menghasilkan 

aliran data berupa laporan pembelian bahan. 

2. Proses Menghitung Total Harga Pokok Produksi 

Proses menghitung total harga pokok produksi menerima aliran 

data berupa data harga pokok produksi yang setelah itu 

menghasilkan aliran data laporan total harga pokok produksi. 

3. Proses Menghitung Total Penjualan  

Proses menghitung total penjualan menerima aliran data berupa 

data penjualan yang setelah itu menghasilkan aliran data berupa 

laporan penjualan. 

4. Proses Menghitung Total Biaya 

Proses menghitung total buaya menerima data berupa data biaya 

yang setelah itu menghasilkan aliran data berupa laporan total 

biaya. 
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3.2.7 Conceptual Data Model 

Berdasarkan hasil perancangan sistem yang terdapat pada Data Flow 

Diagram (DFD) Level 0, terdapat penyimpanan data yang dapat dijadikan dasar 

perancangan database. CDM merupakan konsep kebutuhan data yang sesuai 

dengan kebutuhan pengguna sistem. CDM dibuat dalam bentuk tabel yang saling 

terhubung antara satu tabel dengan tabel lain sehingga dapat diimplementasikan 

ke penyimpanan database. Gambaran dari CDM yang dikembangkan pada 

Aplikasi Penentuan harga pokok produksi dan laporan laba rugi pada UMKM 

Seblak Judes dapat dilihat pada gambar 3.10 di bawah ini.  

3.2.8 Physical Data Model 

Gambar 3 11 Conceptual Data Model 
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Hasil perancangan database secara konseptual dalam bentuk Conceptual 

Data Model (CDM), dapat digenerate menjadi perancangan database secara fisik 

dalam bentuk Physical Data Model (PDM). PDM merupakan model relasional yang 

dapat diimplementasikan sebagai database yang digunakan oleh sistem. Gambaran 

dari Physical Data Model (PDM) yang dikembangkan pada Aplikasi Penentuan 

harga pokok produksi dan laporan laba rugi pada UMKM Seblak Judes tersebut, 

dapat dilihat pada gambar 3.11 di bawah ini: 

 

Gambar 3 12 Physical Data Model 
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3.2.9 Struktur Tabel 

Tabel-tabel yang terdapat pada Physical Data Model (PDM), dapat 

dijadikan struktur tabel. Dimana, struktur tabel tersebut berisi sekumpulan data 

yang dapat memberikan informasi terkait sistem yang dibuat sehingga lebih 

mudah dalam memahami sistem. Struktur tabel yang digunakan dalam aplikasi 

perhitungan harga pokok produksi dan laporan laba rugi pada UMKM Seblakr 

Judes adalah sebagai berikut: 

a. Nama Tabel : Pelanggan 

     Primary Key : Nomor_Pelannggan 

     Foreign Key : - 

 Fungsi  : Menyimpan data pelanggan 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 Kode_Pelanggan Varchar 50 Not Null 

2 Nama_Pelanggan Varchar 50 Not Null 

3 Nomor_Pelanggan Varchar 50 Primary Key 

 

b. Nama Tabel : Penjualan 

Primary Key : - 

Foreign Key : Kode_Produk, Kode_Pelanggan, Kode_Karyawan 

Fungsi  : Menyimpan Transaksi Penjualan  

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 Tanggal_Penjualan Date/Time 50 Not Null 
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2 Nomor_Penjualan Varchar 50 Not Null 

3 Jumlah_Jual Number 50 Not Null 

4 Harga_Produk Currency 50 Not Null 

5 Kode_Produk Varchar 50 Foreign Key 

6 Kode_Pelanggan Varchar 50 Foreign Key 

7 Nomor_Akun Varchar 50 Not Null 

8 Kode_Karyawan Varchar 50 Foreign Key 

 

c. Nama Tabel : Pembelian bahan baku  

Primary Key : Nomor_Transaksi_Pembelian 

Foreign Key : Kode_Bahan, Kode_Pemasok 

Fungsi  : Menyimpan data pembelian bahan baku 

 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 Tanggal_Penjualan Date/Time 50 Not Null 

2 Nomor_Transaksi_Pembelian Varchar 50 Not Null 

3 Jumlah_Jual Number 50 Not Null 

4 Harga_Produk Currency 50 Not Null 

5 Kode_Produk Varchar 50 Foreign Key 

6 Kode_Pelanggan Varchar 50 Foreign Key 

7 Nomor_Akun Varchar 50 Not Null 

8 Kode_Karyawan Varchar 50 Foreign Key 
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d. Nama Tabel : COA 

Primary Key : Nomor_Akun 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data COA 

No. Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 Nomor_Akun Varchar 50 Primary Key 

2 Nama_Akun Varchar 50 Not Null 

3 Perkiraan_Level1 Varchar 50 Not Null 

4 Perkiraan_Level2 Varchar 50 Not Null 

 

e. Nama Tabel : Bahan 

Primary Key : Kode_Bahan 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data bahan baku 

No. Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 Kode_Bahan Varchar 50 Primary Key 

2 Nama_Bahan Varchar 50 Not Null 

3 Jumlah_Bahan Number 50 Not Null 

4 Satuan_Bahan Varchar 50 Not Null 

5 Harga_Bahan Currency 50 Not Null 
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f. Nama Tabel : Bahan_Penolong 

Primary Key : Kode_Bahan_Penolong 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data bahan penolong 

No. Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 Kode_Bahan_Penolong Varchar 50 Primary Key 

2 Nama_Bahan Varchar 50 Not Null 

3 Harga_Beli Currency 50 Not Null 

 

g. Nama Tabel : Pemasok 

Primary Key : Kode_Pemasok 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data pemasok 

 

No. Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 Kode_Pemasok Varchar 50 Primary Key 

2 Nama_Pemasok Varchar 50 Not Null 

3 Wilayah_Pemasok Varchar 50 Not Null 

 

h. Nama_Tabel : Produk 

Primary Key : Kode_Produk 
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Foreign Key  : Kode_Bahan, Kode_Bahan_Penolong,          

Lama_Produksi, Kode_Karyawan 

Fungsi  : Menyimpan data Produk dan biaya Produk 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 Kode_Produk Date/Time 50 Not Null 

2 Nama_Produk Varchar 50 Not Null 

3 Harga_Produk Currency 50 Not Null 

4 Harga_Pokok_Produksi Currency 50 Not Null 

5 Kode_Bahan Varchar 50 Foreign Key 

6 Jumlah_Bahan Varchar 50 Not Null 

7 Satuan_Bahan Varchar 50 Not Null 

8 Harga_bahan Currency 50 Not Null 

9 Lama_Produksi Number 50 Foreign Key 

10 Kode_Karyawan Varchar 50 Foreign Key 

11 Kode_bahan_Penolong Varchar 50 Foreign key 

 

i. Nama Tabel : Tarif_listrik 

Primary Key : - 

Foreign Key : - 
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Fungsi  : Menyimpan data biaya tarif dasar listrik 

No. Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 Lama_Produksi Number 50 Not Null 

2 Tarif_Listrik Currency 50 Not Null 

 

j. Nama Tabel : Biaya Tenaga kerja langsung 

Primary Key : - 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data biaya tenaga kerja langsung dan 

karyawan 

No. Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 Tanggal Date/Time 50 Not Null 

2 Kode_Karyawan Varchar 50 Not Null 

3 Nama_Karyawan Varchar 50 Not Null 

4 Jam_masuk_kerja Date/Time 50 Not Null 

5 Jam_Pulang_Kerja Date/Time 50 Not Null 

6 Lama_Kerja Calculated 50 Not Null 

7 Tarif Currency 50 Not Null 
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3.2.10 Struktur Tabel 

User interface merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah sistem, 

hal tersebut dikarenakan user interface menjadi media penghubung antara sistem 

dengan pengguna. Selain itu, user interface juga merupakan media pertukaran 

informasi antara pengguna dengan sistem. Terkadang, user interface tidak hanya 

sebagai media penghubung antara sistem dengan pengguna, namun juga sebagai 

media pertukaran informasi antara sistem satu dengan sistem lainnya. Dalam desain 

user interface terdapat dua komponen utama, yaitu desain input, serta desain output. 

a. Desain Input 

Desain input merupakan desain yang menggambarkan tampilan yang akan 

digunakan untuk memberikan masukkan informasi maupun data ke dalam 

sistem yang akan dibangun. Tujuan dari pembuatan desain input adalah 

untuk menggambarkan mekanisme dan memberikan masukkan informasi 

maupun data ke dalam sistem. Berikut desain input aplikasi penentuan harga 

pokok produksi dan laporan laba rugi pada UMKM Seblak Judes.  

1. Desain Halaman Home 

  

Gambar 3 13 Desain halaman home 
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Home digunakasan sebagai media untuk pembuka aplikasi perhitungan 

harga pokok produksi dan laporan laba rugi pada UMKM Seblak Judes. 

Pengguna dapat menekan tombol login untuk memulai aplikasi tersebut. 

 

2. Desain Halaman login 

Halaman login digunakan sebagai media untuk menerima masukan data 

pengguna yang akan digunakan untuk autentifikasi pengguna serta 

membagi hak akses atas aplikasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

pengguna. Log in dilakukan dengan memasukkan user Pengguna serta 

password yang dimiliki, kemudian pengguna dapat menekan tombol masuk 

untuk menggunakan aplikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 14 Desain halaman login 
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3. Desain Halaman Menu Utama 

Setelah pengguna telah melakukan log in maka akan muncul halaman menu 

utama. Pada halaman menu utama terdapat empat menu utama, yaitu menu 

master, menu transaksi, menu perhitungan HPPr (harga pokok produksi), menu 

laporan. Dari kelima menu utama tersebut, maka pengguna dapat mengakses 

halaman yang dibutuhkan seusai tugasnya. 

4. Desain Halaman Master  

Ketika pengguna menekan tombol master pada halaman menu utama, maka 

akan muncul macam - macam menu master yaitu,  master COA (Chart Of 

Accounts), master bahan, master produk, master tarif listrik, master bahan 

dan master BTKL (Biaya Tenaga Kerja Langsung). 

 

 

Gambar 3 15 Desain halaman utama 

Gambar 3 16 Desain halaman master 
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5. Desain Halaman COA 

 Halaman COA digunakan untuk melihat daftar nama akun dan kode akun 

apa saja yang ada dalam aplikasi. Selain menampilkan data, pada halaman 

ini memiliki fitur maintenance antara lain tambah data baru. 

6. Desain Halaman Maintenance Data COA 

Halaman input data COA digunakan untuk melakukan maintenance data 

COA. Apabila pengguna akan menyimpan data COA maka pengguna dapat 

menekan tombol simpan data, jika pengguna akan menambah data dapat 

menekan tombol tambah data, jika pengguna ingin membatalkan dapat 

menekan tombol tutup, sedangkan jika pengguna ingin menghapus data 

yang sudah tersimpan dapat menekan tombol hapus data.  

Gambar 3 17 Desain halaman COA 

Gambar 3 18 Desain halaman maintanance COA 
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7. Desain Halaman Bahan  

Halaman bahan digunakan untuk melihat kode bahan, nama bahan, jumlah 

bahan, satuan bahan dan harga bahan yang ada pada aplikasi. Pada halaman 

ini memiliki fitur maintenance antara lain tambah data baru. 

8. Desain Maintenance Data Bahan  

Halaman input data bahan digunakan untuk melakukan maintenance data 

bahan. Apabila pengguna akan menyimpan data bahan maka pengguna dapat 

menekan tombol simpan data, jika pengguna akan menambah data dapat 

menekan tombol tambah data, sedangkan jika pengguna ingin membatalkan 

dapat menekan tombol tutup, sedangkan pengguna ingin menghapus data yang 

sudah tersimpan dapat menekan tombol hapus data. 

Gambar 3 19 Desain halaman bahan 

Gambar 3 20 Desain halaman 

maintenane bahan 
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9. Desain Halaman Produk 

Halaman produk digunakan untuk melihat kode produk, nama produk dan 

harga produk yang ada pada aplikasi. Pada halaman ini memiliki fitur 

maintenance antara lain tambah data baru. 

10. Desain Maintenance Data Produk 

Halaman input data produk digunakan untuk melakukan maintenance data 

produk. Apabila pengguna akan menyimpan data produk maka pengguna 

dapat menekan tombol simpan data, jika pengguna akan menambah data 

dapat menekan tombol tambah data, sedangkan jika pengguna ingin 

membatalkan dapat menekan tombol tutup, sedangkan pengguna ingin 

menghapus data yang sudah tersimpan dapat menekan tombol hapus data. 

Gambar 3 21 Desain halaman produk 

Gambar 3 22 Desain halaman maintenance 

produk 
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11. Desain Halaman Tarif Listrik 

Halaman tarif listrik digunakan untuk melihat lama pekerjaan produk 

sampai jadi dan tarif dasar listrik. Pada halaman ini memiliki fitur 

maintenance antara lain tambah data baru. 

12. Desain Maintenance Data tarif Listrik 

Halaman input data tarif listrik digunakan untuk melakukan maintenance 

data tarif listrik. Apabila pengguna akan menyimpan data tarif listrik maka 

pengguna dapat menekan tombol simpan data, jika pengguna akan 

menambah data dapat menekan tombol tambah data, sedangkan jika 

pengguna ingin membatalkan dapat menekan tombol tutup, sedangkan 

pengguna ingin menghapus data yang sudah tersimpan dapat menekan 

tombol hapus data. 

 

 

 

 

Gambar 3 23 Desain halaman 

tarif listrik 

Gambar 3 24 Desain halaman 

maintenance tarif istrik 
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13. Desain Halaman BTKL  

Halaman BTKL digunakan untuk melihat tanggal, kode karyawan, nama 

kayawan, jam masuk, jam pulang, lama kerja dan tarif. Pada halaman ini 

memiliki fitur maintenance antara lain tambah data baru. 

14. Desain Maintenance Data BTKL 

Halaman input data BTKL digunakan untuk melakukan maintenance data 

BTKL. Apabila pengguna akan menyimpan data BTKL maka pengguna 

dapat menekan tombol simpan data, jika pengguna akan menambah data 

dapat menekan tombol tambah data, sedangkan jika pengguna ingin 

membatalkan dapat menekan tombol tutup, sedangkan pengguna ingin 

menghapus data yang sudah tersimpan dapat menekan tombol hapus data. 

 

 

 

 

Gambar 3 25 Desain halaman BTKL 

Gambar 3 26 Desain halaman 

maintenance BTKL 
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15. Desain Halaman Transaksi 

Ketika pengguna menekan tombol transakasi pada halaman menu utama, 

maka akan muncul dua menu yaitu,  transakasi penjualan dan transaksi 

pembelian. 

16. Desain Halaman Transaksi Penjualan 

Halaman transakasi penjualan digunakan untuk melihat tanggal penjualan, 

nomor penjualan, harga produk, total jual, kode produk, kode pelanggan, 

dan nomor akun. Pada halaman ini memiliki fitur maintenance antara lain 

tambah data transaksi penjualan. 

 

 

 

 

 

Gambar 3 27 Desain halaman 

tranasaksi 

Gambar 3 28 Desain halaman transaksi penjualan 
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17. Desain Maintenance Data Tranasaksi Penjualan  

Halaman input data transaksi penjualan digunakan untuk melakukan 

maintenance data transaksi penjualan setiap harinya. Apabila pengguna 

akan menyimpan data transaksi penjualan maka pengguna dapat menekan 

tombol simpan data, jika pengguna akan menambah data dapat menekan 

tombol tambah data, sedangkan jika pengguna ingin membatalkan dapat 

menekan tombol tutup, sedangkan pengguna ingin menghapus data yang 

sudah tersimpan dapat menekan tombol hapus data. 

18. Desain Halaman Transaksi Pembelian  

Halaman transakasi pembelian bahan baku digunakan untuk melihat tanggal 

pembelian, nomor transaksi pembelian, jumlah beli, satuan bahan, harga 

beli, total beli, kode pemasok dan nomor akun. Pada halaman ini memiliki 

fitur maintenance antara lain tambah data transaksi pembelian. 

 

 

Gambar 3 29 Desain halaman maintenance 

transaksi penjualan 

Gambar 3 30 Desain halaman transaksi pembelian 
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19. Desain Maintenance Transaksi Pembelian 

Halaman input data transaksi pembelian digunakan untuk melakukan 

maintenance data transaksi pembelian setiap adanya pembelian bahan baku. 

Apabila pengguna akan menyimpan data transaksi pembelian maka 

pengguna dapat menekan tombol simpan data, jika pengguna akan 

menambah data dapat menekan tombol tambah data, sedangkan jika 

pengguna ingin membatalkan dapat menekan tombol tutup, sedangkan 

pengguna ingin menghapus data yang sudah tersimpan dapat menekan 

tombol hapus data. 

20. Desain halaman Perhitungan HPPr 

Ketika pengguna menekan tombol perhitungan HPPr (Harga Pokok 

Produksi) pada halaman menu utama, maka akan muncul tiga menu yaitu,  

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

Gambar 3 31 Desain halaman 

maintenance transaksi pembelian 

Gambar 3 32 Desain halaman 

perhitungan HPPr 
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21. Desain Halaman Biaya Bahan Baku 

Halaman biaya bahan baku digunakan untuk melihat kode produk, nama 

produk dan biaya bahan baku. Pada halaman ini menampilkan hasil 

perhitungan biaya bahan baku per produk, halaman ini juga memiliki fitur 

maintenance antara lain tambah data biaya bahan baku. 

22. Desain Maintenance Data Biaya Bahan Baku 

Halaman input data biaya bahan baku digunakan untuk melakukan 

maintenance data biaya bahan baku. Apabila pengguna akan menyimpan 

data biaya bahan baku maka pengguna dapat menekan tombol simpan data, 

jika pengguna akan menambah data dapat menekan tombol tambah data, 

sedangkan jika pengguna ingin membatalkan dapat menekan tombol tutup, 

sedangkan pengguna ingin menghapus data yang sudah tersimpan dapat 

menekan tombol hapus data. 

 

 

Gambar 3 33 Desain halaman biaya bahan baku 

Gambar 3 34 Desain halaman 

Maintenance biaya bahan baku 
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23. Desain halaman Biaya Overhead Pabrik 

Halaman biaya overhead pabrik digunakan untuk melihat kode produk, 

nama produk, tarif listrik dan bahan penolong. Pada halaman ini 

menampilkan hasil perhitungan biaya overhead pabrik perproduk. Halaman 

ini juga memiliki fitur maintenance antara lain tambah data biaya bahan 

baku. 

24. Desain Maintenance Data Biaya Overhead Pabrik  

Halaman input data biaya overhead pabrik digunakan untuk melakukan 

maintenance data biaya overhead pabrik. Apabila pengguna akan 

menyimpan data biaya overhead pabrik maka pengguna dapat menekan 

tombol simpan data, jika pengguna akan menambah data dapat menekan 

tombol tambah data, sedangkan jika pengguna ingin membatalkan dapat 

menekan tombol tutup, sedangkan pengguna ingin menghapus data yang 

sudah tersimpan dapat menekan tombol hapus data. 

 

Gambar 3 35 Desain halaman biaya 

overhead pabrik 

Gambar 3 36 Desain halaman 

maintenance biaya overhead pabrik 
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25. Desain Halaman Biaya Tenaga Kerja Langsung  

Halaman biaya overhead pabrik digunakan untuk melihat kode produk, 

nama produk dan biaya tenaga kerja langsung. Pada halaman ini 

menampilkan hasil perhitungan biaya overhead pabrik perproduk. Halaman 

ini juga memiliki fitur maintenance antara lain tambah data biaya bahan 

baku. 

26. Desain Maintenance Data Biaya Overhead Pabrik  

Halaman input data biaya tenaga kerja langsung digunakan untuk 

melakukan maintenance data biaya tenaga kerja langsung. Apabila 

pengguna akan menyimpan data biaya tenaga kerja langsung maka 

pengguna dapat menekan tombol simpan data, jika pengguna akan 

menambah data dapat menekan tombol tambah data, sedangkan jika 

pengguna ingin membatalkan dapat menekan tombol tutup, sedangkan 

pengguna ingin menghapus data yang sudah tersimpan dapat menekan 

tombol hapus data. 

 

Gambar 3 37 Desain halaman BTKL 

Gambar 3 38 Desain halaman 

maintenance BTKL 
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B. Desain ouput Aplikasi 

Desain output merupakan desain yang menggambarkan tampilan yang akan 

digunakan untuk memberikan hasil masukkan data menjadi informasi ke 

dalam sistem yang akan dibangun. Tujuan dari pembuatan desain ouput 

adalah untuk menggambarkan hasil masukkan data ke dalam sistem. Berikut 

desain output aplikasi penentuan harga pokok produksi dan laporan laba 

rugi pada UMKM Seblak Judes. 

1. Desain Laporan Rekap Pembelian  

Laporan rekap pembelian adalah hasil dari rangkuman transaksi 

pembelian, yaitu terdiri dari tanggal pembelian, kode bahan, nomor 

transaksi pembelian, jumlah beli, satuan bahan, harga beli, total beli. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 39 Desain laporan rekap pembelian 
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2. Desain Laporan Rekap Penjualan  

Laporan rekap penjualan adalah hasil dari rangkuman transaksi 

penjualan, yaitu terdiri dari tanggal penjualan, nomor penjualan, kode 

produk, harga produk, jumlah jual, total jual. 

3. Desain Laporan Harga Pokok Produksi  

Laporan harga pokok produksi adalah hasil dari perhitungan harga 

pokok produksi perproduk, yaitu terdiri dari nama produk, biaya bahan 

baku, biaya tarif listrik, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja 

langsung dan hasil harga pokok produksi. 

 

 

Gambar 3 40 Desain laporan penjualan 

Gambar 3 41 Desain laporan harga pokok produksi 
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4. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba memliki dua perhitungan, yaitu laba kotor dan laba bersih 

berikut desain laporannya:  

a. Desain Laporan Laba Rugi (laba kotor) 

b. Desain Laba Rugi (laba bersih) 

Gambar 3 43 Desain laporan laba kotor 

Gambar 3 42 Desain laporan laba bersih 
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Laporan laba rugi adalah hasil dari perhitungan laba kotor dan laba 

bersih, yaitu terdiri dari bulan atau tanggal, nama produk, harga 

produk, jumlah jual, penjualan, biaya bahan baku, biaya tarif listrik, 

biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja langsung, HPP, total HPP 

dan laba kotor.
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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

4.1    Implemantasi Sistem 

Pada bagian ini menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi yang telah 

dibangun dan diimplementasi berdasarkan tahapan analisis hingga perancangan 

sistem. Supaya aplikasi yang telah dirancang dan dibangun dapat berjalan dengan 

baik pada saat melakukan implementasi, maka ada beberapa spesifikasi minimal 

perangkat lunak dan perangkat keras yang harus dipenuhi pada perangkat computer 

yang akan digunakan. Spesifikasi kebutuhan minimum aplikasi penyusunan nreca 

adan arus kas akan dijelaskan pada tabel berikut. 

Jenis Kebutuhan Spesifikasi Minimal 
  

Sistem Operasi Windows 8 
  

Perangkat Lunak Khusus Microsoft Access 2010 
  

 500-GB disk drive 
  

 

Intel Core I3 dual core 
processor 

  

 CPU 1,6 GHz 
  

Perangkat Keras 
Memori RAM 4 GB 

 

Layar monitor  
  

 Keyboard 
  

 Mouse 
  

 Printer 
  

Tabel 4 1 Spesifikasi kebutuhan minimum 

Setelah mengetahui spesifikasi minimum yang diperlukan, maka 

implementasi sistem harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan pada 

perancangan system yang telah disusun. Detail cara menggunakan aplikasi akan



79 
 

 
 

dijelaskan pada sub bab bagian ini. Sebelum membuka halaman login aplikasi, 

pengguna akan disuguhkan halaman home atau halaman pembuka di dalam aplikasi 

melalui form home. Hal ini bertujuan sebagai menyapa pengguna.  

Jika pengguna menekan tombol login, maka akan muncul halaman login. 

Pada halaman login pengguna wajib melakukan login ke dalam aplikasi melalui 

form login. Hal ini bertujuan sebagai autentifikasi pengguna serta membagi hak 

akses terhadap aplikasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pengguna. Pada 

saat Login, user memasukkan user dan password yang dimiliki. 

Jika pengguna berhasil login, maka akan muncul halaman menu utama. Pada 

halaman menu utama terdapat empat menu utama, antara lain menu master, menu 

perhitungan HPPr, menu transaksi dan menu laporan. Tampilan menu utama dapat 

dilihat pada gambar. 

Gambar 4 1 Halaman home 

Gambar 4 2 Halaman login 
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Menu utama ini akan menampilkan sub menu sesuai kebutuhan dan 

fungsinnya. Berikut submenu yang terdapat pada menu utama. 

4.1.1 Menu Master 

Menu master merupakan kumpulan sub menu yang bertujuan untuk 

melakukan maintenance data-data master yang dibutuhkan untuk menghitung 

harga pokok produksi dan menyusun laporan laba rugi. Pada menu master 

terdapat sub menu COA, bahan, produk, biaya tenaga kerja langsung, serta tarif 

dasar listrik. 

A. Sub Menu COA (Chart Of Accounts) 

Pada sub menu COA digunakan untuk melakukan maintenance 

data COA. Pada saat pengguna memilih data sub menu ini, makan 

akan muncul halam COA dengan tampilan awal terdapat tabel daftar 

COA yang ada dalam aplikasi. Tampilan halaman coa dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini. 

Gambar 4 3 Menu utama 
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Gambar 4 4 Halaman maintenance COA 

Jika user ingin menghapus data, cukup memilih data yang akan 

dihapus kemudian tekan tombol hapus, apabila ingin menambah data 

coa baru maka yang perlu dilakukan adalah menekan tombol tambah 

dan kemudian akan diarahkan ke halaman input COA selanjutnya. 

Jika user ingin menyimpan data maka tekan tombol simpan, 

selanjutnya data yang disimpan akan muncul pada tabel daftar yang 

terdapat pada halaman COA. 

 

 

 

Gambar 4 5 Halaman COA 
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B. Sub Menu Bahan  

Pada sub menu bahan digunakan untuk maintenance data bahan, 

pada saat pengguna menekan tombol sub menu ini, maka akan 

muncul halaman data bahan dengan tampilan awal terdapat tabel data 

bahan yang ada dalam aplikasi. Tampilan halaman data bahan dapat 

dilihat gambar di bawah ini. 

 

Jika pengguna ingin menghapus data, cukup memilih data yang 

akan dihapus pada tabel kemudian tekan tombol hapus data, apabila 

ingin menambah data bahan baru maka yang perlu dilakukan adalah 

Gambar 4 6 Halaman maintenance bahan 

Gambar 4 7 Halaman bahan 
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menekan tombol tambah data dan kemudian akan diarahkan ke 

halaman input data bahan selanjutnya. Jika pengguna ingin 

menyimpan data maka tekan tombol simpan data, selanjutnya data 

yang disimpan akan muncul pada tabel daftar yang terdapat pada 

halaman data bahan. 

C. Sub Menu BTKL (Biaya Tenaga Kerja Langsung) 

Pada sub menu biaya tenaga kerja langsung digunakan untuk 

maintenance data biaya tenaga kerja langsung, pada saat pengguna 

menekan tombol sub menu ini, maka akan muncul halaman data 

biaya tenaga kerja langsung dengan tampilan awal terdapat tabel data 

biaya tenaga kerja langsung yang ada dalam aplikasi. Sub menu ini 

bertjuan untuk perhitungan harga pokok produksi nantinya. Tampilan 

halaman data bahan dapat dilihat gambar di bawah ini. 

 

 

Gambar 4 8 Halaman maintenance BTKL 
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Jika pengguna ingin menghapus data, cukup memilih data yang 

akan dihapus pada tabel kemudian tekan tombol hapus data, apabila 

ingin menambah data biaya tenaga kerja langsung baru maka yang 

perlu dilakukan adalah menekan tombol tambah data dan kemudian 

akan diarahkan ke halaman input data biaya tenaga kerja langsung 

selanjutnya. Jika pengguna ingin menyimpan data maka tekan tombol 

simpan data, selanjutnya data yang disimpan akan muncul pada tabel 

daftar yang terdapat pada halaman data biaya tenaga kerja langsung. 

D. Sub Menu Tarif Listrik  

Pada sub menu tarif listrik digunakan untuk melakukan 

maintenance data tarif dasar listrik. Pada saat pengguna memilih sub 

menu ini, maka akan muncul halaman data tarif dasar listrik dengan 

tampilan awal terdapat tabel data tarif dasar listrik yang ada dalam 

aplikasi. Tampilan halaman data tarif dasar listrik dapat dilihat 

gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4 9 Halaman BTKL 

Gambar 4 10 Halaman maintenance tarif listrik 
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Jika pengguna ingin menghapus data, cukup memilih data yang 

akan dihapus pada tabel kemudian tekan tombol hapus data, apabila 

ingin menambah data biaya tenaga kerja langsung baru maka yang 

perlu dilakukan adalah menekan tombol tambah data dan kemudian 

akan diarahkan ke halaman input data biaya tenaga kerja langsung 

selanjutnya. Jika pengguna ingin menyimpan data maka tekan tombol 

simpan data, selanjutnya data yang disimpan akan muncul pada tabel 

daftar yang terdapat pada halaman data biaya tenaga kerja langsung. 

4.1.2 Menu Klasifikasi HPPr (Harga Pokok Produksi) 

Pada menu klasifikasi HPPr digunakan untuk melakukan klasifikasi elemen 

data yang terkandung dalam harga pokok produksi. Menu ini juga berfungsi 

nantinya untuk melakukan perhitungan harga pokok produksi. Pada saat pengguna 

memilih menu ini, maka akan muncul sub menu data biaya bahan baku, biaya 

overhead pabrik, dan biaya tenaga kerja langsung yang ada dalam aplikasi. 

Tampilan halaman sub menu klasifikasi HPPr dapat dilihat gambar di bawah ini. 

Gambar 4 11 Halaman tarif listrik 

Gambar 4 12 Halaman klasifikasi HPPr 
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A. Sub Menu Baiya Bahan Baku 

Jika pengguna menekan tombol biaya bahan baku maka akan 

muncul data biaya bahan baku, berikut gambar data biaya bahan 

baku. 

Dengan ini pengguna dapat mengetahui total biaya bahan baku 

per produk.  

B. Sub Menu Biaya Overhead Pabrik 

Jika pengguna menekan tombol biaya overhead pabrik maka 

akan muncul data biaya overhead pabrik, berikut gambar data 

biaya overhead pabrik. 

Dengan ini pengguna dapat mengetahui total biaya overhead 

pabrik per produk. 

C. Sub Menu Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Jika pengguna menekan tombol biaya tenaga kerja langsung 

maka akan muncul data biaya tenaga kerja langsung, berikut 

gambar data biaya tenaga kerja langsung. 

Gambar 4 13 Halaman bahan baku 

Gambar 4 14 Halaman BOP 
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Dengan ini pengguna dapat mengetahui total biaya tenaga kerja 

langsung per produk. 

4.1.3  Menu Transaksi  

Pada menu transaksi digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi 

penjualan dan pembelian. Menu ini juga berfungsi nantinya untuk melakukan 

laporan rekap penjualan dan pembelian. Pada saat pengguna memilih menu ini, 

maka akan muncul sub menu transaksi penjualan dan pembelian yang ada dalam 

aplikasi. Tampilan halaman sub menu dapat dilihat gambar di bawah ini. 

 

A. Sub Menu Transaksi Penjualan  

Pada sub menu transaksi penjualan digunakan untuk maintenance 

data transaksi penjualan setiap harinya, pada saat pengguna 

menekan tombol sub menu ini, maka akan muncul halaman data 

transaksi penjualan dengan tampilan awal terdapat tabel data 

Gambar 4 15 Halaman BTKL 

Gambar 4 16 Halaman transaksi 
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transaksi penjualan yang ada dalam aplikasi. Tampilan halaman 

data tranasaksi penjualan dapat dilihat gambar di bawah ini. 

 

Jika pengguna ingin menghapus data, cukup memilih data 

yang akan dihapus pada tabel kemudian tekan tombol hapus data, 

apabila ingin menambah data transaksi penjualan baru maka yang 

perlu dilakukan adalah menekan tombol tambah data dan kemudian 

akan diarahkan ke halaman input data trnasaksi penjualan 

selanjutnya. Jika pengguna ingin menyimpan data maka tekan 

tombol simpan data, selanjutnya data yang disimpan akan muncul 

Gambar 4 17 Halaman maintenance 

transaksi penjualan 

Gambar 4 18 Halaman transaksi penjualan 
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pada tabel daftar yang terdapat pada halaman data transaksi 

penjualan. 

B. Sub Menu Transaksi Pembelian  

Pada sub menu transaksi pembelian digunakan untuk maintenance 

data transaksi pembelian setiap harinya, pada saat pengguna 

menekan tombol sub menu ini, maka akan muncul halaman data 

transaksi pembelian dengan tampilan awal terdapat tabel data 

transaksi pembelian yang ada dalam aplikasi. Tampilan halaman 

data tranasaksi pembelian dapat dilihat gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4 19 Halaman maintenance pembelian bahan baku 
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Jika pengguna ingin menghapus data, cukup memilih data yang 

akan dihapus pada tabel kemudian tekan tombol hapus data, apabila 

ingin menambah data transaksi penjualan baru maka yang perlu 

dilakukan adalah menekan tombol tambah data dan kemudian akan 

diarahkan ke halaman input data trnasaksi pembelian selanjutnya. 

Jika pengguna ingin menyimpan data maka tekan tombol simpan 

data, selanjutnya data yang disimpan akan muncul pada tabel daftar 

yang terdapat pada halaman data transaksi pembelian. 

4.1.4  Menu Laporan 

Pada menu laporan digunakan untuk memberikan berbagai laporan yang 

terdiri dari laporan rekap penjualan, laporan rekap pembelian, laporan harga pokok 

produksi dan laporan laba rugi, Pada saat pengguna memilih menu ini, maka akan 

muncul sub menu laporan rekap penjualan, laporan rekap pembelian, laporan harga 

pokok produksi dan laporan laba rugi yang ada dalam aplikasi. Tampilan halaman 

sub menu dapat dilihat gambar di bawah ini. 

 

 

 

Gambar 4 20 Halaman pembelian bahan baku 
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A.   Sub Menu Laporan Harga Pokok Produksi  

Jika pengguna menekan tombol laporan harga pokok produksi maka akan 

muncul tampilan laporan harga pokok produksi per produk. Berikut 

adalah gambar laporan harga pokok produkso per produk. 

 

Gambar 4 21 Halaman Menu Laporan 

Gambar 4 22 Laporan harga pokok 

produksi 
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B. Sub Menu Laporan Laba Rugi  

Jika pengguna menekan tombol laporan laba rugi maka akan muncul 

tampilan laporan harga pokok produksi per produk. Pada gambar laporan 

harga pokok produkso per produk. 

C. Sub Menu Laporan Rekap Penjualan  

Jika pengguna menekan tombol laporan rekap penjualan maka akan 

muncul tampilan laporan rekap penjualan. Berikut adalah gambar 

laporan rekap penjualan. 

Gambar 4 23  laporan laba rugi 
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Dari gambar laporan rekap penjualan dapat dilihat transaksi penjualan 

dalam satu bulan dengan tampilan tanggal transaksi, jumlah produk 

terjual, harga produk dan total penjualan per produk. 

D. Sub Menu Laporan Rekap Pembelian 

Jika pengguna menekan tombol laporan rekap pembelian maka akan 

muncul tampilan laporan rekap pembelian. Berikut adalah gambar 

laporan rekap pembelian. 

 

Gambar 4 24 Laporan rekap penjualan 

Gambar 4 25 Laporan rekap pembelian bahan baku 
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Dari gambar laporan rekap pembelian dapat dilihat transaksi pembelian 

dalam satu bulan dengan tampilan tanggal transaksi pembelian, nomor 

transaksi pembelian, jumlah bel, satuan beli, harga beli dan total beli. 

4.2    Uji Coba Perhitungan 

Uji coba perhitungan dilakukan sesuai yang telah di desain pada bab 

sebelumnya, adapun uji coba yang dilakukan sebagai berikut: 

4.2.1 Uji Coba Perhitunga Biaya Bahan Baku  

Sebelum melakukan uji coba perhitungan biaya bahan baku per produk, harus 

menggabungkan query dari tabel produk, bahan dan pembelian, bertujuan 

memastikan bahwa harga bahan telah sesuai. 

 

Uji coba perhitungan biaya bahan baku per produk bertujuan untuk 

mengetahui apakah biaya bahan baku 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 bahan baku 

terdapat pada tabel berikut. 

 

 

 

Gambar 4 26 Perhitungan  biaya bahan baku 
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Nama Tes Proses Output yang 

diharapkan 

Uji Coba Perhitungan 

Biaya Bahan Baku  

Menghitung Biaya 

Bahan Baku 

Biaya Bahan Baku  

Perhitungan Biaya Bahan Baku Per Produk  

Contoh: 

Produk: Seblak Ori  

Perhitungan Biaya Bahan Baku: 

 

Bahan      Jumlah  Beli        Harga  Beli 

kerupuk 70gr              Rp 1.000 

macaroni 70gr              Rp 1.000 

minyak               28ml              Rp 328 

gula               10gr              Rp 120 

bawang putih 5gr              Rp 175 

bawang merah  33gr              Rp 700 

garam               10gr              Rp 100 

sasa               3gr              Rp 120 

royco               3gr              Rp 142 

jahe               3gr              Rp 133 

sawi daging 40gr              Rp 400 

telur               0,5butir              Rp 833 

air               500ml              Rp 1 

                                                      -----------------+ 

TOTAL Biaya Bahan Baku            Rp 5.052 
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Produk: Seblak Mie 

Perhitungan Biaya Bahan Baku: 

 

Bahan      Jumlah  Beli        Harga  Beli 

kerupuk 70gr              Rp 1.000 

macaroni 70gr              Rp 1.000 

minyak               28ml              Rp 328 

gula               10gr              Rp 120 

bawang putih 5gr              Rp 175 

bawang merah  33gr              Rp 700 

garam               10gr              Rp 100 

sasa               3gr              Rp 120 

royco               3gr              Rp 142 

jahe               3gr              Rp 133 

sawi daging 40gr              Rp 400 

telur               0,5butir              Rp 833 

air               500ml              Rp 1 

Mie                     1pcs                    Rp 2.000 

                                                      -----------------+ 

TOTAL Biaya Bahan Baku            Rp 6.052 

 

Produk: Seblak Bakso 

Perhitungan Biaya Bahan Baku: 

 

Bahan      Jumlah  Beli        Harga  Beli 

kerupuk 70gr              Rp 1.000 
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macaroni 70gr              Rp 1.000 

minyak               28ml              Rp 328 

gula               10gr              Rp 120 

bawang putih 5gr              Rp 175 

bawang merah  33gr              Rp 700 

garam               10gr              Rp 100 

sasa               3gr              Rp 120 

royco               3gr              Rp 142 

jahe               3gr              Rp 133 

sawi daging 40gr              Rp 400 

telur               0,5butir              Rp 833 

air               500ml              Rp 1 

bakso                  6biji                    Rp 1.000 

                                                      -----------------+ 

TOTAL Biaya Bahan Baku            Rp 7.052 

 

Tabel 4 2 Perhitungan manual biaya bahan baku 

 

  

 

Gambar 4 27 Perhitungan sistem biaya bahan baku 
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4.2.2 Uji Coba Perhitungan Biaya Tenaga Kerja Langsung  

Sebelum melakukan uji coba perhitungan biaya tenaga kerja langsung per 

produk, harus menggabungkan query dari tabel produk dan biaya tenaga kerja 

langsung bertujuan memastikan bahwa biaya tenaga kerja langsung telah sesuai. 

Uji coba perhitungan biaya tenaga kerja langsung bertujuan untuk 

mengetahui apakah biaya tenaga kerja langsung per produk 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 teaga kerja langsung terdapat pada tabel berikut. 

Nama Tes Proses Output yang 

diharapkan 

Uji Coba Perhitungan 

Biaya Tenaga Kerja 

Langsung  

Menghitung Biaya 

Tenaga Kerja langsung  

Biaya Tenaga Kerja 

Langsung  

Perhitungan Biaya Tenaga Kerja Langsung Per Produk  

Contoh: 

Produk: Seblak Ori, Seblak Mie dan Seblak Bakso 

Perhitungan Biaya Tenaga Kerja Langsung: 

 

Lama kerja : Lama pembuatan 1 produk : gaji perbulan : 30 hari kerja = tarif 

perproduk 

8 (jam) : 5 (menit) : Rp 1.618.560 (per bulan) : 30 (hari)  

Gambar 4 28 Perhitungan BTKL 
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480 (menit) : 5 (menit) : Rp 53.952 (per hari) 

  

96 produk : 53.952 (per hari) = Rp 562 tarif per produk 

 

Contoh Real: 

Fix gaji karyawan per bulan : Total Penjualan unit produk perbulan = Biaya 

Tenaga Kerja Langsung (per produk) 

Seblak ori        Rp 8.000  x 200 = 1.600.000 

Seblak mie      Rp 9.000   x 70   =    630.000 

Seblak bakso   Rp 11.000 x 95   = 1.045.000 

                                                       ----------------+ 

Total penjualan                           = 3.275.000 

 

Rp 1.600.000 : 365 (produk terjual) = Rp 4.383 (biaya tenaga kerja lansgung 

per produk) 

 

 

Tabel 4 3 Perhitungan manual BTKL 

 

 

Gambar 4 29 Perhitungan sistem BTKL 
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4.2.3 Uji Coba Perhitungan Biaya Overhead Pabrik 

Sebelum melakukan uji coba perhitungan biaya overhead pabrik per produk, 

harus menggabungkan query dari tabel produk, bahan penolong dan tarif listrik 

bertujuan memastikan bahwa biaya overhead pabrik telah sesuai. 

 

 

Gambar 4 30 Perhitungan BOP 

Uji coba perhitungan biaya overhead pabrik bertujuan untuk mengetahui 

apakah biaya overhead pabrik 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 overhead 

pabrik terdapat pada tabel berikut. 

Nama Tes Proses Output yang 

diharapkan 

Uji Coba Perhitungan 

Biaya Overhead Pabrik 

Menghitung Biaya 

Overhead Pabrik 

Biaya Overhead 

Pabrik 

Perhitungan Biaya Overhead Pabrik Per Produk  
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Contoh: 

Produk: Seblak Ori, Seblak Mie dan Seblak Bakso 

Perhitungan Biaya Overhead Pabrik: 

 

Bahan penolong: Kresek                                 Rp   50 

                             Styrofom                             Rp 150 

                             Karet                                   Rp     5 

Tarif Listrik:        Tarif listrik per produk       Rp     9 

                                                                        -------------+ 

TOTAL Biaya Overhead Pabrik:                    Rp 214 

 

Tabel 4 4 Perhitungan manual BOP 

 

4.2.4 Uji Coba Perhitungan Harga Pokok Produksi 

Sebelum melakukan uji coba perhitungan, harus menggabungkan query dari 

tabel produk, query total biaya bahan baku, query total biaya overhead pabrik dan 

query total biaya tenaga kerja langsung. Bertujuan memastikan bahwa perhitungan 

harga pokok produksi telah sesuai. 

 

Gambar 4 31 Perhitungan sistem BOP 

Gambar 4 32 Perhitungan HPPr 
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Uji coba perhitungan harga pokok produksi bertujuan untuk mengetahui 

apakah harga pokok produksi 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 harga pokok 

produksi terdapat pada tabel berikut. 

Nama Tes Proses Output yang 

diharapkan 

Uji Coba Perhitungan 

Harga Pokok Produksi  

Menghitung Harga 

Pokok Produksi 

Harga Pokok 

Produksi  

Perhitungan Harga Pokok Produksi Per Produk  

Contoh: 

Produk: Seblak Ori  

Perhitungan Harga Pokok Produksi: 

 

Total Biaya Bahan Baku                           Rp 5.052 

Total Biaya Overhead Pabrik                   Rp     214            

Total Biaya Tenaga Kerja Langsung        Rp     562 

                                                                  --------------+ 

Harga Pokok Produksi                              Rp 5.828 

 

Produk: Seblak Mie 

Perhitungan Harga Pokok Produksi: 

 

Total Biaya Bahan Baku                           Rp 5.052 

Total Biaya Overhead Pabrik                   Rp     214            
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Total Biaya Tenaga Kerja Langsung        Rp     562 

                                                                  --------------+ 

Harga Pokok Produksi                              Rp 6.828 

 

 

Produk: Seblak Bakso 

Perhitungan Harga Pokok Produksi: 

 

Total Biaya Bahan Baku                           Rp 5.052 

Total Biaya Overhead Pabrik                   Rp     214            

Total Biaya Tenaga Kerja Langsung        Rp     562 

                                                                  --------------+ 

Harga Pokok Produksi                              Rp 7.828 

 

Tabel 4 5 Perhitungan manual HPPr 
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4.2.5 Uji Coba Perhitungan Laba Rugi 

Sebelum melakukan uji coba perhitungan, harus menggabungkan query dari 

tabel produk, query total biaya bahan baku, query total biaya overhead pabrik, 

query total biaya tenaga kerja langsung, query total harga pokok produksi, total 

penjualan (satu bulan), dan query total beban. Bertujuan memastikan bahwa 

perhitungan laba rugi telah sesuai. 

Gambar 4 33 Perhitungan sistem HPPr 
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Gambar 4 34 Perhitungan laba rugi 

Uji coba perhitungan laporan laba rugi bertujuan untuk mengetahui apakah 

laporan laba rugi 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 laporan laba rugi terdapat pada 

tabel berikut. 

Nama Tes Proses Output yang 

diharapkan 

Uji Coba Perhitungan 

Laporan Laba rugi 

Menghitung Laporan 

Laba rugi 

Laporan Laba rugi 

Perhitungan Laba Rugi  

Contoh: 

Produk: Seblak Ori  

Perhitungan Laporan Laba Rugi: 

Total Penjualan                                70      Rp 560.000 

  

Total Biaya Bahan Baku                              Rp 5.052 

Total Biaya Overhead Pabrik                      Rp     214            

Total Biaya Tenaga Kerja Langsung           Rp     562 

                                                                     --------------+ 

Harga Pokok Produksi                                  Rp 5.828 

Total HPPr = Total jumlah Jual x HPPr        Rp 407.960 
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Produk: Seblak Mie 

Perhitungan Laporan Laba Rugi: 

Total Penjualan                                77      Rp 727.000 

 

Total Biaya Bahan Baku                              Rp 5.052 

Total Biaya Overhead Pabrik                       Rp     214            

Total Biaya Tenaga Kerja Langsung           Rp     562 

                                                                     --------------+ 

Harga Pokok Produksi                                  Rp 6.828 

Total HPPr = Total jumlah Jual x HPPr        Rp 525.756 

 

Produk: Seblak Bakso 

Perhitungan Laporan Laba Rugi: 

Total Penjualan                                80        Rp 880.000 

 

Total Biaya Bahan Baku                              Rp 5.052 

Total Biaya Overhead Pabrik                       Rp     214            

Total Biaya Tenaga Kerja Langsung           Rp     562 

                                                                     --------------+ 

Harga Pokok Produksi                                 Rp 7.828 

Total HPPr = Total jumlah Jual x HPPr       Rp 626.240 

                                                                      

Total Seluruh Produk Terjual          227       Rp 2.167.000 

Total Seluruh HPPr                                       Rp 1.559.956  

                                                                      ----------------- – 
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Laba Kotor                                                    Rp 607.044 

Beban Sewa                                                   Rp 400.000  

                                                                      ----------------- – 

Laba Bersih                                                   Rp 207.044 

Tabel 4 6 Perhtiugnan Manual laba rugi 

 

 

 

 

Gambar 4 35 Perhitungan sistem laba rugi 
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4.3  Evaluasi 

Pada sub bab tentang evaluasi berisi hasil uji coba pada aplikasi perhitungan 

harga pokok produksi dan laporan laba rugi menggunakan metode black box 

testing. Hasil evaluasi berisi kesimpulan mengenai kesesuaian aplikasi dengan 

tujuan yang ingin dicapai. Adapun hasil evaluasi uji coba pada aplikasi adalah 

sebagai berikut: 

1. Perhitungan yang dilakukan oleh aplikasi terhadap biaya bahan 

baku telah tepat dan menghasilkan perhitungan yang sesuai 

dengan hasil perhitungan manual. Terbukti pada hasil uji coba 

perhitungan biaya bahan baku seblak ori dengan nilai biaya 

bahan baku dari perhitungan manual Rp5.052 sedangkan dari 

sistem Rp5.052, seblak mie dengan nilai biaya bahan baku dari 

perhitungan manual Rp6.052 sedangkan dari sistem Rp6.052 

dan seblak bakso dengan nilai biaya bahan baku dari 

perhitungan manual Rp7.052 sedangkan dari sistem Rp7.052. 

2. Perhitungan yang dilakukan oleh aplikasi terhadap biaya tenaga 

kerja langsung produk seblak ori, seblak mie dan seblak bakso 

telah tepat dan menghasilkan perhitungan yang sesuai dengan 

hasil perhitungan manual. Terbukti pada hasil uji coba 

perhitungan biaya tenaga kerja langsung dengan nilai biaya 

tenaga kerja langsung dari perhitungan manual Rp562 

sedangkan dari sistem Rp562. Perhitungan dengan 

menggunakan tarif Fix gaji karywan per bulan : unit produk 
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terjual, dengan cara manual menghasilkan  Rp4.383 per  

produk, sedangkan dengan sistem menghasilkan Rp4.383. 

3. Perhitungan yang dilakukan oleh aplikasi terhadap biaya 

overhead pabrik produk seblak ori, seblak mie dan seblak bakso 

telah tepat dan menghasilkan perhitungan yang sesuai dengan 

hasil perhitungan manual. Terbukti pada hasil uji coba 

perhitungan biaya overhead pabrik dengan nilai biaya overhead 

pabrik dari perhitungan manual Rp214 sedangkan dari sistem 

Rp 214. 

4. Perhitungan yang dilakukan oleh aplikasi terhadap harga pokok 

produksi telah tepat dan menghasilkan perhitungan yang sesuai 

dengan hasil perhitungan manual. Terbukti pada hasil uji coba 

perhitungan harga pokok produksi seblak ori dengan nilai harga 

pokok produksi dari perhitungan manual Rp5.828 sedangkan 

dari sistem Rp5.828, seblak mie dengan nilai harga pokok 

produksi dari perhitungan manual Rp6.828 sedangkan dari 

sistem Rp6.828 dan seblak bakso dengan nilai harga pokok 

produksi dari perhitungan manual Rp7.828 sedangkan dari 

sistem Rp7.828. 

5. Perhitungan yang dilakukan oleh aplikasi terhadap laporan laba 

rugi telah tepat dan menghasilkan perhitungan yang sesuai 

dengan hasil perhitungan manual. Terbukti pada hasil uji coba 

perhitungan laporan laba rugi dengan nilai laba kotor dari 

perhitungan manual Rp607.044 sedangkan dari sistem 
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Rp607.044 dan nilai laba bersih dari perhitungan manual 

Rp207.044 sedangkan dari sistem Rp207.044.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1    Kesimpulan  

Berdasarkan uji coba serta evaluasi yang dilakukan pada aplikasi perhitungan 

harga pokok produksi dan laporan laba rugi pada UMKM Seblak Judes Surabaya, 

dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini dapat menghasilkan laporan harga pokok 

produksi per produk yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung 

dan biaya overhead pabrik. Kemudian dapat menghasilkan laporan laba rugi, 

laporan rekap penjualan, dan laporan rekap pembelian sesuai dengan hasil evaluasi 

pada bab sebelumnya. 

5.2    Saran 

Dalam pembuatan aplikasi perhitungan harga pokok produksi dan laporan 

laba rugi yang telah dibuat. Aplikasi ini masih memiliki beberapa kelemahan, oleh 

sebab itu dalam pengembangan sistem agar menjadi lebih baik dapat disarankan  

bahwa penggunaan aplikasi perhitungan harga pokok produksi dan laporan laba 

rugi menggunakan Microsoft Access  dapat dikembangkan kembali dengan aplikasi 

lain.
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