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ABSTRAK 

 

UD. Hikmah merupakan UMKM yang berlokasi di Pasar Turi Surabaya. UD. 

Hikmah memiliki dua sektor usaha yakni usaha dagang dimana UD. Hikmah 

melakukan pembelian barang kepada supplier lalu menjualnya kembali tanpa 

merubah bentuk dan usaha yang kedua adalah manufaktur dimana melakukan 

produksi barang. Tujuan dalam penelitian ini menentukan perhitungan harga 

pokok produksi dan mengidentifkasi laba dagang dan laba manufaktur. 

Dikarenakan Dalam menetapkan harga pokok produksi untuk usaha manufaktur 

hanya memperhitungkan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung tanpa 

memperhitungkan biaya overhead pabrik. Pada proses pencatatan transaksi 

penjualan yang masih digabung sehingga sulit menganalisis laba usaha antara 

dagang dan manufaktur. Maka dari itu disimpulkan terjadi permasalahan pada 

pada proses pencatatan yang masih digabung sehingga sulit menganalisis laba 

usaha antara  dagang dan manufaktur, serta ketidakakuratan dalam perhitungan 

harga pokok produksi, sehingga menyebabkan tidak bisa mengetahui nilai laba 

pasti yang diperoleh perusahaan. Berdasarkan masalah tersebut dibuatkan aplikasi 

perhitungan harga pokok produksi mengunakan metode full costing berbasis 

microsoft access, yang dapat  melakukan pencatatan pembelian, pencatatan 

penjualan, perhitungan biaya bahan baku, perhitungan biaya tenaga kerja 

langsung, perhitungan biaya overhead pabrik yang digunakan untuk perhitungan 

harga pokok produksi sehingga dapat menyusun laporan laba rugi. Hasil dari 

aplikasi yang sudah diuji dengan menggunakan microsoft access ini menghasilkan 

laporan biaya bahan baku, laporan biaya tenaga kerja langsung, dan laporan biaya 

overhead pabrik, laporan harga pokok produksi. Selain itu juga terdapat laporan 

biaya administrasi umum, laporan laba rugi manufaktur, laporan laba rugi dagang, 

laporan laba rugi usaha, laporan penjualan, dan laporan pembelian bahan. Dengan 

adanya laporan ini diharapkan UMKM dapat mengetahui harga pokok produksi 

setiap produk dalam satu periode dan laba sesungguhnya yang diperoleh, sehingga 

UMKM dapat mengambil keputusan untuk periode berikutnya. Perhitungan harga 

pokok produksi mengggunakan metode full costing menghasilkan perhitungan 

biaya produksi yang lebih besar dibanding dengan perhitungan harga pokok 

produksi yang dilakukan oleh UD. Hikmah. 

Kata kunci: harga pokok produksi, full costing, microsoft access 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia usaha sekarang ini sangat pesat . Hal ini ditandai 

dengan tajamnya persaingan dalam usaha dalam dunia usaha guna 

mempertahankan dan meningkatkan usaha itu sendiri. Dengan tajamnya 

persaingan tersebut perusahaan dituntut mampu menghadapi persaingan yang ada. 

Demikian juga dalam dunia usaha, khususnya UMKM  (Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah) diharapkan mempunyai kebijakan dan strategi untuk dapat 

mempertahankan dan meningkatkan usahanya. 

UD. Hikmah merupakan UMKM yang berlokasi di Pasar Turi Surabaya. 

UD Hikmah berdiri pada tahun 1995. UD Hikmah melakukan usaha jual beli 

jaket, baju kerja, almamater, dan seragam. UD. Hikmah memiliki dua jenis usaha 

yakni usaha dagang dimana UD. Hikmah melakukan pembelian jaket dari suplier 

lalu menjualnya kembali tanpa merubah bentuk barang dan usaha yang kedua 

adalah usaha manufaktur dimana UD. Hikmah membeli bahan baku kemudian 

mengolahnya sehingga menjadi barang yang siap untuk dijual.  

Dalam kegiatan usaha dagang pembelian dipicu apabila stok barang dagang 

hampir habis. Sedangkan dalam usaha manufaktur dipicu oleh stok barang jadi 

yang hampir habis dan apabila menerima pesanan dari pelanggan. Berdasarkan 

data pencatatan penjualan dapat diketahui bahwa transaksi penjualan yang 

dilakukan oleh UD. Hikmah didominasi oleh produk yang berasal dari kegiatan 

manufaktur dibanding kegiatan dagang.  

Proses produksi dimulai dengan adanya permintaan barang untuk stok 

persediaan maupun adanya pesanan dari pelanggan. Pada proses penjualan, barang 

yang laku terjual dicatat pada buku penjualan. Dalam pencatatan tersebut, UD. 

Hikmah masih menggabungkan pencatatan hasil penjualan antara usaha dagang 

dan manufaktur. Sehingga pada akhir bulan nominal transaksi penjualan adalah 

gabungan dari usaha dagang dan manufaktur. Kondisi yang saat ini terjadi, 

UD.Hikmah dalam usaha manufakturnya  menetapkan harga pokok produksi  

hanya memperhitungkan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dalam 
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menetapkan harga jual. Perusahaan tidak memperhitungkan biaya overhead, 

sehingga biaya yang terjadi terlihat lebih kecil dibandingkan biaya yang 

sebenarnya. Berdasarkan observasi dilapangan masih terdapat biaya-biaya yang 

sebenarnya adalah biaya overhead namun masih belum teridentifikasi dengan 

baik, dikarenakan masih bergabung dengan biaya rumah tangga. Dari kondisi 

tersebut, apabila perusahaan salah dalam menetapkan harga pokok produksi, maka 

bisa menyebabkan kesalahan dalam menetapkan harga jual. 

Proses pembuatan laporan laba rugi UD. Hikmah didapat dengan 

menjumlahkan transaksi penjualan  yang terjadi selama satu bulan dikurangi 

dengan biaya yang harus dikeluarkan selama satu bulan. Ini menimbulkan 

kesulitan dalam mengidentifikasi laba antara usaha dagang dan manufaktur.  

Berikut adalah grafik perbandingan data penjualan dengan biaya produksi. 

 

 

Gambar 1. 1 Grafik Perbandingan Data Penjualan Dan Biaya Produksi 

 

Berdasarkan grafik pada bulan Januari memperoleh penjualan sebesar Rp 

19.832.000,- dengan biaya produksi sebesar Rp 105.139.000,- sehingga 

memperoleh laba Rp 14.693.000,- pada bulan Februari memperoleh penjualan 

sebesar Rp 148.072.000,- dengan biaya produksi Rp 108.807.000,- sehingga 

memperoleh laba Rp 39.265.000,- dengan jumlah biaya produksi yang hampir 

sama namun menghasilkan laba yang berbeda, mengakibatkan laba yang 
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dihasilkan tidak stabil. Berdasarkan grafik diatas rata – rata laba yang diperoleh 

perusahaan sebesar Rp 34.009.889,- 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan terjadi permasalahan pada pada 

proses pencatatan yang masih digabung sehingga sulit menganalisis laba usaha 

antara  dagang dan manufaktur, serta ketidakakuratan dalam perhitungan harga 

pokok produksi, sehingga menyebabkan tidak bisa mengetahui nilai laba pasti 

yang diperoleh perusahaan. Oleh karena itu dibuatkan solusi berupa perhitungan 

harga pokok produksi menggunakan metode full costing pada UD Hikmah. 

Metode full costing digunakan untuk menghasilkan informasi yang akurat terkait 

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

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu 

“Bagaimana menganalisis perhitungan laba pada setiap produk manufaktur oleh 

UD. Hikmah.” Rumusan masalah dijabarkan sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengklasifikasikan biaya kegiatan manufaktur dan biaya 

kegiatan dagang? 

2. Bagaimana mengklasifikasikan biaya overhead? 

3. Bagaimana mengklasifikasikan biaya tetap dan biaya variabel yang 

termasuk dalam produk? 

4. Bagaimana menghitung harga pokok produksi pada kegiatan usaha 

manufaktur? 

5. Bagaimana laba sesungguhnya dari kegiatan usaha manufaktur dan kegiatan 

usaha dagang? 

6. Bagaimana menganalisis perhitungan laba pada setiap produk manufaktur? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk mencegah meluasnya pokok bahasan, maka pokok bahasan dibatasi 

meliputi: 

1. Perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode full costing 

2. Tidak menghitung harga jual setiap produk  
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1.4 Tujuan  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang 

ingin dicapai  dari penelitian ini adalah : 

1. Menghasilkan harga pokok produksi 

2. Menghasilkan laporan laba rugi 

3. Menghasilkan laporan laba kegiatan manufaktur dan dagang 

4. Menghasilkan laporan kontribusi laba di setiap kegiatan 

5. Menghasilkan aplikasi perhitungan harga pokok produksi pada UD. 

Hikmah 

 

1.5 Manfaat  

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk UD. Hikmah 

1. Dapat mengetahui harga pokok produksi di setiap produk usaha 

2. Dapat mengetahui laporan laba rugi per periode 

3. Dapat mengetahui kontribusi laba per produk usaha 

b. Untuk Penulis 

1. Dapat memperdalam keilmuan harga pokok produksi 

2. Dapat membantu instansi dalam menentukan harga pokok produksi   

setiap   produk 

c. Untuk Pembaca 

1. Menambah wawasan terkait penentuan harga pokok produksi 

2. Menjadi sumber untuk penelitian yang akan datang
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Perusahaan Manufaktur 

Menurut (Soemarso, 2003) perusahaan pabrik (manufaktur) adalah 

perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan 

kemudian menjual barang jadi tersebut. Sedangkan menurut (Charles T & 

Harrison Jr, 2007) perusahaan manufaktur menggunakan tenaga kerja, peralatan, 

perlengkapan, dan fasilitas untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. 

Kegiatan khusus dalam perusahaan manufaktur adalah pengolahan bahan baku 

menjadi barang jadi. Kegiatan ini sering disebut proses produksi. 

 

2.2 Perusahaan Dagang 

Menurut (Soemarso, 2003) perusahaan dagang yaitu perusahaan yang 

kegiatannya membeli barang jadi dan menjualnya kembali tanpa melakukan 

pengolahan lagi. Sedangkan menurut (Charles T & Harrison Jr, 2007) perusahaan 

dagang memiliki persediaan produk dan manajer bertanggung jawab atas 

pembelian, penyimpanan, serta penjualan produk tersebut. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa akuntansi perusahaan dagang adalah perusahaan yang 

kegiatan bisnisnya membeli dan menjual kembali barang dagangannya tanpa 

merubah bentuk dengan tujuan mendapatkan profit / keuntungan. 

 

2.3 Biaya dan Klasifikasi Biaya 

2.3.1 Biaya 

Pengertian biaya menurut (Bustami & Nurlela, 2013, hal. 7) biaya dalam 

akuntansi biaya diartikan dalam dua pengertian yang berbeda, yaitu biaya dalam 

artian cost dan biaya dalam artian expense. Biaya atau cost adalah pengorbanan 

sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau 

kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Beban atau expense 

adalah  
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biaya yang telah memberikan manfaat dan sekarang telah habis. Pengertian 

biaya menurut (Halim, 2014, hal. 3) adalah biaya dalam arti cost adalah jumlah 

yang dapat diukur satuan uang dalam rangka pemilikan barang dan jasa yang 

diperlukan perusahaan, baik pada masa lalu (harga perolehan yang telah terjadi) 

maupun pada masa yang akan datang (harga perolehan yang akan terjadi). 

 

2.3.2 Klasifikasi Biaya 

Klasifikasi biaya merupakan suatu proses pengelompokan biaya secara 

sistematis atas keseluruhan elemen biaya yang ada dalam golongan tertentu yang 

lebih ringkas sebagai informasi yang penting. Menurut (Mulyadi, 2015, hal. 17), 

biaya dapat digolongkan menjadi: 

1. Objek Pengeluaran 

Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran ini, nama objek pengeluaran 

merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya nama obyek pengeluaran 

adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan 

bahan bakar disebut biaya bahan bakar. 

2. Fungsi Pokok Dalam Perusahaan 

Fungsi pokok dalam perusahaan manufaktur terdiri atas fungsi produksi, 

fungsi pemasaran dan fungsi adminitrasi umum. Oleh karena itu dalam 

perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok: 

a. Biaya produksi, adalah biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan 

proses pengolahan bahan baku menjadi produksi yang siap dijual. Biaya 

produksi dikelompokkan lagi menjadi Biaya Bahan Baku, Biaya Tenaga 

Kerja, dan Biaya Overhead Pabrik. 

b. Biaya pemasaran, adalah biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan 

usaha memperoleh pesanan dan memenuhi pesanan. Misalnya biaya 

promosi, gaji karyawan bagian penjualan, komisi penjualan, biaya 

angkutan barang ke luar. 

c. Biaya adminitrasi dan umum, adalah biaya-biaya yang terjadi dalam 

hubungannya dengan pengaturan, pengawasan, dan tata usaha organisasi 

perusahaan. Misalnya gaji direksi, gaji pegawai bagian administrasi 
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kantor, gaji pegawai bagian akuntansi, biaya perlengkapan kantor, 

penyusutan peralatan kantor, rekening listrik-telepon. 

 

3. Hubungan Biaya dengan Sesuatu yang Dibiayai 

Berdasarkan hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya digolongkan 

menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Hubungannya dengan 

produk sebagai sesuatu yang dibiayai, biaya produksi dikelompokkan 

menjadi dua kelompok, yaitu : 

a. Biaya langsung, dapat dihitung sebagai harga pokok produk atau 

langsung dibebankan pada produk. Biaya produksi langsung terdiri atas 

berikut ini : 

1) Biaya bahan baku langsung, adalah semua bahan yang membentuk 

suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari produk. Contoh, bahan 

baku langsung di antaranya, papan kayu yang dipakai untuk 

membuat meja, pelat baja yang digunakan untuk membuat kerangka 

mobil, minyak mentah yang digunakan dalam pembuatan bensin, 

tanah liat yang digunakan untuk membuat genting, semen dan besi 

beton yang digunakan untuk membuat gedung. 

2) Biaya tenaga kerja langsung, adalah upah karyawan yang secara fisik 

berhubungan langsung dengan produk. Contoh biaya tenaga kerja 

langsung, di antaranya upah seorang tukang pembuat meja, upah 

yang dibayarkan perusahaan konveksi kepada tukang jahit, dan upah 

yang dibayarkan kepada perakit pada perusahaan karasori. 

b. Biaya tidak langsung, disebut juga dengan Biaya Overhead Pabrik 

(BOP), yaitu biaya-biaya yang diperlukan dalam pembuatan produk, 

selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. 

Contoh biaya tidak langsung, adalah sebagai berikut : 

1) Bahan penolong, adalah bahan-bahan yang diperlukan dalam 

pembuatan produk, yang penggunaannya relatif kecil atau terlalu 

sulit untuk diperlakukan sebagai bahan langsung. Diperlakukan 

sebagai bahan penolong, antara lain perekat dan tinta koreksi pada 
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perusahaan percetakan, lem perekat, paku kecil dan plitur pada 

perusahaan mebel. 

2) Tenaga kerja tidak langsung, adalah tenaga kerja yang secara fisik 

tidak berhubungan dengan pembuatan produk, misalnya gaji mandor 

atau pengawas karyawan bagian produksi, gaji manajer produksi dan 

gaji penjaga pabrik. 

3) Biaya produksi tidak langsung lainnya, seperti biaya penerangan 

pabrik, biaya pembangkit tenaga, biaya penyusutan mesin, biaya 

penyusutan gedung pabrik, biaya reparasi dan pemeliharaan mesin, 

biaya perlengkapan pabrik dan sebagainya. 

4. Perilaku Biaya Dalam Hubungannya Dengan Perubahan Volume Kegiatan 

Penggolongan biaya berdasarkan hubungannya dengan perubahan volume 

kegiatan adalah sebagai berikut : 

a. Biaya tetap atau konstan, adalah biaya yang sampai tingkat kegiatan 

tertentu berjumlah tetap, tidak berpengaruh oleh perubahan volume 

kegiatan. Contoh biaya yang termasuk ke dalam golongan biaya tetap 

antara lain biaya penyusutan aset tetap, pajak bumi dan bangunan, 

amortisasi patent, biaya sewa dan asuransi. 

b. Biaya variabel, adalah biaya yang jumlahnya berubah sebanding 

(proporsional) dengan perubahan volume kegiatan. Contoh biaya yang 

termasuk ke dalam golongan ini adalah biaya bahan baku langsung dan 

biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan bakar tenaga listrik dan uang 

lembur. 

c. Biaya semi variabel, adalah biaya yang memiliki unsur tetap dan variabel 

karenanya biaya ini sering disebut juga biaya campuran (mixed cost). 

Contoh kalkulasi, biaya pemeliharaan dan perbaikan mesin, biaya 

pemanasan dan penerangan. 

5. Jangka Waktu Manfaat 

Penggolongan biaya menurut jangka waktu manfaatnya dalam penghitungan 

laba rugi dan penentuan harga pokok produk secara teliti, biaya digolongkan 

berdasarkan hubungannya dengan periode pembebanannya. Pengeluaran 

biaya untuk kepentingan tersebut dapat digolongkan sebagai berikut :
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a. Pengeluaran modal (capital expenditure), adalah pengeluaran yang 

manfaatnya dinikmati lebih dari satu periode akuntansi. Pengeluaran 

modal, pada saat terjadinya dicatat sebagai aktiva dan dibebankan pada 

periode-periode akuntansi selama usia manfaatnya, dengan 

mengalokasikan sebagian dari harga perolehannya. 

b. Pengeluaran pendapatan (revenue expenditure), adalah pengeluaran yang 

manfaatnya hanya dinikmati dalam periode akuntasi saat terjadinya 

pengeluaran. Pengeluaran pendapatan pada periode terjadinya merupakan 

beban yang dipertemukan dengan penghasilan yang diperoleh pada 

periode yang bersangkutan. 

 

2.4. Harga Pokok Produksi dan Unsurnya 

2.4.1 Harga Pokok Produksi 

Menurut (Mulyadi, 2015, hal. 71) menyatakan bahwa “Manfaat informasi 

harga pokok produksi yaitu menentukan harga jual produk, memantau realisasi 

biaya produksi, menghitung laba atau rugi periodik, menentukan harga pokok 

persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca”.  

 

2.4.2 Unsur-Unsur Harga Pokok Produksi 

Menurut (Carter, 2013, hal. 40-41) Unsur-unsur harga pokok produksi 

adalah sebagai berikut: 

a. Biaya bahan baku langsung (direct material cost) adalah semua biaya 

bahan baku yang membentuk bagian itegral dari produk jadi dan 

dimasukkan secara eksplisit dalam perhitungan biaya produk. 

b. Biaya tenaga kerja langsung (direct labor cost) adalah tenaga kerja yang 

melakukan konversi bahan baku langsung menjadi produk jadi dan dapat 

dibebankan secara layak ke produk tertentu. 

c. Biaya Overhead Pabrik (factory overhead cost) disebut juga overhead 

manufaktur, beban manufaktur, atau beban yang terdiri atas biaya 

manufaktur yang tidak ditelusuri secara langsung ke output tertentu 

kecuali bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung.
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Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka dapat dijelaskan bahwa unsur-

unsur harga pokok produksi terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga 

kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. 

 

2.4.3 Metode Penentuan Harga Pokok Produksi 

Metode penentuan biaya produksi adalah cara memperhitungkan unsur-

unsur biaya ke dalam biaya produksi. Menurut (Mulyadi, 2015) metode penentuan 

biaya produksi memiliki dua pendekatan, yaitu : 

a. Metode Full Costing 

Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang 

memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi, yang 

terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead 

pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Selain unsur-unsur biaya di 

atas metode full costing juga menambahkan biaya non produksi (biaya pemasaran, 

biaya administrasi dan umum). Berikut laporan harga pokok produksi dengan 

metode full costing : 

Biaya bahan baku                               xxx 

Biaya tenaga kerja langsung               xxx 

Biaya Overhead pabrik tetap  xxx 

Biaya Overhead pabrik variabel   xxx 

Harga pokok produksi                      xxx 

 

b. Metode Variable Costing 

Variable costing merupakan metode penentuan kos produksi yang hanya 

memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam kos 

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

biaya overhead pabrik variabel. Berikut laporan harga pokok produksi dengan 

metode variabel costing : 

Biaya bahan baku                               xxx 

Biaya tenaga kerja langsung               xxx 

Biaya Overhead pabrik variabel   xxx 

Harga pokok produksi                      xxx
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2.5 Harga Pokok Penjualan 

Menurut (Bustami & Nurlela, 2013, hal. 49) pokok penjualan adalah 

harga pokok produk yang sudah terjual dalam periode waktu berjalan yang 

diperoleh dengan menambahkan harga pokok produksi dengan persediaan produk 

selesai awal dan mengurangkan dengan persediaan produk selesai akhir. Harga 

pokok penjualan juga terikat pada periode waktu tertentu. Berikut adalah susunan 

dari harga pokok penjualan. 

Tabel 2. 1 Format Harga Pokok Penjualan 
Persediaan awal barang dagangan   xxx 

Pembelian  xxx  

Beban angkut pembelian  xxx  

  xxx  

Retur pembelian xxx   

Potongan pembelian xxx   

  (xxx)  

Jumlah pembelian bersih   xxx 

Barang tersedia dijual   xxx 

Persediaan akhir barang dagangan   (xxx) 

Harga Pokok Penjualan   xxx 

Sumber : Bastian dan Nurlela 

2.6 Aplikasi 

Menurut (Pramana, 2012) Aplikasi adalah satu unit perangkat lunak yang 

dibuat untuk melayani kebutuhan akan beberapa aktivitas seperti sistem 

perniagaan, game, pelayanan masyarakat, periklanan, atau semua proses yang 

hampir dilakukan manusia. Menurut (Yuhefizar, 2012) Aplikasi merupakan 

program yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam 

menjalankan pekerjaan tertentu. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa aplikasi 

adalah program perangkat lunak komputer yang dibuat untuk memudahkan suatu 

proses pekerjaan tertentu. 

 

2.7 Microsoft Acces 

Menurut (Anggawirya, 2010) Microsoft Access adalah fasilitas dari 

Microsoft Office untuk membuat aplikasi Database. Microsoft Access memiliki 

interface yang dapat membantu pengguna dalam menjalankan Microsoft Access, 

diantaranya:
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a. Backstage View 

Jendela Backstage View tampil ketika kita menjalankan Microsoft Access dari 

menu start atau shortcut di desktop. Fitur ini memudahkan dalam 

menentukan langkah awal pembuatan database baru. 

b. Ribbon 

Ribbon adalah area standart Microsoft Access yang berada di atas jendela 

program tempat memilih perintah-perintah. Fitur ini mengelompokkan 

perintah-perintah sejenis ke dalam tab-tab tersendiri, sehingga memudahkan 

dalam mencari perintah-printah yang digunakan. 

c. Navigation Pane 

Navigation Pane terletak di kiri, digunakan untuk menampilkan objek 

database seperti tabel, Query, form, report, macro, dan module. 

 

2.8. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian ini didasari dari penelitian sebelumnya (Romadhani, 2019) 

bahwa penelitian ini menggunakan metode full costing mengakui seluruh biaya 

produksi ,biaya tersebut adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, 

dan biaya overhead baik yang bersifat tetap maupun variabel. Berikut adalah 

komponen biaya yang diperhitungkan : 

 

Tabel 2. 2 Format Harga Pokok Produksi 

Jenis Biaya Total biaya (Rp) 

Biaya bahan baku kain  xxx 

Biaya tenaga kerja langsung  xxx 

Biaya overhead pabrik variabel  

Jarum Xxx  

Benang Xxx  

Kancing Xxx  

Kain keras Xxx  

Biaya listrik Xxx  

Biaya overhead tetap  

Gunting Xxx  

Depresiasi mesin jahit Xxx  

Depresiasi bangunan Xxx  

  xxx 

Harga pokok produksi  xxx 

Jumlah produk yang dihasilkan  xxx 

Harga pokok produksi per unit  xxx 

   

Sumber : Romadhan 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan 

wawancara dan observasi secara langsung dengan pemilik perusahaan dan 

beberapa pegawai. 

 

3.1.1 Wawancara  

Tahap pertama yang dilakukan adalah wawancara dengan  tujuan 

melakukan identifikasi permasalahan yang terjadi saat ini dan pengumpulan data 

terkait dengan permasalahan yang akan diteliti agar menghasilakan solusi. 

Adapun informasi yang diperoleh terkait dengan penelitian ini , yaitu: 

a. Tidak adanya pemisahan pencatatan transaksi penjualan  terkait usaha 

dagang dan manufaktur. 

b. Dalam melakukan perhitungan harga pokok produksi hanya 

memperhitungkan jumlah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja 

langsung tanpa memperhitungkan biaya overhead pabrik. 

c. Tidak ada laporan keuangan. 

d. Hanya ada catatan pembelian bahan baku dan dan catatan transaksi 

penjualan. 

Berdasarkan wawancara serta observasi yang dilakukan, perusahaan dalam 

menetapkan harga pokok produksi hanya mempertimbangkan biaya bahan 

baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung dihitung 

berdasarkan jumlah produk. 

 

Tabel 3. 1 Tarif Produksi 
Nama Produk Tarif Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Baju Kerja S-XL 20.000 

Celana Kerja S-XL 15.000 

Almamater Sekolah S-XL 15.000 

Seragam Sekolah S-XL 10.000 

Wearpack S-XL 30.000 
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Pada Tabel 3.1  merupakan tarif biaya tenaga kerja langsung yang dibayarkan oleh 

perusahaan. Untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung maka jumlah 

produksi yang dihasilkan dikalikan dengan tarif produk tersebut. 

 

Tabel 3. 2 Perhitungan Produk Baju Kerja S-XL Menurut Perusahaan 
Nama produk Baju Kerja S-XL 

Jenis biaya Total  

Pembelian bahan baku 7.200.000 

Biaya tenaga kerja langsung 4.800.000 

Total biaya 12.000.00 

Jumlah produksi 240 

Harga pokok produksi per produk 50.000 

 

Pada tabel 3.2 merupakan perhitungan harga pokok produksi baju kerja S-XL 

dimana terdiri dari biaya bahan baku dijumlahkan biaya tenaga kerja langsung 

maka akan menghasilkan total biaya. Total biaya dibagi dengan jumlah produksi 

akan menghasilkan harga pokok produksi baju kerja S-XL. 

 

Tabel 3. 3 Perhitungan Produk Celana Kerja S-Xl Menurut Perusahan 
Nama produk Celana  Kerja S-XL 

Jenis biaya Total  

Pembelian bahan baku 18.000.000 

Biaya tenaga kerja langsung 9.750.000 

Total biaya 27.750.000 

Jumlah produksi 650 

Harga pokok produksi per produk 42.693 

 

 

Pada tabel 3.3 merupakan perhitungan harga pokok produksi celana kerja S-XL 

dimana terdiri dari biaya bahan baku dijumlahkan biaya tenaga kerja langsung 

maka akan menghasilkan total biaya. Total biaya dibagi dengan jumlah produksi 

akan menghasilkan harga pokok produksi celana kerja S-XL. 

 

Tabel 3. 4 Perhitungan Produk Almamater S-XL Menurut Perusahaan 
Nama produk Almamater  S-XL 

Jenis biaya Total  

Pembelian bahan baku 4.575.000 

Biaya tenaga kerja langsung 1.800.000 

Total biaya 6.375.000 

Jumlah produksi 120 

Harga pokok produksi per produk 53.125 
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Pada tabel 3.4 merupakan perhitungan harga pokok produksi almamater S-XL 

dimana terdiri dari biaya bahan baku dijumlahkan biaya tenaga kerja langsung 

maka akan menghasilkan total biaya. Total biaya dibagi dengan jumlah produksi 

akan menghasilkan harga pokok produksi almamater S-XL. 

 

Tabel 3. 5 Perhitungan Produk Seragam Sekolah S-XL Menurut Perusahaan 
Nama produk Seragam   S-XL 

Jenis biaya Total  

Pembelian bahan baku 3.780.000 

Biaya tenaga kerja langsung 1.750.000 

Total biaya 5.530.000 

Jumlah produksi 175 

Harga pokok produksi per produk 31.600 

 

Pada tabel 3.5 merupakan perhitungan harga pokok produksi seragam sekolah S-

XL dimana terdiri dari biaya bahan baku dijumlahkan biaya tenaga kerja langsung 

maka akan menghasilkan total biaya. Total biaya dibagi dengan jumlah produksi 

akan menghasilkan harga pokok produksi seragam sekolah S-XL. 

 

Tabel 3. 6 Perhitungan Produk Wearpack S-XL Menurut Perusahaan 
Nama produk Wearpack  S-XL 

Jenis biaya Total  

Pembelian bahan baku 10.800.000 

Biaya tenaga kerja langsung 5.400.000 

Total biaya 16.200.00 

Jumlah produksi 180 

Harga pokok produksi per produk 90.000 

 

Pada tabel 3.6 merupakan perhitungan harga pokok produksi wearpack  S-XL 

dimana terdiri dari biaya bahan baku dijumlahkan biaya tenaga kerja langsung 

maka akan menghasilkan total biaya. Total biaya dibagi dengan jumlah produksi 

akan menghasilkan harga pokok produksi wearpack S-XL. 

 

3.1.2 Obeservasi 

Tahapan yang kedua adalah melakukan observasi secara langsung. 

Observasi diharapkan untuk mendapatkan informasi ataupun data yang tidak 

didapatkan dari kegiatan wawancara. Selain itu obeservasi dilakukan untuk 

mengetahui alur proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Dari kegiatan 

observasi diperoleh data – data ,yaitu:  
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Tabel 3. 7 Perolehan Data 

Sumber  Perolehan Data 

Manajer UD Hikmah 

Data Laba 

Data Penjualan 

Data Beban Operasional 

Data Pembelian Bahan Baku 

 

3.1.3 Dokumentasi 

adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi 

dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa 

laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. 

 

3.2 Langkah Analisis Data  

Analisis data digunakan untuk mengolah data yang telah diperoleh dari 

kegiatan wawancara dan observasi. Dalam menganalisis data, terdapat beberapa 

cara yang dilakukan untuk mempermudah pemecahan masalah. Untuk 

mempermudah hal tersebut, maka langkah-langkah dalam penelitian ini 

digambarkan dengan blok diagram.  
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Gambar 3. 1 Blok Diagram 

  

Berdasarkan gambar dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Proses Klasifikasi Pembelian Manufaktur Dan Dagang 

Proses ini adalah mengelompokan biaya pembelian kedalam kelompok 

pembelian manufaktur dan dagang.  

2. Mengklasifikasikan Biaya Manufaktur 

Pada proses ini mengklasifikasikan ke dalan biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja langsung, dan biaya Overhead pabrik. 

3. Mengklasifikasikan Biaya BOP 

Pada proses ini mengelompokan lagi mana biaya overhead pabrik tetap dan 

biaya overhead variabel.   

Data pembelian 

1 Bulan

Mengklasifikasikan 

pembelian manufaktur 

dan dagang

Data Pembelian 

Manufaktur

Data Pembelian 

Dagang
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Data Biaya 

TKL

Data biaya 
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-Biaya Tetap

-Biaya Variabel 
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Tetap

Biaya 
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Menghitung 

harga pokok 

produksi

Laporan harga 

pokok produksi 1 

periode

Laporan harga 

pokok produksi 

perproduk

Data transaksi penjualan 

produk 1 periode

Mengklasifikasikan  

data penjualan 

Data penjualan 

manufaktur

Data penjualan 

dagang

Data penjualan 

setiap produk

Laporan laba setiap 

produk

Data Biaya 

Administrasi Umum

Pembuatan laporan 

laba rugi  manufaktur

Laporan laba rugi 

usaha manufaktur

Laporan harga pokok 

penjualan 1periode

Pembuatan 

laporan laba rugi 

dagang

Laporan laba rugi 

usaha dagang

Menghitung harga 

pokok penjualan

Data Produksi 1 

Bulan

Data Biaya 

listrik 1 Bulan

Data Aktiva 

Tetap

Menghitung biaya 

administrasi umum

Laporan biaya 

administrasi umum

Pembuatan laporan 

laba rugi usaha

Laporan laba rugi 

usaha 
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4. Menghitung Harga Pokok Produksi 

Berikut adalah rumus dari menghitung harga pokok produksi: 

a. Biaya bahan baku diperoleh dengan rumus : 

BBB = ∑ jumlah pemakaian bb * harga……a)  

b. Biaya tenaga kerja langsung diperoleh dengan rumus: 

BTKL= Hasil produksi * tarif… ……….b) 

c. Biaya bahan penolong diperoleh dengan rumus: 

BP= ∑ Jumlah pemakaian bp * harga……c) 

d. Biaya listrik diperoleh dengan rumus: 

Total daya=∑ unit*watt*waktu penggunaan/1000*tarif listrik .. d) 

e. Biaya penyusutan mesin di hitung dengan rumus: 

Beban penyusutan=∑ harga perolehan / umur ekonomis ... ... e) 

f. Harga Pokok Produksi = BB + BTKL + BOP……f) 

5. Menghitung Harga Pokok Penjualan  

Harga pokok penjualan diperoleh dengan rumus: 

a. Harga pokok penjualan = ∑ persediaan awal + pembelian bersih – 

pesediaan akhir ....a) 

6. Mengklasifikasikan Data Penjualan 

Pada proses ini pemisahan data penjualan untuk mengetahui data penjualan 

produk manufaktur dan data penjualan dagang dan data penjualan per produk. 

7. Menghitung Biaya Administrasi Umum 

Pada proses ini mendapat inputan data biaya administrasi umum untuk 

perhitungan dan akan menghasilkan laporan biaya administrasi umum 

8. Pembuatan Laporan Laba Rugi Manufaktur 

Laba rugi manufaktur diperoleh dengan rumus: 

a. Laba Kotor = Penjualan -stok awal+Harga Pokok Produksi – stok akhir 

… ...  a) 

9. Pembuatan Laporan Laba Rugi Dagang 

Laba rugi dagang diperoleh dengan rumus: 

a. Laba Kotor = Penjualan - stok awal+total pembelian- stok akhir … ...  a) 

 

10. Pembuatan Laba Rugi Usaha 

Laba rugi usaha diperoleh dengan rumus: 
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a. Laba bersih = total pendapatan- harga pokok –biaya administrasi umum 

.. a) 

 

3.3 Context diagram 

Context diagram merupakan tingkatan tertinggi dalam aliran data dan hanya 

memuat satu proses, menunjukan sistem secara keseluruhan. Proses tersebut 

diberi nomor nol. Semua entitas eksternal yang ditujukan pada diagram konteks 

berikut aliran data–aliran data utama menuju dan dari sistem. Diagram tersebut 

tidak memuat penyimpanan data dan tampak sederhana untuk diciptakan. Context 

diagram dimulai dengan penggambaran terminator, aliran data, aliran kontrol 

penyimpanan dan proses tunggal yang menunjukan keseluruhan sistem. Dapat 

dilihat pada lampiran 1. 

 

3.4 Diagram Berjenjang 

Diagram jenjang ialah gambaran proses (fungsi) pada aplikasi yang 

digambarkan secara berjenjang. Diagram jenjang menjelaskan secara secara 

terperinci mengenai fungsi yang ada pada aplikasi. Diagram jenjang digunakan 

sebagai acuan dalam membuat data flow diagram. Berikut adalah diagram jenjang 

pada aplikasi perhitungan harga pokok produksi pada UD. Hikmah. Dapat dilihat 

pada lampiran 2. 

 

3.5 Data Flow Diagram (DFD Level 0) 

Data flow diagram level 0 ialah gambaran dari proses utama pada Context 

diagram yang dijelaskan lebih detail. Acuan untuk membuat data flow diagram 

level 0 adalah diagram jenjang yang telah dibuat sebelumnya. Berdasarkan 

diagram jenjang, maka dapat dilihat dari proses utama yaitu perhitungan harga 

pokok produksi yang dijabarkan dengan tujuh sub proses yang terdiri dari 

pencatatan transaksi pengeluaran kas, klasifikasi biaya, menghitung harga pokok 

produksi, menghitung harga pokok penjualan, pencatatan penerimaan kas, 

menghitung beban operasional. 

Pada data flow diagram (DFD) level 0 menghasilkan keluaran aliran data 

baru yang disimpan pada penyimpanan( data store) ataupun diberikan pada 
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external entity. Berikut penjelasan dari data flow diagram (DFD) level 0 

perhitungan harga pokok produksi Dapat dilihat pada lampiran 3. 

 

3.6 Data Flow Diagram (Level 1) 

 Dari penggambaran DFD level 0, selanjutnya akan digunakan untuk proses 

penggambaran DFD level 1 yang terlampir pada lampiran 4. 

 

3.7 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. Tahapan awal yang dapat dilakukan adalah membuat 

perancangan database secara konseptual dalam bentuk Conceptual Data Model 

(CDM). CDM dibuat dalam bentuk beberapa tabel yang saling terhubung antara 

satu tabel dengan tabel lainnya sehingga dapat diimplementasikan ke dalam 

database. Gambaran dari CDM yang dikembangkan pada aplikasi perhitungan 

harga pokok produksi pada UD. Hikmah Dapat dilihat pada lampiran 5. 

 

3.8 Physical Data Model 

Hasil dari perancangan database secara konseptual dalam bentuk 

Conteptual Data  Model (CDM), dapat diubah atau digenerate menjadi 

perencangan database 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 tersebut, Dapat 

dilihat pada lampiran 6. 

3.9 Struktur Tabel 

Tabel yang terdapat pada Physical Data Model bisa digunakan untuk 

struktur tabel. Dimana struktur tabel ini dapat berisi sekumpulan data terkait 

dengan sistem yang akan dibuat sehingga dapat lebih mudah dalam memahami 

sistem. Struktur tabel Dapat dilihat pada lampiran 7. 

  

3.10 Desain User Interface 

User interface digunakan sebagai penghubung antara pengguna dengan 

sistem operasi sehingga komputer akan dapat dijalankan atau dioperasikan. Selain 
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itu user interface yang baik akan dapat memberikan pengalaman interaksi yang 

mudah dimengerti dengan mudah oleh penggunanya. Secara umum terdapat dua 

komponen dalam user interface, yaitu desain input dan desain output: 

A. DESAIN INPUT 

Desain input merupakan desain yang digunakan untuk pengguna memberi 

masukkan perintah dan akan memanipulasi sistem dalam bentuk tulisan atau teks. 

Desain input Dapat dilihat pada lampiran 8. 

 

B. DESAIN OUTPUT 

Desain output merupakan tampilan yang menggambarkan hasil dari masukkan 

data yang telah dimasukan. Berikut merupakan desain output aplikasi penentuan 

harga pokok produksi dan laporan laba rugi : 

 

1. Laporan Transaksi Pembelian 

 
Gambar 3. 2 Desain Laporan Transaksi Pembelian 

 

Desain laporan pembelian adalah rangkuman dari rekapitulasi pembelian 

selama satu periode. Terdiri dari nama barang, kuantitas, harga dan total. 
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2. Laporan Rekap Transaksi Pembelian 

 
Gambar 3. 3 Desain Laporan Rekap Transaksi Pembelian 

 

Desain rekap laporan pembelian merupakan detail transaksi pembelian 

produk dalam suatu periode. Dalam rekap laporan penjualan ini terdiri dari 

tanggal, no nota, nama barang, kuantitas, harga dan total. 

 

3. Laporan Harga Pokok Produksi 

 
Gambar 3. 4 Desain Laporan Harga Pokok Produksi 

 

Desain laporan harga pokok produksi merupakan hasil perhitungan harga 

pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung, biaya overhead pabrik. 
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4. Laporan Harga Pokok Produksi Per Produk 

 
Gambar 3. 5 Desain Laporan Harga Pokok Produksi Per Produk 

 

Desain laporan harga pokok produksi merupakan hasil perhitungan harga 

pokok produksi per produk yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja langsung, biaya overhead pabrik. 

 

5. Laporan Harga Pokok Penjualan 

 
Gambar 3. 6 Desain Laporan Harga Pokok Penjualan 

 

Desain laporan harga pokok penjualan merupakan hasil perhitungan stok 

awal, pembelian bersih, dan stok. 
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6. Laporan Transaksi Penjualan Dagang 

 
Gambar 3. 7 Desain Laporan Transaksi Penjualan Dagang 

 

Desain laporan penjualan dagang adalah  rekap  dari penjualan dagang 

selama satu periode. Terdiri dari nama barang, kuantitas, harga dan total. 

 

7. Laporan Transaksi Penjualan Manufaktur 

 
Gambar 3. 8 Desain Laporan Transaksi Penjualan Manufaktur 

 

Desain laporan penjualan manufaktur adalah rekap dari penjualan 

manufaktur selama satu periode. Terdiri dari nama barang, kuantitas, harga 

dan total. 
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8. Lapora Rekap Transaksi Penjualan 

 
Gambar 3. 9 Desain Laporan Rekap Transaksi Penjualan 

 

Desain rekap laporan penjualan produk merupakan detail transaksi 

penjualan produk dalam suatu periode. Dalam rekap laporan penjualan ini 

terdiri dari tanggal, no nota, nama barang, kuantitas, harga dan total. 

 

9. Laporan Biaya Administrasi Umum 

 
Gambar 3. 10 Desain Laporan Biaya Administrasi Umum 

 

Desain laporan biaya administrasi umum adalah rangkuman dari rekap 

biaya- biaya administrasi umum yang di keluarkan selama satu periode. 
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10. Laporan Laba Rugi Dagang 

 
Gambar 3. 11 Desain Laporan Laba Rugi Dagang 

 

Desain laporan laba rugi dagang merupakan hasil perhitungan laba yang 

diperoleh selama satu periode. Laporan laba rugi ini terdiri dari penjualan, 

stok awal, stok akhir dan harga pokok penjualan. 

 

11. Laporan Laba Rugi Manufaktur 

 
Gambar 3. 12 Desain Laporan Laba Rugi Manufaktur 

Desain laporan laba rugi manufaktur merupakan hasil perhitungan laba 

yang diperoleh selama satu periode. Laporan laba rugi ini terdiri dari 

penjualan, harga pokok produksi, stok akhir, dan laba/ rugi bersih.
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12. Laporan Laba Rugi Per Produk 

 
Gambar 3. 13 Desain Laporan Laba Rugi Per Produk 

 

Desain laporan laba rugi per produk merupakan hasil perhitungan laba 

yang diperoleh selama satu periode. Laporan laba rugi ini terdiri dari 

penjualan,stok awal, harga pokok produksi, stok akhir dan laba/ rugi 

bersih. 

13. Laporan Laba Rugi Usaha 

 
Gambar 3. 14 Desain Laporan Laba Rugi Usaha 

 

Desain laporan laba rugi usaha merupakan hasil perhitungan laba yang 

diperoleh selama satu periode dari usaha dagang dan usaha manufaktur. 
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Laporan laba rugi ini terdiri dari penjualan, harga pokok produksi, biaya 

administrasi umum dan laba/ rugi bersih. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Langkah Analisis data 

 

a. Proses Klasifikasi Pembelian Manufaktur dan Dagang 

Proses ini adalah mengelompokan biaya pembelian kedalam kelompok 

pembelian manufaktur dan dagang. Berikut adalah rinciannya: 

 

Tabel 4. 1 Klasifikasi Pembelian Manufaktur Dan Dagang 

Pembelian Dagang Pembelian Manufaktur 

Biaya Pembelian Barang Dagang Biaya Pembelian Bahan Baku 

Biaya Angkut Barang Biaya Pembelian Bahan Penolong 

 

Dalam proses pembelian, biaya manufaktur terdiri atas biaya bahan baku dan 

biaya pembelian bahan penolong. Sedangkan dalam pembelian dagang  terdiri 

atas biaya pembelian barang dagang dan biaya angkut barang. 

 

b. Mengklasifikasikan Biaya Manufaktur 

Pada proses ini mengklasifikasikan ke dalam biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja langsung, dan biaya Overhead pabrik. Berikut adalah rinciannya: 

  

Tabel 4. 2 Biaya Manufaktur 

Kelompok Biaya Nama Biaya 

Biaya Bahan Baku Data PembelianBiaya Bahan Baku 

Biaya Tenaga Kerja Langsung Data Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Biaya Overhead Pabrik Biaya Penyusutan Mesin 

Biaya Listrik 

Biaya Bahan Penolong 

 

Pada tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa terdapat tiga biaya, yaitu biaya bahan 

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

baku terdiri dari biaya pembelian bahan baku. Biaya tenaga kerja langsung 
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adalah biaya yang dikeluarkan terkait gaji penjahit produk. Biaya overhead 

pabrik terdiri dari biaya penyusutan mesin, biaya listrik dan biaya bahan 

penolong. 

 

c. Mengklasifikasikan Biaya BOP 

Pada proses ini mengelompokan lagi mana biaya overhead pabrik tetap dan 

biaya overhead variabel. 

 

Tabel 4. 3 Biaya Overhead Pabrik 

Kelompok Biaya Nama Biaya 

BOP Tetap Biaya Penyusutan Mesin 

BOP Variabel Biaya Listrik 

Biaya Bahan Penolong 

 

Biaya overhead pabrik tetap terdiri dari biaya penyusutan mesin. Sedangkan 

biaya overhead variabel terdiri dari biaya listrik dan biaya bahan penolong. 

 

d. Menghitung Harga Pokok Produksi 

Pada proses ini setelah mendapatkan data biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja langsung, biaya overhead pabrik tetap dan biaya overhead pabrik 

variabel, maka biaya tersebut ditambahkan untuk menghitung harga pokok 

produksi manufaktur. 

e. Menghitung Harga Pokok Penjualan  

Pada proses ini  setelah mengetahui stok awal, pembelian bersih, dan stok 

akhir, maka menghitungnya adalah stok awal ditambah dengan pembelian 

bersih dikurangi stok akhir akan menghasilkan laporan harga pokok 

penjualan. 

f. Mengklasifikasikan Data Penjualan 

Pada proses ini pemisahan data penjualan untuk mengetahui data penjualan 

produk manufaktur dan data penjualan dagang dan data penjualan per produk. 

g. Menghitung Biaya Administrasi Umum 

Pada proses ini mendapat inputan data biaya administrasi umum untuk 

perhitungan dan akan menghasilkan laporan biaya administrasi umum
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h. Pembuatan Laporan Laba Rugi Manufaktur 

Setelah mendapatkan data penjualan manufaktur, laporan harga pokok 

produksi. Kedua data tersebut untuk proses perhitungan laporan laba rugi. 

Maka akan dihasilkan laporan laba rugi usaha manufaktur.  

i. Pembuatan Laporan Laba Rugi Dagang 

Untuk menghasilkan laporan laba rugi usaha dagang membutuhkan data 

transaksi penjualan dagang, laporan harga pokok penjualan  

j. Pembuatan Laba Rugi Usaha 

Untuk menghasilkan laporan laba rugi usaha membutuhkan laporan laba rugi 

dagang dan laporan laba rugi manufaktur. 

4.2 Menu Master 

Dalam menu master ini berisi kumpulan menu yang bertujuan untuk 

maintenance data yang dibutuhkan untuk penentuan harga pokok produksi dan 

penyusunan laporan laba rugi. Pada menu master terdapat sub menu seperti COA, 

jenis bahan, data bahan, jenis barang, produk, tarif dasar listrik dan mesin. Dapat 

dilihat pada lampiran 10. 

4.3 Menu Pencatatan Transaksi 

Menu pencatatan transaksi merupakan kumpulan menu yang digunakan 

untuk mencatat kegiatan transaksi yang dilakukan. Pada menu pencatatan 

transaksi terdapat terdapat transaksi pembelian dagang, pembelian manufaktur, 

transaksi produksi, detail transaksi manufaktur, transaksi penjualan, detail 

penjualan, dan transaksi kas. 

 

a. Sub Menu Transaksi Pembelian Dagang 

Sub menu pembelian dagang digunakan untuk mengetahui masukan yang 

terjadi di dalam transaski pembelian dagang. masukan dari transaksi 

pembelian akan digunakan untuk mengetahui total pembelian dagang dan 

laporan pembelian dagang. 

 
Gambar 4. 1 Halaman Transaksi Pembelian Dagang
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b. Sub Menu Transaksi Pembelian Manufaktur 

Sub menu pembelian manufaktur digunakan untuk mengetahui masukan yang 

terjadi didalam transaski pembelian manufaktur. Masukan dari transaksi 

pembelian akan digunakan untuk mengetahui total pemakaian bahan dan 

laporan pembelian bahan. 

 

 
Gambar 4. 2 Halaman Transaksi Pembelian Manufaktur 

 

c. Sub Menu Transaski Produksi 

Sub menu transaksi produksi digunakan untuk mengetahui masukan yang 

terjadi di dalam transaski produksi. Masukan di transaksi produksi terdiri dari 

tanggal produksi, nomor produksi, kode barang yang di produksi, tarif per 

produk, dan hasil produksi. Data ini digunakan untuk menyusun laporan 

biaya tenaga kerja langsung.  

 
Gambar 4. 3 Halaman Transaski Produksi 
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d. Sub Menu Detail Transaksi Manufaktur 

Sub menu detail transaksi manufaktur digunakan untuk mengetahui kode 

bahan yang digunakan untuk memproduksi barang, jumlah pemakaian bahan, 

nama mesin yang digunakan untuk produksi,jumlah unit mesin yang digunaka 

untuk produksi, total waktu penggunaan mesin, serta tarif listrik. Data ini 

digunakan untuk penyusun laporan pemakaian bahan baku, dan laporan BOP. 

 

 
Gambar 4. 4 Halaman Detail Transaksi Manufaktur 

 

 

e. Sub Menu Transaksi Penjualan 

Sub menu transaksi penjualan ini digunakan untuk mengetahui tanggal 

transaksi penjualan, kode penjualan, disertai dengan keterangan pembayaran 

dan nama customer.  
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Gambar 4. 5 Halaman Transaksi Penjualan 

 

f. Sub Menu Detail Penjualan 

Sub menu detail penjualan ini digunaka untuk mengetahui nama produk yang 

terjual , harga jual, quantity jual serta total penjualan. Data ini digunakan 

untuk mengetahui jumlah penjualan. 

 

 
Gambar 4. 6 Halaman Detail Penjualan 

 

g. Sub Menu Transaksi Kas 

Sub menu transaksi kas ini terdiri dari tanggal, nomor transaksi, kode akun, 

status, nilai debit, nilai kredit dan keterangan. Data ini digunakan untuk 

menyusun laporan biaya administrasi umum. 

 
Gambar 4. 7 Halaman Menu Transaksi Kas
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4.4 Menu Perhitungan Harga Pokok Produksi 

Dalam menu perhitungan harga pokok produksi ini terdiri dari beberapa menu 

master yang telah dibuat sebelumnya. Dalam menu ini data yang dimasukkan ke 

dalam tabel diisi dengan menggunakan query. Jadi ketika mengisi tabel, maka 

query apa saja yang dibutuhkan untuk membuat Masukan maka nanti akan 

otomatis terisi sendiri. Karena sebelumnya telah diinputkan melalui menu master. 

 

a. Uji Coba Perhitungan Biaya Bahan Baku 

Sebelum melakukan perhitungan harus mengabungkan tabel pembelian 

manufaktur, data bahan, produk, transaksi produksi, detail transaksi 

manufaktur untuk membuat query. 

 

 
Gambar 4. 8 Halaman Perhitungan Perhitungan Biaya Bahan Baku 

 

Uji coba perhitungan biaya bahan baku ini dibutuhkan untuk mengetahui 

apakah hasil perhitungan yang ada dalam aplikasi sesuai dengan perhitungan 

manual yang sudah dilakukan. Berikut merupakan contoh perhitungan secara 

manual yang digunakan dalam menghitung biaya bahan baku. 

 

Tabel 4. 4 Uji Coba Perhitungan Biaya Bahan Baku Produk Baju Kerja S-XL 
Nama Tes Proses Output yang 

diharapkan 

Uji coba perhitungan 

biaya bahan baku 

Menghitung biaya 

bahan baku 

Biaya bahan baku 

Perhitungan biaya bahan baku baju kerja S-XL 

Contoh:  

a) Nama bahan baku: Unione  

Jumlah pemakaian: Jumlah pakai*harga beli 

(10 pcs * Rp 720.000 = Rp 7.200.000) 
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Tabel 4.4 merupakan tabel uji coba perhitungan manual biaya bahan baku. 

Perhitungan pada tabel tersebut dilakukan dengan cara menghitung jumlah 

pakai dikali dengan harga beli. 

 

 
Gambar 4. 9 Laporan Biaya Bahan Baku Produk Baju Kerja S-XL 

 

Pada gambar 4.9 adalah laporan biaya bahan baku  yang dihasilkan oleh 

aplikasi. Oleh karena itu perhitungan yang dilakukan oleh aplikasi dan 

perhitungan secara manual  sudah sesuai. 

 

b. Uji Coba Perhitungan Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Sebelum melakukan perhitungan harus menggabungkan tabel produk, 

transaksi produksi, detail transaksi manufaktur untuk membuat query. 

 

 
Gambar 4. 10 Halaman Perhitungan Biaya Tenaga Kerja Langsung 

 

Uji coba perhitungan biaya tenaga kerja langsung ini dibutuhkan untuk 

mengetahui apakah hasil perhitungan yang ada dalam aplikasi sesuai dengan 

perhitungan manual yang sudah dilakukan. Berikut merupakan contoh 
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perhitungan secara manual yang digunakan dalam menghitung biaya tenaga 

kerja langsung. 

Tabel 4. 5 Uji Coba Perhitungan BTKL Produk Baju Kerja S-XL 
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 

Contoh:  

a) Nama Produk: Baju Kerja S-XL 

Pemakaian: Hasil Produksi* Tarif per produk 

240* Rp 20.000 = Rp 4.800.000 

Total BTKL          Rp 4.800.000 

 

Tabel 4.5 merupakan tabel uji coba perhitungan manual biaya tenaga kerja 

langsung. Perhitungan pada tabel tersebut dilakukan dengan cara menghitung 

hasil produksi  dikali dengan tarif per produk. 

 

 
Gambar 4. 11 Laporan BTKL Produk Baju Kerja S-XL 

 

Pada gambar 4.11 adalah laporan biaya tenaga kerja langsung yang dihasilkan 

aplikasi. Oleh karena itu perhitungan yang dilakukan oleh aplikasi dan 

perhitungan secara manual  sudah sesuai.



38 
 

 
 

c. Uji Coba Perhitungan Bahan Penolong 

Sebelum melakukan perhitungan harus mengabungkan tabel tabel pembelian 

manufaktur, data bahan, produk, transaksi produksi, detail transaksi 

manufaktur untuk membuat query. 

 

 
Gambar 4. 12 Perhitungan Bahan Penolong Produk Baju Kerja S-XL 

 

Uji coba perhitungan biaya penolong ini dibutuhkan untuk mengetahui 

apakah hasil perhitungan yang ada dalam aplikasi sesuai dengan perhitungan 

manual yang sudah dilakukan. Berikut merupakan contoh perhitungan secara 

manual yang digunakan dalam menghitung biaya bahan penolong. 

Tabel 4. 6 Uji Coba Perhitungan Bahan Penolong Produk Baju Kerja S-XL 

Nama Tes Proses Output yang diharapkan 

Uji coba perhitungan 

biaya bahan penolong 

Menghitung biaya 

bahan penolong 

Biaya bahan penolong 

Perhitungan biaya bahan penolong 

Contoh:  

a) Nama produk: baju kerja S-XL 

Jumlah pemakaian: Harga * jumlah pakai 

Benang            ( Rp 20.000  * 5   = Rp 100.000) 

Kancing Kecil ( Rp 30.000  * 12 = Rp 360.00) 

Scotlite Kecil   ( Rp 200.000 * 4  = Rp 800.000)  

Total bahan penolong                   = Rp 1.260.000 

 

Tabel 4.6 merupakan tabel uji coba perhitungan manual biaya bahan 

penolong. Perhitungan pada tabel tersebut dilakukan dengan cara menghitung 

harga dikali jumlah pakai. 
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Gambar 4. 13 Laporan Biaya Bahan Penolong Produk Baju Kerja S-XL 

 

Pada gambar 4.13 adalah laporan biaya bahan penolong yang dihasilkan 

aplikasi. Oleh karena itu perhitungan yang dilakukan oleh aplikasi dan 

perhitungan secara manual  sudah sesuai. 

 

d. Uji Coba Perhitungan Biaya Overhead Pabrik 

Sebelum melakukan perhitungan harus mengabungkan query total pemakaian 

biaya listrik brgm1 (baju kerja S- XL), pemakaian BOP brgm1 perbulan total, 

dan total penyusutan untuk membuat query biaya overhead. 

 

 
Gambar 4. 14 Perhitungan BOP Produk Baju Kerja S-XL 

 

Uji coba perhitungan biaya overhead pabrik ini dibutuhkan untuk mengetahui 

apakah hasil perhitungan yang ada dalam aplikasi sesuai dengan perhitungan 
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manual yang sudah dilakukan. Berikut merupakan contoh perhitungan secara 

manual yang digunakan dalam menghitung biaya overhead pabrik. 

Tabel 4. 7 Uji Coba Perhitungan BOP Produk Baju Kerja S-XL 
Nama Tes Proses Output yang 

diharapkan 

Uji coba perhitungan 

biaya overhead pabrik 

Menghitung 

biaya overhead 

pabrik 

Biaya overhead 

pabrik 

Perhitungan biaya overhead pabrik 

Contoh:  

Nama produk: baju kerja S-Xl 

Total bahan penolong: Rp1.260.000 

Total penggunaan listrik:                     Rp.  121.500 

Total beban penyusutan mesin: Rp     83.333 

Total biaya overhead pabrik: Rp 1.464.833 

 

Tabel 4.7 merupakan tabel uji coba perhitungan manual biaya overhead 

pabrik. Perhitungan pada tabel tersebut dilakukan dengan cara menjumlahkan 

seluruh komponen biaya overhaed pabrik. 

 

 
Gambar 4. 15 Laporan BOP Produk Baju Kerja S-XL 

 

Pada gambar 4.15 adalah laporan biaya overhead pabrik yang dihasilkan 

aplikasi. Oleh karena itu perhitungan yang dilakukan oleh aplikasi dan 

perhitungan secara manual sudah sesuai.
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e. Uji Coba Perhitungan Harga Pokok Produksi 

Sebelum melakukan perhitungan harus menggabungkan query total 

pemakaian bahan baku, total biaya tenaga kerja langsung dan total biaya 

overhead pabrik untuk membuat query harga pokok produksi 

 

 
Gambar 4. 16 Perhitungan HPP Produk Baju Kerja S-XL 

 

Uji coba perhitungan harga pokok produksi ini dibutuhkan untuk mengetahui 

apakah hasil perhitungan yang ada dalam aplikasi sesuai dengan perhitungan 

manual yang sudah dilakukan. Berikut merupakan contoh perhitungan secara 

manual yang digunakan dalam menghitung harga pokok produksi. 

Tabel 4. 8 Uji Coba Perhitungan HPP Produk Baju Kerja S-XL 
Nama Tes Proses Output yang 

diharapkan 

Uji coba perhitungan 

harga pokok produksi 

Menghitung harga 

pokok produksi 

Harga pokok produksi 

Perhitungan harga pokok produksi 

Contoh:  

Nama produk:                                         Baju Kerja S-XL 

Total biaya bahan baku:                          Rp 7.200.000 

Total biaya tenaga kerja langsung:         Rp 4.800.000 

Total biaya overhead pabrik:                  Rp 1.464.833 

Total harga pokok produksi:                  Rp 13.464.833 

 

Tabel 4.8 merupakan tabel uji coba perhitungan manual biaya harga pokok 

produksi. Perhitungan pada tabel tersebut dilakukan dengan cara 

menjumlahkan seluruh komponen biaya harga pokok produksi yaitu, biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik.
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Gambar 4. 17 Laporan HPP Produk Baju Kerja S-XL 

 

Pada gambar 4.17 adalah laporan harga pokok produksi yang dihasilkan 

aplikasi. Oleh karena itu perhitungan yang dilakukan oleh aplikasi dan 

perhitungan secara manual  sudah sesuai. 

 

f. Uji Coba Perhitungan Laporan Laba Rugi 

Sebelum melakukan perhitungan harus menggabungkan query laporan laba 

rugi dagang dan laporan laba rugi manufaktur, dan query biaya administrasi 

umum untuk membuat query laporan laba rugi usaha. 

 

 
Gambar 4. 18 Perhitungan Laba Rugi Usaha 

 

Uji coba perhitungan laporan laba rugi usaha ini dibutuhkan untuk 

mengetahui apakah hasil perhitungan yang ada dalam aplikasi sesuai dengan 

perhitungan manual yang sudah dilakukan. Berikut merupakan contoh 

perhitungan secara manual yang digunakan dalam menghitung laporan laba 

rugi usaha. 
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Tabel 4. 9 Uji Coba Perhitungan Laporan Laba Rugi 

Nama Tes Proses Output yang 

diharapkan 

Uji coba perhitungan 

laporan laba rugi  

Menghitung laporan 

laba rugi 

Laba rugi 

Perhitungan laba rugi 

Total Pendapatan: 

Penjualan dagang                                  Rp13.200.000 

Penjualan manufaktur                            Rp84.600.000 

Total pendapatan                                   Rp97.800.000 

Harga pokok : 

Harga pokok penjualan                         Rp5.610.000 

Harga pokok produksi                           Rp64.615.003 

Harga pokok terjual                              Rp. 70.225.003 

Laba kotor                                             Rp27.574.99 

Biaya administrasi umum: 

Beban Gaji Toko                                   Rp4.000.000 

Beban Kebersihan Toko                        Rp150.000 

Beban Sewa Toko                                  Rp300.000 

Total biaya administrasi                      Rp4.450.000 

 

Laba Rugi Usaha                                  Rp23.124.997 

 

 

Tabel 4.9 merupakan tabel uji coba perhitungan manual laporan laba rugi. 

Perhitungan pada tabel tersebut dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh 

komponen total pendapatan, total harga pokok, dan total biaya administrasi 

umum.
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Gambar 4. 19 Laporan Laba Rugi Usaha 

 

Pada gambar 4.19 adalah laporan laba rugi usaha yang dihasilkan aplikasi. 

Oleh karena itu perhitungan yang dilakukan oleh aplikasi dan perhitungan 

secara manual  sudah sesuai. 

 

g. Uji Coba Perhitungan Laporan Laba Rugi Manufaktur 

Sebelum melakukan perhitungan harus menggabungkan query penjualan 

manufaktur, query harga pokok produksi, dan query stok akhir untuk 

membuat query laporan laba rugi manufaktur. 

 
Gambar 4. 20 Perhitungan Laba Rugi Manufaktur 

 

Uji coba perhitungan laporan laba rugi manufaktur ini dibutuhkan untuk 

mengetahui apakah hasil perhitungan yang ada dalam aplikasi sesuai dengan 

perhitungan manual yang sudah dilakukan. Berikut merupakan contoh 

perhitungan secara manual yang digunakan dalam menghitung laporan laba 

rugi manufaktur. 
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Tabel 4. 10 Uji Coba Perhitungan Laba Rugi Manufaktur 
Nama Tes Proses Output yang 

diharapkan 

Uji coba perhitungan 

laporan laba rugi  

manufaktur 

Menghitung laporan 

laba rugi manufaktur 

Laba rugi manufaktur 

Perhitungan laba rugi 

Penjualan manufaktur                                                      Rp84.600.000 

Harga pokok produksi                           Rp73.495.367 

Stok Akhir                                             Rp8.880.364 

Harga pokok produksi  terjual                                          Rp64.615.003 

Laba kotor                                                                       Rp19.984.997 

 

Tabel 4.10 merupakan tabel uji coba perhitungan manual laporan laba rugi 

manufaktur. Perhitungan pada tabel tersebut dilakukan dengan cara 

menghitung seluruh komponen penjualan, harga pokok produksi. 

 

 
Gambar 4. 21 Laporan Laba Rugi Manufaktur 

 
Pada gambar 4.21 adalah laporan laba rugi usaha manufaktur yang dihasilkan 

aplikasi. Oleh karena itu perhitungan yang dilakukan oleh aplikasi dan 

perhitungan yang dilkakukan secara manual  sudah sesuai dan benar.
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h. Uji Coba Perhitungan Laporan Laba Rugi Dagang 

Sebelum melakukan perhitungan harus menggabungkan query penjualan 

dagang, query harga pokok penjualan, untuk membuat query laporan laba 

rugi dagang. 

 

 
Gambar 4. 22 Perhitungan Laba Rugi Dagang 

 

Uji coba perhitungan laporan laba rugi dagang ini dibutuhkan untuk 

mengetahui apakah hasil perhitungan yang ada dalam aplikasi sesuai dengan 

perhitungan manual yang sudah dilakukan. Berikut merupakan contoh 

perhitungan secara manual yang digunakan dalam menghitung laporan laba 

rugi dagang. 

 

Tabel 4. 11 uji coba perhitungan laba rugi dagang 

Nama Tes Proses Output yang 

diharapkan 

Uji coba perhitungan 

laporan laba rugi  

dagang 

Menghitung laporan 

laba rugi dagang 

Laba rugi dagang 

Perhitungan laba rugi 

Penjualan dagang                                                            Rp13.200.000 

Stok awal                                Rp0 

Pembelian                               Rp5.625.000 

Biaya angkut                           Rp750.000 

Barang tersedia untuk dijual                            Rp6.375.000 

Stok akhir                                                         Rp765.000 

Harga pokok Penjualan                                                     Rp5.610.000 

Laba kotor                                                                       Rp7.590.000 

 

Tabel 4.11 merupakan tabel uji coba perhitungan manual laporan laba rugi 

dagang. Perhitungan pada tabel tersebut dilakukan dengan cara menghitung 

seluruh komponen penjualan, harga pokok penjualan. 
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Gambar 4. 23 Laporan Laba Rugi Dagang 

 

Pada gambar 4.23 adalah laporan laba rugi usaha dagang yang dihasilkan 

aplikasi. Oleh karena itu perhitungan yang dilakukan oleh aplikasi dan 

perhitungan secara manual  sudah sesuai. 

 

i. Uji Coba Perhitungan Laporan Laba Rugi per Produk 

Sebelum melakukan perhitungan harus menggabungkan query penjualan 

produk brgm1, query stok awal brgm1, query stok akhir brgm1 untuk 

membuat query laporan laba rugi produk brgm1. 

 

Gambar 4. 24 Perhitungan Laba Rugi Produk Baju Kerja S-XL 

 

Uji coba perhitungan laporan laba rugi produk baju kerja S-XL ini 

dibutuhkan untuk mengetahui apakah hasil perhitungan yang ada dalam 

aplikasi sesuai dengan perhitungan manual yang sudah dilakukan. Berikut 

merupakan contoh perhitungan secara manual yang digunakan dalam 

menghitung laporan laba rugi produk Baju kerja S-XL. 
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Tabel 4. 12 Uji Coba Perhitungan Laba Rugi Produk Baju Kerja S-XL 
Nama Tes Proses Output yang 

diharapkan 

Uji coba perhitungan 

laporan laba rugi  

produk baju kerja S-XL 

Menghitung laporan 

laba rugi produk baju 

kerja S-XL 

Laba rugi produk baju 

kerja S-XL 

Perhitungan laba rugi produk baju kerja S-XL 

Penjualan                                                                        Rp14.000.000 

Stok awal                                     Rp0 

Harga pokok produksi                 Rp13.464.833 

Stok Akhir                                   Rp2.244.139  

Harga pokok produksi  terjual                                          Rp11.220.694 

Laba kotor                                                                       Rp2.779.306 

 

Tabel 4.12 merupakan tabel uji coba perhitungan manual laporan laba rugi 

produk baju kerja S-XL. Perhitungan pada tabel tersebut dilakukan dengan 

cara menghitung seluruh komponen penjualan, produksi. 

 

 

Gambar 4. 25 Laporan Laba Rugi Produk Baju Kerja S-XL 

Pada gambar 4.25 adalah laporan laba rugi per produk usaha produk, baju 

kerja S-XL yang dihasilkan aplikasi. Oleh karena itu perhitungan yang 

dilakukan oleh aplikasi dan perhitungan secara manual  sudah sesuai.
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4.5 Menu Laporan 

Menu laporan digunakan untuk mengetahui laporan yang sudah dilakukan 

ketika melakukan transaksi.  Dalam menu laporan ini terdiri dari beberapa laporan 

yaitu laporan pembelian bahan, laporan penjualan produk, laporan biaya bahan 

baku, laporan biaya tenaga kerja langsung, laporan biaya overhead pabrik, laporan 

harga pokok produksi dan laporan laba rugi. 

 

a. Laporan Transaksi Pembelian 

Dalam laporan pembelian bahan ini berisi nama jenis bahan, nama bahan, 

harga, quantity, satuan, dan total pembelian.  

 

 
Gambar 4. 26 Laporan Transaksi Pembelian 

 

b. Laporan Rekap Transaksi Pembelian 

Dalam laporan rekap pembelian bahan ini berisi tanggal beli, no beli, nama 

jenis bahan, nama bahan, harga, quantity, satuan dan total.
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Gambar 4. 27 Laporan Rekap Transaksi Pembelian 

 

c. Laporan Harga Pokok Produksi 

Setelah mengetahui total biaya bahan baku, total biaya tenaga kerja langsung 

dan total biaya overhead pabrik maka harga pokok produksi juga dapat 

diketahui dengan menjumlahkan seluruh komponen tersebut. 

 

 
Gambar 4. 28 Laporan HPP Manufaktur 

 

d. Laporan Harga Pokok Produksi Per Produk 

Setelah mengetahui total biaya bahan baku per produk, total biaya tenaga 

kerja langsung per produk dan total biaya overhead pabrik per produk maka 

harga pokok produksi per produk juga dapat diketahui dengan menjumlahkan 

seluruh komponen tersebut. 
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Gambar 4. 29 Laporan HPP Produk Baju Kerja S-XL 

Pada gambar 4.29 merupakan laporan harga pokok produksi yang dihasilkan 

oleh aplikasi. Pada produk baju kerja S-XL dapat diketahui bahwa harga 

pokok produk tersebut sebesar Rp56.103 

 

 
Gambar 4. 30 Laporan HPP Produk Celana Kerja S-XL 

 

Pada gambar 4.30 merupakan laporan harga pokok produksi yang dihasilkan 

oleh aplikasi. Pada produk celana kerja S-XL dapat diketahui bahwa harga 

pokok produk tersebut sebesar Rp46.777
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Gambar 4. 31 Laporan HPP Produk Almamater S-XL 

 

Pada gambar 4.31 merupakan laporan harga pokok produksi yang dihasilkan 

oleh aplikasi. Pada produk almamater sekolah S-XL dapat diketahui bahwa 

harga pokok produk tersebut sebesar Rp55.378 

 

           
Gambar 4. 32 Laporan HPP Produk Seragam Sekolah S-XL 

 

Pada gambar 4.32 merupakan laporan harga pokok produksi yang dihasilkan 

oleh aplikasi. Pada produk seragam sekolah S-XL dapat diketahui bahwa 

harga pokok produk tersebut sebesar Rp33.403
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Gambar 4. 33 Laporan HPP Produk Wearpack S-XL 

 

Pada gambar 4.33 merupakan laporan harga pokok produksi yang dihasilkan 

oleh aplikasi. Pada produk wearpack S-XL dapat diketahui bahwa harga 

pokok produk tersebut sebesar Rp95.194 

 

e. Laporan Harga Pokok Penjualan 

Laporan harga pokok penjualan digunakan untuk memperhitungkan harga 

pokok penjualan untuk satu periode. 

 

 
Gambar 4. 34 Laporan Harga Pokok Penjualan Dagang
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f. Laporan Transaksi Penjualan Dagang 

Laporan transaksi penjualan dagang terdiri dari nama barang, harga, quantity 

dan jumlah. 

 
Gambar 4. 35 Laporan Penjualan Produk Dagang 

 

g. Laporan Transaksi Penjualan Manufaktur 

Laporan transaksi penjualan dagang terdiri dari kode barang, nama barang, 

harga, quantity dan jumlah. 

 

 
Gambar 4. 36 Laporan Penjualan Produk Manufaktur 

 

h. Laporan Rekap Transaksi Penjualan 

Dalam laporan rekap penjualan ini berisi tanggal, kode penjualan, nama 

barang, harga, quantity, dan jumlah. 
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Gambar 4. 37 Laporan Rekap Penjualan 

 

i. Laporan Biaya Administrasi Umum 

Laporan biaya administrasi umum digunakan untuk melaporkan biaya-biaya 

selain biaya produksi yang terdapat pada UD. Hikmah. Laporan biaya 

administrasi umum terdiri dari kode akun, nama akun dan jumlah. 

 

 
Gambar 4. 38 Laporan Biaya Administrasi Umum 

 

j. Laporan Laba Rugi Dagang 

Laporan laba rugi dagang terdiri dari nama barang, total penjualan, stok awal, 

total pembelian, stok akhir, harga pokok penjualan, menghasilkan laba kotor.
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Gambar 4. 39 Laporan Laba Rugi Usaha Dagang 

 

k. Laporan Laba Rugi Manufaktur 

Laporan laba rugi manufaktur adalah laporan dari seluruh penjualan produk 

manufaktur.Komponen laporan laba rugi manufaktur adalah total penjualan, 

total harga pokok produksi manufaktur, stok akhir maka akan mengetahui 

laba kotor. 

 

 
Gambar 4. 40 Laporan Laba Rugi Manufaktur 

 

l. Laporan Laba Rugi Per Produk 

Laporan laba rugi per produk adalah perhitungan penjualan per produk, stok 

awal per produk, total harga pokok produksi per produk, stok akhir per 

produk,  harga pokok produksi dan laba kotor per produk.
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Gambar 4. 41 Laporan Laba Rugi Per Produk 

 

m. Laporan Laba Rugi Usaha 

Laporan laba rugi usaha ini adalah gabungan dari laba rugi usaha dagang dan 

laporan laba rugi manufaktur. 

 
Gambar 4. 42 Laporan Laba Rugi Usaha
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4.6 Evaluasi 

 

Pada sub bab evaluasi ini Peneliti dapat menghasilkan Aplikasi Harga 

Pokok Produksi Pada UD. Hikmah. Aplikasi Harga Pokok Produksi  dapat 

menghasilkan: 

1. Perhitungan yang dilakukan oleh aplikasi mengenai biaya bahan baku telah 

sesuai dan menghasilkan perhitungan yang sesuai dengan hasil perhitungan 

manual. Pada hasil uji coba manual diperoleh biaya bahan baku yaitu 

Rp7.200.000 dan perhitungan dari sistem Rp7.200.000 

2. Perhitungan yang dilakukan oleh aplikasi mengenai biaya tenaga kerja 

langsung telah sesuai dan menghasilkan perhitungan yang sesuai dengan hasil 

perhitungan manual. Pada hasil uji coba manual diperoleh biaya bahan baku 

yaitu Rp4.800.000 dan perhitungan dari sistem Rp4.800.000 

3. Perhitungan yang dilakukan oleh aplikasi mengenai biaya bahan penolong 

telah sesuai dan menghasilkan perhitungan yang sesuai dengan hasil 

perhitungan manual. Pada hasil uji coba manual diperoleh biaya bahan 

penolong yaitu Rp1.260.000 dan perhitungan dari sistem Rp1.260.000 

4. Perhitungan yang dilakukan oleh aplikasi mengenai biaya overhead pabrik 

telah sesuai dan menghasilkan perhitungan yang sesuai dengan hasil 

perhitungan manual. Pada hasil uji coba manual diperoleh biaya overhead 

pabrik yaitu Rp1.464.833 dan perhitungan dari sistem Rp1.464.833 

5. Perhitungan yang dilakukan oleh aplikasi mengenai harga pokok produksi 

telah sesuai dan menghasilkan perhitungan yang sesuai dengan hasil 

perhitungan manual. Pada hasil uji coba manual diperoleh harga pokok 

produksi yaitu Rp13.464.833 dan perhitungan dari sistem Rp13.464.833 

6. Perhitungan yang dilakukan oleh aplikasi mengenai laporan laba rugi telah 

sesuai dan menghasilkan perhitungan yang sesuai dengan hasil perhitungan 

manual. Pada hasil uji coba manual diperoleh laporan laba rugi usaha yaitu 

Rp23.124.997dan perhitungan dari sistem Rp23.124.997 

7. Perhitungan yang dilakukan oleh aplikasi mengenai laporan laba rugi 

manufaktur telah sesuai dan menghasilkan perhitungan yang sesuai dengan 

hasil perhitungan manual. Pada hasil uji coba manual diperoleh laporan laba 
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rugi usaha manufaktur yaitu Rp19.984.997dan perhitungan dari sistem 

Rp19.984.997 

8. Perhitungan yang dilakukan oleh aplikasi mengenai laporan laba rugi dagang 

telah sesuai dan menghasilkan perhitungan yang sesuai dengan hasil 

perhitungan manual. Pada hasil uji coba manual diperoleh laporan laba rugi 

usaha dagang yaitu Rp7.590.000 dan perhitungan dari sistem Rp7.590.000 

9. Perhitungan yang dilakukan oleh aplikasi mengenai laporan laba rugi produk 

baju kerja S-XL telah sesuai dan menghasilkan perhitungan yang sesuai 

dengan hasil perhitungan manual. Pada hasil uji coba manual diperoleh 

laporan laba rugi produk baju kerja S-XL yaitu Rp2.779.306 dan perhitungan 

dari sistem Rp2.779.306 

10. Perhitungan harga pokok produksi berdasarkan metode full costing 

menghasilkan harga pokok produksi yang lebih besar dibanding perhitungan 

perusahaan. 

11. Setelah hasil penelitian yang dilakukan bahwa penjualan yang dilakukan oleh 

perusahaan memperoleh laba dikarenakan harga pokok penjualan lebih kecil 

dibandingkan harga jual. 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan  uji coba dan evaluasi  dapat disimpulkan bahwa penelitian  ini : 

1. Menghasilkan harga pokok produksi 

2. Menghasilkan laporan laba rugi 

3. Menghasilkan laporan laba kegiatan manufaktur dan dagang 

4. Menghasilkan laporan kontribusi laba di setiap kegiatan 

5. Menghasilkan aplikasi perhitungan harga pokok produksi pada UD. 

Hikmah 

 

5.2 SARAN 

Dalam pembuatan aplikasi perhitungan harga pokok produksi yang telah 

dibuat, aplikasi ini masih memiliki beberapa kelemahan, oleh sebab itu dalam 

pengembangan sistem agar lebih baik dapat disarankan bahwa pengguna aplikasi 

perhitungan harga pokok produksi dan laporan laba rugi menggunakan microsoft 

access dapat dikembangkan kembali menggunakan aplikasi lainnya. 
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