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ABSTRAK 

 

UMKM Cak Mimin merupakan usaha yang memproduksi bumbu rujak manis, saat ini 

perusahaan dalam melakukan perhitungan harga pokok produksi hanya menjumlahkan 

biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung tanpa menghitung biaya overhead 

pabrik sehingga harga pokok produksi yang dihasilkan belum akurat. Dalam 

menghitung laba, perusahaan hanya menghitung laba hanya berdasarkan total 

penjualan dikurangi dengan pembelian dan tidak memperhatikan biaya lain yang 

dikeluarkan.Berdasarkan permasalahan tersebut telah dibuat aplikasi penentuan harga 

pokok produksi dan laporan laba rugi menggunakan microsoft access. Aplikasi ini 

dapat melakukan pencatatan penjualan, pembelian, perhitungan biaya bahan baku, 

perhitungan tenaga kerja langsung, perhitungan biaya overhead pabrik, perhitungan 

harga pokok produksi dan penyusunan laporan laba rugi. . Dari aplikasi tersebut dapat 

mengetahui berapa besar biaya yang dikeluarkan, dan berapa besar pendapatan yang 

didapatkan. Hasil dari aplikasi yang telah diuji menggunakan Microsoft access ini 

adalah dapat menghasilkan laporan pembelian, laporan penjualan, laporan biaya bahan 

baku, laporan biaya bahan penolong, laporan biaya overhead pabrik, laporan tenaga 

kerja langsung, laporan harga pokok produksi dan laporan laba rugi. 

 

Kata Kunci : Harga Pokok Produksi, Laba Rugi,UMKM Cak Mimin 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) membawa peranan penting dalam 

pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia. UMKM merupakan bagian 

integral dari dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan 

yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional.  

Berdasarkan data yang ada di Badan Pusat Statistik, UMKM di Indonesia pada 

tahun 2016-2017 mengalami perkembangan yaitu sebesar 1.271.440 atau mengalami 

peningkatan sebesar 2,06%. Besarnya kontribusi juga terlihat dari tingginya jumlah 

tenaga kerja dari sektor UMKM ini, yaitu dari tahun 2016-2017 sebanyak 3.844.000 

juta atau 3,41% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia.  

Berdasarkan data yang ada di Departemen Koperasi (depkop), Menteri Koperasi 

dan Usaha Kecil Menengah, Syariefuddin Hasan, mengatakan jumlah usaha UMKM 

di Indonesia mencapai sekitar 62.922.617. Jumlah tersebut meningkat dari tahun ke 

tahun seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kontribusi koperasi dan UMKM 

terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia adalah 78,27%. 

Menurut Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 

menyatakan bahwa pertumbuhan produksi UMKM di Jawa Timur pada tahun 2016 

mencapai 791.591 meningkat sebesar 600 dibandingkan tahun 2015. Rata-rata 

perkembangan UMKM di Jawa Timur sebesar 54,34% per .tahun dan menampung 98% 

tenaga kerja. 

Salah satu UMKM yang ada di Surabaya adalah UMKM Cak Mimin. UMKM 

Cak Mimin “Bumbu Rujak Manis” merupakan UMKM yang bergerak dalam bidang 

produksi bumbu rujak manis yang dipimpin oleh ibu Dian. UMKM ini berdiri pada 

tahun 2012 yang bertempat di Jalan Banyu Urip Wetan VA/4B. Produksi di UMKM 

ini dilakukan sendiri oleh pemilik dan penjualan langsung melalui media sosial dengan 

harga yang telah disesuaikan dengan biaya yang dikeluarkan. Proses bisnis UMKM 

Cak Mimin mencatat penjualan produk dan pembelian bahan baku



   

 

 

      Dalam menentukan biaya produksi UMKM Cak Mimin belum berdasarkan tiga 

unsur harga pokok produksi, karena pemilik hanya mampu menetapkan biaya bahan 

baku dan biaya tenaga kerja langsung sebagai biaya pokok produksi. Namun tidak 

membebankan biaya overhead pabrik seperti biaya bahan baku penolong, biaya 

penyusutan mesin dll. Perhitungan biaya pemakaian bahan baku dihitung berdasarkan 

seluruh biaya bahan untuk pembuatan bumbu rujak manis dalam satu bulan.  

Tabel 1.1 Biaya Bahan Baku UMKM Cak Mimin 

Bahan Baku Keterangan    Total (Rp) 

Kacang  94,3 kg x Rp 20.000  1.886.000 

Gula merah 1,125 kg x Rp 14.000  15.750.000 

Bawang putih  67,5 kg x Rp 40.000  2.700.000 

Terasi  18 kg x Rp 12.000  216.000 

Cabe  27,25 kg x Rp 45.000 1.226.250  

Botol + tutup 4422 x Rp 750  3.316.500 

Label 4422 x Rp 100  442.200 

Asam 66 kg x Rp 15.000 990.000 

Total bahan  26,526,950  

 

Menetapkan biaya bahan baku telah dilakukan oleh pemilik, selanjutnya biaya 

tenaga kerja dihitung berdasarkan jumlah kilogram bahan baku yang telah diselesaikan 

dikalikan tarif yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel rincian bahan baku yang 

digunakan oleh UMKM Cak Mimin:Selain itu perusahaan belum mampu menentukan 

biaya overhead yang terdiri dari biaya bahan penolong, tarif listrik yang digunakan 

untuk produksi bumbu rujak. Jadi pemilik hanya asal menetapkan biaya pemakaian 

listrik berdasarkan perbulan, pada kenyataannya setiap bulan bisa memproduksi hingga 

ratusan botol yang pasti membutuhkan biaya listrik yang tidak sedikit. Perusahaan 



   

 

tidak memikirkan adanya biaya lain seperti adanya biaya bahan baku penolong, biaya 

penyusutan mesin, biaya perawatan untuk mesin.  

      Perusahaan yang tidak memiliki perhitungan biaya produksi secara pasti akan 

mengalami kesulitan mengetahui nilai laba pasti yang diperoleh dari suatu produk yang 

terjual, karena cara perhitungan untuk mendapatkan harga pokok masih belum 

mencakup semua elemen biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi.  

      Hal ini tentu berdampak pada harga jual yang ditawarkan kepada pelanggan serta 

ketidakstabilan laba yang diperoleh. Dalam menentukan harga jual hanya berdasarkan 

total pemakaian bahan baku dibagi jumlah produk yang dihasilkan ditambah dengan 

keuntungan 30%. Berikut tabel rincian penjualan UMKM Cak Mimin bulan Januari – 

Juni 2019. Tabel rincian penjualan dapat dilihat pada lampiran 1. 

 

Gambar 1.1 Informasi Penjualan UMKM Cak Mimin 

      Data penjualan UKM Cak Mimin “Bumbu Rujak Manis” di atas dapat diketahui 

bahwa penjualannya meningkat. Pemilik menganggap dengan adanya penjualan yang 

mencapai meningkat selama ini maka UMKM tersebut memperoleh laba. Dari tabel 

penjualan di atas menunjukkan bahwa pada bulan Januari sampai Maret cenderung 

meningkat. Pada bulan Januari penjualan UMKM Cak Mimin mencapai Rp 39.514.000 

lalu dilanjutkan bulan Februari mencapai Rp 41.332.000, lalu dilanjutkan bulan Juni 

mengalami mencapai Rp 43.013.000.  

Pada bulan April mencapai Rp 45.822.000 dan mengalami peningkatan. Pada 

bulan Mei mencapai Rp 47.336.000 dan pada bulan Juni mencapai Rp 49.424.000. 



   

 

Penentuan harga pokok produksi yang tepat menjadi hal yang penting dalam 

menentukan laba UMKM Cak Mimin. Dalam menghitung laba dari penjualan UMKM 

Cak Mimin hanya mengurangkan pendapatan penjualan dikurangi pembelian bahan 

baku. Setelah diketahui informasi penjualan selama 6 bulan terakhir, maka peneliti 

menganalisis laba UMKM Cak Mimin bulan Januari – Juni 2019 pada gambar dibawah 

ini: 

 

Gambar 1.2 Informasi Laba Rugi UMKM Cak Mimin 

Informasi laba diatas menunjukkan bahwa terjadi penurunan laba pada bulan 

Januari – Juni padahal penjualan UMKM Cak Mimin pada bulan Januari – Juni 

cenderung meningkat. Laba pada bulan Januari mencapai Rp 15.832.350 sedangkan  

laba pada bulan Februari mencapai Rp 15.791.000 dan pada bulan Maret mencapai Rp 

15.749.650 dan mengalami penurunan. Laba pada bulan April mencapai Rp 15.667.650 

dan pada bulan mei mencapai Rp 15.615.150. Pada bulan Juni mencapai Rp 15.465.150 

dan mengalami penurunan.  

      Hal ini dikarenakan UMKM Cak Mimin tidak memperhatikan biaya – biaya lain 

dalam menghitung harga pokok produksi sehingga UMKM Cak Mimin tidak memiliki 

dasar menetapkan harga jual yang tepat dan berpengaruh terhadap laba yang diperoleh. 

Berdasarkan dampak permasalahan yang telah dijelaskan, maka penelitian ini akan 

membantu untuk penentuan harga pokok produksi dengan metode full costing dan 



   

 

laporan laba rugi menggunakan aplikasi microsoft acces pada UMKM Cak Mimin. 

Metode penentuan harga pokok produksi yang digunakan adalah metode full costing.  

      Pemilihan metode ini dikarenakan UMKM Cak Mimin memproduksi barang sesuai 

pesanan pembeli dan biaya tenaga kerja langsung dihitung berdasarkan jumlah 

produksi yang dihasilkan. Metode ini juga memperhatikan seluruh biaya produksi yang 

bersifat tetap maupun variable dalam melakukan perhitugan harga pokok produksi.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan dapat dirumuskan permasalahan yang 

terjadi pada UMKM Cak Mimin “Bumbu Rujak Manis” yaitu bagaimana merancang 

dan membangun aplikasi penentuan harga pokok produksi dan laporan laba rugi 

menggunakan microsoft acces? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Untuk mencegah meluasnya pokok bahasan, maka pokok bahasan dibatasi 

meliputi: 

1. Perhitungan hanya sampai pada penentuan harga pokok produksi, Penetapan harga 

jual tidak dibahas dalam laporan ini. 

2. Tidak membahas mengenai manajemen persediaan. 

3. Metode yang dipakai adalah metode full costing. 

4. Laporan keuangan hanya membahas laba rugi menggunakan SAK ETAP. 

 

1.4 Tujuan  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka tujuan yang ingin dicapai 

untuk UMKM Cak Mimin “Bumbu Rujak Manis” yaitu menghasilkan laporan 

penentuan harga pokok produksi menggunakan metode full costing. 

 



   

 

1.5  Manfaat  

Manfaat yang dapat diberikan dari penentuan harga pokok produksi menggunakan 

metode full costing yaitu: 

1. Memberikan informasi bagi pemilik tentang harga pokok bumbu rujak manis 

untuk menentukan harga jual. 

2. Membantu perusahaan agar dapat memperoleh informasi laba dengan tepat. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Akuntansi Biaya  

 Pengertian akuntansi biaya secara umum dapat diartikan sebagai suatu bidang 

akuntansi yang diperuntukkan bagi proses pelacakan, pencatatan, dan analisis terhadap 

biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas suatu organisasi untuk menghasilkan 

barang atau jasa. Pengertian akuntansi biaya menurut Siregar dkk (2014:17) Akuntansi 

biaya adalah proses pengukuran, penganalisaan, perhitungan, dan pelaporan biaya, 

profitabilitas, dan kinerja operasi untuk kepentingan internal perusahaan.  

Proses akuntansi biaya dapat ditujukan pula untuk memenuhi kebutuhan 

pemakai dalam perusahaan dan di sini akuntansi biaya harus memperhatikan 

karakteristik akuntansi manajemen. Terdapat tiga tujuan pokok dari akuntansi biaya 

yaitu: penentuan harga pokok produk, pengendalian biaya dan pengambilan keputusan 

khusus. 

 

2.2 Penjualan Tunai  

       Menurut Mulyadi (2016:379), menyatakan bahwa: “Penjualan tunai 

dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan 

pembayaran harga barang terlebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan 

kepada pembeli. Setelah uang diterima oleh perusahaan, barang kemudian diserahkan 

kepada pembeli dan transaksi penjualan tunai kemudian dicatat oleh perusahaan”.  

     Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntani penjualan 

tunai merupakan transaksi pembayaran yang wajib dilakukan oleh 12 pelanggan 

sebelum menerima barang yang diinginkan, kemudian transaksi penjualan tersebut 

dicatat oleh perusahaan 

 

2.3 Biaya 

 Dalam arti luas biaya menurut Mulyadi (2010) ialah suatu pengorbanan sumber 

ekonomi yang diukur berdasarkan satuan uang untuk memperoleh suatu barang atau 
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jasa dan telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi dengan maksud tujuan 

tertentu. Ada empat unsur dalam pengertian biaya, yaitu: 

a. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi 

b. Pengukuran berdasarkan uang. 

c. Merupakan pengorbanan yang telah terjadi meupun yang berkemugkinan 

terjadi. 

d. Memiliki tujuan tertentu. 

 

2.4 Harga Pokok Produksi 

 Harga pokok produksi merupakan harga pokok yang dikenakan pada suatu 

barang akibat dari proses produksi. Menurut Mulyadi (2010:14), mengungkapkan 

Harga pokok produksi dalam pembuatan produk terdapat dua kelompok biaya 

yaitu biaya produksi dan biaya nonproduksi. Biaya produksi merupakan biaya-

biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk, sedangkan 

biaya nonproduksi merupakan biaya biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan 

nonproduksi, seperti kegiatan pemasaran dan kegiatan administrasi umum.  

      Biaya produksi membentuk harga pokok produksi, yang digunakan untuk 

menghitung harga pokok produk yang pada akhir periode akuntansi masih dalam 

proses. Biaya nonproduksi ditambahkan pada harga pokok produksi untuk 

menghitung total harga pokok produk. Komponen untuk menentukan harga pokok 

produksi adalah biaya produksi yang digolongkan menjadi tiga, yaitu: 

a. Biaya bahan baku. 

b. Biaya tenaga kerja. 

c. Biaya overhead pabrik. 

 

2.5 Biaya Bahan Baku 

 Biaya bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh 

produk jadi. Menurut Bustami (2010:11) Biaya bahan baku adalah bahan baku 

yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari produk selesai dan dapat 

ditelusuri langsung kepada produk selesai 
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 Menurut prinsip akuntansi yang lazim, semua biaya yang terjadi untuk 

memperoleh bahan baku dan untuk menempatkannya dalam keadaan siap diolah 

merupakan unsur harga pokok bahan baku yang dibeli. Oleh karena itu, harga pokok 

bahan baku tidak hanya berupa harga yang tercantum dalam faktur pembelian saja. 

Harga pokok bahan baku terdiri dari harga beli (harga yang tercantum dalam faktur 

pembelian) ditambah dengan biaya-biaya pembelian dan biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku tersebut dalam keadaan siap diolah. 

 

2.6 Biaya Tenaga Kerja Langsung 

  Biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan 

tenaga kerja manusia tersebut. Menurut Bustami (2010:11) Biaya tenaga kerja 

langsung adalah tenaga kerja yang digunakan dalam merubah atau mengonversi 

bahan baku menjadi produk selesai dan dapat ditelusuri secara langsung kepada 

produk selesai.  

 

2.7 Biaya Overhead Pabrik 

Biaya overhead pabrik menurut Garrison et al (2013:56) adalah seluruh biaya 

manufaktur yang tidak termasuk dalam bahan langsung dan tenaga kerja langsung. 

Sedangkan Menurut Mulyadi (2009) menggolongkan Biaya Overhead Pabrik (BOP) 

menurut sifatnya menjadi enam golongan berikut ini : 

a. Biaya Bahan Penolong 

           Bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi atau bahan 

yang meskipun menjadi bagian produk jadi tetapi nilainya relatif kecil bila 

dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut. Misalnya, dalam 

perusahaan percetakan, yang termasuk bahan baku penolong antara lain: tinta 

koreksi, perekat dan pita mesin ketik. 

b. Biaya reparasi dan pemeliharaan  

Biaya reparasi dan pemeliharaan berupa suku cadang (spareparts), biaya habis 

pakai (factory supplies) dan harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan 
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untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan emplasemen, perumahan, bangunan 

pabrik, mesin-mesin dan ekuipmen, kendaraan perkakas laboratorium dan aktiva 

tetap lain yang digunakan untuk keperluan pabrik. 

c. Biaya tenaga kerja tidak langsung  

Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat 

diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu. Biaya 

tenaga kerja tak langsung terdiri dari upah, tunjangan dan biaya kesejahteraan 

yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tidak langsung teresbut. Tenaga kerja tidak 

langsung terdiri dari: Karyawan yang bekerja pada departemen pembantu, seperti 

departemen pembangkit tenaga listrik, bengkel dan departemen gudang. 

Karyawan tertentu yang bekerja dalam departemen produksi, seperti kepala 

departemen produksi, karyawan administrasi pabrik, mandor. 

d. Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap 

Biaya-biaya dalam kelompok ini antara lain adalah biaya depresiasi emplasemen 

pabrik, bangunan pabrik, mesin dan ekuipmen, perkakas laboratorium dan aktiva 

tetap lain yang digunakan di pabrik. 

e. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu 

Biaya-biaya dalam kelompok ini antara lain adalah biaya asuransi gedung, 

asuransi kendaraan, asuransi karyawan, asuransi mesin dan peralatan. 

f. Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang 

tunai. BOP yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya reparasi 

yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan. 

Ditinjau dari perilaku unsur-unsur BOP dalam hubungannya dengan volume kegiatan, 

BOP dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu: 

a. Biaya overhead pabrik tetap 

BOP yang tidak berubah dalam kisar perubahan volume dalam kegiatan tertentu. 

b. Biaya overhead pabrik variable 

BOP yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. 

c. Biaya overhead pabrik semivariabel 

BOP yang berubah tidak sebanding dengan volume kegiatan. 
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2.8 Laporan Laba Rugi 

       Laporan laba rugi menyajikan hubungan antara penghasilan dan beban dari 

entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk 

pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. Unsur-

unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah 

penghasilan dan beban. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: 

pendapatan, beban keuangan, bagian laba rugi atau rugi dan investasi yang 

menggunakan metode ekuitas, beban pajak, laba atau rugi neto. (SAK ETAP, 2016).  

 

Gambar 2.1 Laporan Laba Rugi 

2.9   Metode Penentuan Biaya Produksi 

       Metode penentuan biaya ialah suatu cara memperhitungkan semua elemen 

biaya ke dalam kos produksi. Dalam memperhitungkan elemen biaya terdapat dua jenis 

pendekatan yang dapat digunakan yaitu full costing dan variable costing.  

A. Metode Full Costing 

    Menurut pengertian Mulyadi (2014) full costing merupakan suatu pendekatan 

penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan keseluruhan aspek 

biaya yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead 
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pabrik yang berperilaku variable maupun tetap. Contoh metode full costing 

gambar dapat dilihat di lampiran 2. 

B. Metode Variabel Costing 

Variable costing merupakan suatu pendekatan perhitungan biaya produksi 

yang hanya menjumlahkan elemen biaya yang bersifat variable. Menurut 

Mulyadi (2014:18) metode variable costing adalah metode penentuan harga 

pokok produksi yang memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku 

variabel kedalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik variabel. Contoh 

gambar variable costing dapat dilihat pada lampiran 2 

 

2.10 Perancangan Sistem 

  Menurut Pressman (2012), perancangan adalah langkah pertama dalam 

fase pengembangan rekayasa produk atau sistem. Perancangan itu adalah proses 

penerapan berbagai teknik dan prinsip yang bertujuan untuk mendefinisikan 

sebuah peralatan, satu proses atau satu sistem secara detail yang membolehkan 

dilakukan realisasi fisik.   

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem adalah proses 

perancangan untuk merancang suatu sistem baru atau memperbaiki suatu sistem 

yang telah ada sehingga sistem tersebut menjadi lebih baik dan biasanya proses 

ini terdiri dari proses merancang input dan output. 

 

2.11 Diagram Alir (Flowchart)  

Indrajani (2015) Flowchart merupakan langkah-langkah dan urutan suatu 

program yang digambarkan secara grafik. Dimana pada flowchart ini nantinya 

akan mempermudah dalam penyelesaian masalah, terutama yang akan dipelajari 

dan dievaluasi. 

Adapun simbol flowchart : 
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Gambar 2.2 Simbol atau notasi pada flowchart 

 

2.12 Diagram Konteks (Context Diagram) 

 Menurut Rosa (2013), Context Diagram merupakan langkah pertama 

dalam pembuatan DFD. Pada context diagram dijelaskan sistem apa yang dibuat 

dan external entity apa saja yang terlibat. Dalam context diagram harus ada arus 

data yang masuk dan arus data yang keluar. 

2.13 Data Flow Diagram (DFD) 

 Menurut Dennis et all  (2012:167), data flow diagram (DFD) merupakan 

proses atau kegiatan yang dilakukan. Berikut merupakan elemen – elemen dari 

data flow diagram, yaitu : 

a. Proses Kegiatan atau fungsi yang dilakukan untuk beberapa alasan bisnis yang 

spesifik. Proses dapat secara manual atau komputerisasi. Setiap proses harus 

dinamai dimulai dengan kata kerja dan berakhir dengan kata benda. Secara umum, 

setiap proses melakukan hanya satu kegiatan.  

b. Data flow Satu bagian dari data atau kumupulan logis dari beberapa potongan 

informasi. Setiap aliran data harus diberi nama dengan kata benda. c. Data store 

Kumpulan data yang disimpan dalam beberapa cara. Setiap data store bernama 

dengan kata benda dan diberikan sebuah nomor identifikasi dan deskripsi.  

d. External entity Orang, organisasi, satuan organisasi, atau sistem yang berada 

diluar sistem, tetapi berinteraksi dengan entitas. 

DFD dapat menunjukkan tingkat yang lebih tinggi atau tingkat rendah yang dapat 

dilihat dari sebuah sistem. Pada suatu DFD dapat didekomposisi menjadi tingkat 
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yang lebih rendah dalam beberapa bagian. Proses pada DFD juga dapat 

didekomposisi menjadi diagram tambahan untuk menyediakan beberapa tingkat 

abstraksi. 

 
Gambar 2.3 Simbol atau notasi pada Data Flow Diagram. 

 

 

2.14     System Development Life Cycle (SDLC) 

             Menurut Jogiyanto (2010:59) dalam bukunya Analisis & Desain, 

menjelaskan bahwa: “Metodologi Pengembangan Sistem adalah metode prosedur, 

konsep-konsep pekerjaan, aturan akan digunakan untuk mengembangkan suatu 

sistem informasi Pengembangan sistem didefinisikan sebagai sistem informasi 

berbasis komputer untuk menyelesaikan persoalan (problem) organisasi atau 

memanfaatkan kesempatan yang timbul. Model air terjun (waterfall) bisa juga 

disebut siklus hidup perangkat lunak. Mengambil kegiatan dasar seperti 

spesifikasi, pengembangan, validasi, dan evolusi dan merepresentasikannya 

sebagai fase seperti spesifikasi persyaratan, perancangan perangkat lunak, 

implementasi, pengujian dan seterusnya 
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Gambar 2.4 Pengembangan sistem SDLC 

Berikut ini adalah penjelasan dari tahap-tahap yang dilakukan di dalam Model 

Waterfall menurut Jogiyanto (2010): 

a. Requirements analysis 

Requirements analysis, melakukan analisis terhadap permasalahan yang dihadapi 

dan menetapkan kebutuhan perangkat lunak, fungsi performsi dan interfacing.  

b. Design 

Pada design, menetapkan domain informasi untuk perangkat lunak, fungsi dan  

interfacing  

c. Coding  

Coding (implementasi), pengkodean yang mengimplementasikan hasil desain ke 

dalam kode atau bahasa yang dimengerti oleh mesin komputer dengan 

menggunakan bahasa pemprograman tertentu. 

d. Testing 

Testing (pengujian), kegiatan untuk melakukan pengetesan program yang sudah 

dibuat apakah udah benar atau belum di uji dengan cara manual. Jika testing sudah 

benar maka program boleh digunakan. 

e. Maintenance 

Maintenance (perawatan), menangani perangkat lunak yang sudah selesai supaya 

dapat berjalan lancar dan terhindar dari gangguan-gangguan yang dapat 

menyebabkan kerusakan. 

 

2.15 Microsoft Access 

Menurut Subroto (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 
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mengelola basis data atau lebih dikenal dengan database. 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.  

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. 
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BAB III  

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

Pembuatan aplikasi berbasis desktop dalam penelitian ini menggunakan 

konsep System Development Life Cycle (SDLC) model waterfall maka tahapan – 

tahapan penelitian yang digunakan pada bab ini terdiri dari analisis sistem dan 

desain perancangan sistem. Pada tahapan analisis sistem, 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 dibutuhkan 

pengumpulan data – data pendukung agar hasil dari analisis sistem benar dan 

relevan. Pengumpulan data pendukung tersebut dilakukan dengan cara 

wawancara, observasi dan studi literatur.  

Tahap selanjutnya dilakukan adalah desain dan perancangan sistem, tahap 

ini bertujuan guna memberikan gambaran bentuk sistem yang akan dibangun 

nantinya. Gambaran ini nantinya akan digunakan pada tahapan – tahapan desain 

dan perancangan sistem terdiri dari Desain Arsitektur, Input Procces 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. 

 

3.1 Analisis Sistem 

Langkah awal yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum membuat 

aplikasi penentuan harga pokok produksi adalah menganalisis sistem yang akan 

dibangun, dengan cara mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada sistem 

perusahaan yang saat ini telah berjalan. Hal-hal yang perlu dianalisa yaitu terkait 

sebab akibat dari suatu permasalahan yang muncul dan menentukan kebutuhan 

yang sesuai untuk keperluan aplikasi yang dibuat, dengan maksud agar dapat 

mempermudah dalam proses penyelesaian masalah yang ada. Pada bagian analisis 
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sistem, akan dibagi menjadi dua sub bab yaitu identifikasi masalah dan analisis 

kebutuhan.  

Analisis sistem dilakukan untuk memastikan hasil keluaran sistem yang 

dibangun dapat sesuai dengan solusi permasalahan yang ada. Untuk memperoleh 

hasil tersebut diperlukan kegiatan seperti pengumpulan data pendukung. Dibawah 

ini akan menjelaskan beberapa langkah yang perlu ditempuh untuk dapat 

memperoleh data pendukung, anata lain: 

1. Wawancara 

Narasumber pada kegiatan wawancara adalah pemilik UMKM Cak Mimin 

Surabaya. Wawancara dilakukan guna memperoleh data serta informasi 

pendukung untuk melakukan identifikasi masalah serta analisis kebutuhan. 

Adapun informasi penting yang diperoleh dari hasil wawancara adalah sebagai 

berikut: 

a. Hanya ada pencatatan penjualan 

b. Tidak ada laporan keuangan 

c. Perhitungan Harga Pokok Produksi hanya menghutung biaya bahan baku 

ditambah dengan tenaga kerja langsung, tanpa menghitung biaya overhead 

pabrik yang lain seperti tarif listrik.  

d. Terdapat 1 mesin yaitu mesin giling. 

e. Total karyawan ada 4 orang. Semua karyawan mengerjakan semua bagian 

mulai dari menyiapkan bahan baku sampai menjadi produk hasil jadi secara 

bergiliran. 

2. Observasi 

     Observassi mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi ataupun data 

yang tidak didapatkan dari kegiatan wawancara. Observasi merupakan 

pengamatan secara langsung kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan 

proses produksi yang dilakukan oleh UMKM Cak Mimin. Selain mengamati 

proses produksi, dari observasi tersebut menghasilkan data penjualan, data laba 

dan data pembelian bahan baku. 



19 
 

 
 

3. Studi Pustaka 

Studi  pustaka  dilakukan  dengan  mengambil  referensi  yang  berasal  dari 

berbagai buku serta hasil penelitian lain. Referensi digunakan sebagai salah satu 

acuan dalam melakukan analisis sistem. Literatur yang digunakan sebagai 

acuan nantinya akan dicantumkan pada bagian daftar pustaka. 

 

3.1.1 Identifikasi Masalah 

Dalam menetapkan harga pokok produksi, UMKM Cak Mimin hanya 

didasarkan pada pembebanan biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga 

kerja langsung. Sebelumnya pemilik telah menentukan upah tenaga kerja 

langsung antara botol besar dan botol kecil, perhitungan biaya bahan baku 

dihitung berdasarkan total pembelian biaya bahan untuk pembuatan bumbu 

rujak. Dalam menghitung laba UMKM Cak Mimin hanya mengurangi hasil 

penjualan dengan pembelian sehingga terlihat memperoleh laba tanpa 

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

perusahaan yaitu:. 

Pada gambar 3.1 dibawah ini, langkah pertama dalam pembelian bahan baku, 

bagian pembelian bahan baku akan membuat daftar bahan baku yang akan 

dibeli, setelah membuat daftar bahan baku maka akan dibeli dengan tunai pada 

pemasok, setelah melakukan pembayaran secara tunai pemasok akan 

memberikan nota pembelian, nota rangkap pertama diberikan bagian pembeli 

bahan baku sebagai bukti, rangkap kedua akan diarsip oleh pemasok. Setelah 

pemasok memberikan nota pembelian, pemilik UMKM akan membayar bahan 

baku sesuai nota pembelian. Kemudian nota tersebut disimpan oleh pemilik. 
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Gambar 3.1 Document Flow Pembelian Bahan Baku 

Pada gambar 3.2 dibawah ini, langkah pertama yang dilakukan yaitu pelanggan 

melakukan pemesanan penjualan kepada pemilik. Kemudian pemilik akan 

membuat nota penjualan rangkap 2, lembar 1 akan diberikan kepada pelanggan 

sebagai bukti penjualan lalu lembar 2 digunakan untuk arsip pemilik. 

Penjualan

PELANGGAN BAGIAN PENJUALAN

Ph
as

e

start

Pesanan 
penjualan

Membuat nota 
penjualan

bayar

Nota 
penjualan

Merekap 
transaksi

Data 
penjualan 

end

 

Gambar 3.2 Document Flow Penjualan 
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Pada gambar 3.3 dibawah ini,  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 ke dalam data harga pokok produksi 

UMKM Cak Mimin. 

Penentuan harga pokok produksi

Pemilik UMKM
Ph

as
e

start

Data 
pembelian 
bahan baku

Penjumlahan 
biaya tenaga 

kerja langsung

Harga pokok 
produksi

end

Penjumlahan 
biaya bahan 

baku

Data biaya 
tenaga kerja 

langsung

 

Gambar 3.3 Document Flow Penentuan Harga Pokok Produksi 

Pada gambar 3.4 langkah pertama dalam perhitungan laba, pemilik 

mengumpulkan data penjualan, data pembelian pada saat itu juga lalu UMKM 

menghitung laba.  Kemudian hasil dari perhitungan tersebut disimpan ke dalam data 

laba UMKM. 
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Perhitungan Laba

Pemilik UMKM 

Ph
ase

START

Data 
penjualan 

barang

Data 
pembelian 

bahan 
baku

Melakuka
n 

perhitung
an laba

Hasil 
perhitungan 

laba

end

 

Gambar 3.4 Document Flow Perhitungan Laba 

Berdasarkan kondisi laba saat ini yang tergambar pada document flow diatas, 

pemilik menghitung laba hanya berdasarkan penjualan dikurangi dengan pembelian 

saja tanpa memperhatikan biaya – biaya yang dikeluarkan.Dengan adanya gambar 

document flow diatas, dapat diketahui beberapa kekurangan dan permasalahan yang 

dihadapi oleh perusahaan dalam menentukan harga pokok produksi. Sebagai 

contohnya adaalah pembagian biaya penggunaan listrik antara kebutuhan rumah 

tangga dan produksi. 
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Tabel 3.1 Identifikasi Masalah 

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN OPTIMASI SISTEM 

Masalah Dampak Target Sistem 
Batasan 

Sistem 

 

 

 

 

 

Penentuan biaya 

overhead pabrik yang 

tidak menyangkut 

seluruh elemen biaya. 

 

 

Harga pokok 

produksi yang 

ditetapkan 

kemungkinan 

undercosting 

atau 

overcosting. 

Sistem yang akan 

dibuat akan 

membantu 

menghitung seluruh 

elemen biaya seperti 

biaya listrik, biaya 

reparasi, dan biaya 

penilaian 

aktiva tetap. 

Sistem yang 

dibangun berbasis 

desktop yang dapat 

diakses 

oleh pemilik. 

 

 

Harga jual yang 

dihasilkan ditujukan 

untuk satu produk 

dalam satu kali 

produksi. 

 

Tidak adanya 

penentuan 

penggunaan bahan 

baku penolong dan 

perhitungannya 

 

Harga pokok 

produksi yang 

diperhitungkan 

kurang tepat. 

Sistem ini dapat 

mengidentifikasi 

bahan yang 

digolongkan sebagai 

bahan 

baku penolong. 

  Sumber : UMKM Cak Mimin 

3.1.2 Analisis Kebutuhan  

Analisis kebutuhan merupakan penjelasan tentang kebutuhan – kebutuhan 

yang diperlukan oleh sistem sehingga dari analisis kebutuhan tersebut digunakan 

untuk memperbaiki permasalahan yang terdapat pada kondisi saat ini. Analisis 

kebutuhan dibagi menjadi 3 bagian, antara lain:  

a)  Kebutuhan Pengguna 

Analisis kebutuhan pengguna dilakukan untuk mengetahui kebutuhan – 

kebutuhan pengguna sebagai dasar pembuatan suatu sistem yang akan 

dikembangkan dalam proses pembelian hingga pembuatan laporan. Adapun 

langkah yang dilakukan adalah denan melakukan wawancara dan identifikasi 

pengguna pada UMKM Cak Mimin Surabaya serta memahami ketentuan yang 
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ada. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kebutuhan pengguna pengguna 

Rancang Bangun Aplikasi Penyusunan Penentuan Harga Pokok Produksi dan 

Laporan Laba Rugi UMKM Cak Mimin Surabaya. Penjelasan dari tabel 

kebutuhan fungsional dapat dilihat pada lampiran 2. 

b) Kebutuhan Fungsional   

Penjelasan secara detail terkait fungsi yang ada dalam sistem akan dijelaskan pada 

kebutuhan fungsional. 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, Sedangkan kebutuhan 

informasi ialah semua informasi yang dapat dihasilkan melalui proses yang ada dalam 

sistem. Penjelasan dari tabel kebutuhan fungsional dapat dilihat pada lampiran 2. 

C)   Kebutuhan Non Fungsional  

Kebutuhan non fungsional merupakan spesifikasi kemampuan aplikasi guna 

menghasilkan sebuah informasi dari segi kualitas, desain, serta implementasi 

aplikasi. Adapun kebutuhan non fungsional dari aplikasi penentuan harga pokok 

produksi dan Laporan Laba Rugi pada UMKM Cak Mimin terdapat pada tabel 

berikut, 

Tabel 3.4 Kebutuhan Non Fungsional 

NO SPESIFIKASI DESKRIPSI 

1 Operational Aplikasi yang dibangun dapat dijalankan pada 

desktop PC dengan sistem operasi minimal 

Windows 7  

2 Performance  Waktu respon aplikasi maksimal 5 detik  

3 Security  Aplikasi hanya diakses oleh pemilik UMKM 

tersebut. 

4 Cultural and 

Political  

Seluruh biaya yang disajikan menggunakan 

mata rupiah  
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3.2 Perancangan Sistem  

Pada tahapan iniakan menghasilkan rancangan sistem yang digambarkan 

menggunakan Diagram Input-Process-Output, System Flowchart, Context Diagram, 

Diagram Berjenjang, Data Flow Diagram (DFD), Conceptual Data Model (CDM), 

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

Rencana Uji Coba Aplikasi. Berikut ini adalah gambaran pengembangan yang 

dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu: 

 

3.2.1 Desain Arsitektur  

Desain arsitektur merupakan gambaran bagaimana hubungan seluruh 

komponen sistem informasi saling terhubung. Berikut merupakan desain arsitektur 

aplikasi penentuan harga pokok produksi dan laporan laba rugi UMKM Cak Mimin 

Surabaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Desain Arsitektur 

 

Gambar diatas merupakan arsitektur aplikasi penentuan harga pokok produksi 

dan laporan laba rugi pada UMKM Cak Mimin Surabaya. Terdapat dua computer client 

yang bagian produksi dan pemilik UMKM. Satu computer digunakan oleh bagian 

produksi untuk menginput transaksi dan satu lagi computer digunakan oleh ketua untuk 

melakukan pengelolaan database, menghitung harga pokok produksi dan menyusun 

laporan laba rugi. 
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3.2.2 Diagram Input Output  

Diagram Input Proses Output adalah suatu bagan yang menjelaskan secara 

umum gambaran aplikasi tentang input yaitu data-data yang dibutuhkan, proses yaitu 

bagaimana data tersebut yang dilakukan, serta output yang dihasilkan sesuai dengan 

kebutuhan dari aplikasi dan pengguna. Diagram IPO yang sudah dibuat akan dijadikan 

sebagai pedoman dalam pembuatan Context Diagram yang nantinya akan dijelaskan 

secara lebih rinci pada Data Flow Diagram (DFD) dengan melakukan decompose. 

Untuk penjelasan gambar IPO dapat dilihat pada lampiran 3. 

  
Gambar 3.6 Diagram Input Proses Output. 
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3.2.3 Context Diagram  

Context diagram merupakan tingkatan paling tinggi dalam Data Flow 

Diagram (DFD) yang menunjukkan gambaran yang akan dibuat secara keseluruhan. 

Oleh karena itu, pada context diagram hanya terdapat satu proses utama yang dapat 

mewakili seluruh proses pada sistem. Dimana proses utama tersebut, saling 

terhubung dengan external entity dan aliran data. External entity dan aliran data 

dapat ditentukan dari hasil tahapan analisis sistem. 

External entity merupakan entitas yang berada di bagian luar berupa orang, 

suatu organisasi, dan sistem lain yang berada di luar sistem. External entity dapat 

memberikan aliran data ke proses utama ataupun menerima aliran data yang dihasilkan 

oleh proses. Sedangkan, aliran data pada context diagram merupakan data yang 

mengalir antara proses utama dan external entity.  

 

NOTA PENJUALAN

HASIL PRODUKSI

LAPORAN LABA RUGI

JUMLAH PRODUK BOTOL BESAR DAN KECIL

RINCIAN BAHAN BAKU PER PRODUKSI

BEBAN OPERASIONAL

BIAYA UPAH PER PRODUK

UPAH PER PEGAWAI

LAPORAN HARGA POKOK PRODUKSI

LAPORAN BIAYA OVERHEAD PABRIK

LAPORAN BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG

LAPORAN BIAYA BAHAN BAKU

LAPORAN TRANSAKSI PENJUALAN

RINCIAN PENGGUNAAN BAHAN

DATA JAM KERJA MESIN

DATA BAHAN PENOLONG

UPAH PER PEGAWAI

DATA JUMLAH PRODUKSI PER PEGAWAI

DATA TARIF LISTRIK

DATA JUMLAH PRODUKSI PER PEGAWAI

NOTA PEMBELIAN

0

SISTEM INFORMASI PENENTUAN 

HARGA POKOK PRODUKSI DAN 

LAPORAN LABA RUGI

PEMASOK

PRODUKSI

PELANGGAN

PEMILIK UMKM 

CAK MIMIN

 
Gambar 3.7 Context Diagram 

 

3.2.4 Diagram Berjenjang 

 

Diagram Jenjang ialah gambaran proses (fungsi) pada aplikasi yang 

digambarkan secara berjenjang. Diagram jenjang menjelaskan secara terperinci 

mengenai fungsi yang ada pada aplikasi. Diagram jenjang digunakan sebagai acuan 
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dalam membuat data flow diagram. Berikut adalah diagram jenjang aplikasi penentuan 

harga pokok produksi dan Laporan Laba Rugi pada UKM Cak Mimin. 

 

Gambar 3.8 Diagram Berjenjang

 3.2.5 Data Flow Diagram (DFD Level 0) 

             Data Flow Diagram (DFD) level 0 ialah gambaran dari proses utama pada 

context diagram yang dijelaskan lebih detil. Acuan untuk membuat Data Flow 

Diagram (DFD) level 0 adalah diagram jenjang yang telah dibuat sebelumnya. 

Berdasarkan diagram jenjang, maka dapat dilihat dari proses utama yaitu proses 

penyusunan laporan keuangan dapat dijabarkan menjadi lima sub yaitu pencatatan 

kegiatan produksi, menghitung biaya bahan baku, menghitung biaya overhead pabrik  

menghitung biaya tenaga kerja langsung dan penyusunan laba rugi. 

Pada Data Flow Diagram (DFD) level 0 menghasilkan aliran data baru yang disimpan 

pada penyimpanan data (data store) ataupun diberikan pada external entity. Gambar 

data flow diagram dapat dilihat di lampiran 2 

a. Pencatatan biaya bahan baku 

Proses pencatatan biaya bahan baku menerima aliran data nota pembelian dari 

bagian pemasok , dari proses ini data aliran yang dihasilkan adalah data biaya 

bahan baku yang akan digunakan untuk menghitung harga pokok produksi. 



29 
 

 
 

b. Menghitung biaya tenaga kerja langsung 

Proses menghitung biaya tenaga kerja langsung menerima aliran data jumlah 

produksi per pegawai dan upah per pegawai dari bagian produksi, dari proses ini 

data aliran yang dihasilkan adalah laporan biaya tenaga kerja langsung yang akan 

digunakan untuk menghitung harga pokok produksi. 

c. Menghitung biaya overhead pabrik 

Proses menghitung biaya overhead pabrik menerima aliran data bahan penolong, 

jam kerja mesin dan tarif listrik dari bagian produksi, dari proses ini data aliran 

yang dihasilkan adalah laporan biaya overhead pabrik yang akan digunakan untuk 

menghitung harga pokok produksi. 

d. Update bahan baku 

Proses update bahan baku menerima aliran data rincian penggunaan bahan baku, 

dari proses ini data yang dihasilkan adalah laporan rincian bahan baku per 

produksi. 

e. Menghitung jumlah produk yang dihasilkan 

Proses menghitung jumlah produk yang dihasilkan menerima aliran data hasil 

produksi dari bagian produksi, dari proses ini data aliran yang dihasilkan adalah 

laporan jumlah produk botol besar dan botol kecil. 

f. Menghitung harga pokok produksi  

Proses menghitung harga pokok produksi menerima aliran data biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dari proses ini data aliran yang 

dihasilkan adalah laporan harga pokok produksi. 

g. Pencatatan penjualan dan beban operasional 

Proses pencatatan penjualan dan beban operasional menerima aliran data transaksi 

penjualan dan rincian beban operasional , dari proses ini data aliran yang 

dihasilkan adalah data penjualan dan data beban operasional yang nantinya akan 

digunakan untuk membuat laporan laba rugi. 

h. Penyusunan laba rugi 
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Proses penyusunan laba rugi menerima aliran data berupa laporan penjualan, 

laporan harga pokok produksi, dengan biaya operasional. Data tersebut akan 

digunakan untuk menyusun laporan laba rugi.  

3.2.6 Data Flow Diagram Level 1 

A. Data Flow Diagram (DFD level 1) Menghitung Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Dalam proses klasifikasi biaya dibagi menjadi beberapa sub bab. Gambar data 

flow diagram Level 1 Menghitung Biaya Tenaga Kerja Langsung dapat dilihat pada 

lampiran 2. 

a. Proses Menghitung Upah Per Pegawai 

Proses menghitung upah per pegawai menerima aliran data berupa data upah per 

pegawai yang setelah itu menghasilkan aliran data berupa upah per pegawai. 

b. Proses Menghitung Biaya Produk Per Ukuran 

Proses menghitung biaya produk per ukuran menerima aliran data berupa data 

biaya produk per ukuran yang setelah itu menghasilkan aliran data berupa biaya 

produk per ukuran. 

3.2.7 Conceptual Data Model (CDM) 

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 merupakan 

konsep kebutuhan data yang sesuai dengan kebutuhan pengguna sistem.  

CDM dibuat dalam bentuk beberapa tabel yang saling terhubung antara satu 

tabel dengan tabel lain sehingga dapat diimplementasikan ke dalam database. 

Gambaran dari CDM yang dikembangkan pada Aplikasi Penentuan Harga Pokok 

Produksi dan Laporan Laba Rugi pada UMKM Cak Mimin dapat dilihat pada 

lampiran 2. 

 

3.2.8 Physical Data Model (PDM) 

Hasil dari perancangan database secara konseptual dalam bentuk Conceptual 

Data Model (CDM), dapat diubah atau digenerate menjadi perancangan database 
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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) tersebut, dapat dilihat pada 

lampiran 2. 

 

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 penentuan harga 

pokok produksi dan laba rugi pada UMKM Cak Mimin dapat dilihat pada lampiran 

2. 

 

3.2.10   Desain User Interface 

   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 masukan informasi maupun data ke dalam sistem yang 

akan dibangun. Tujuan dari pembuatan desain input adalah untuk menggambarkan 

mekanisme untuk memberikan masukan informasi maupun data ke dalam sistem.  

1. 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. Login 
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dilakukan dengan memasukkan user Pengguna serta password yang dimiliki, 

kemudian pengguna dapat menekan tombol masuk untuk menggunakan aplikasi. 

Gambar dapat dilihat pada lampiran 4. 

2. Desain Halaman Utama 

Setelah pengguna melakukan login maka akan muncul Halaman Home. Pada 

halaman Home terdapat 4 menu utama, yaitu menu master, menu transaksi, menu form 

serta menu laporan. Dari keempat menu utama tersebut, maka pengguna dapat 

mengakses halaman – halaman yang dibutuhkan. Gambar dapat dilihat pada lampiran 

4. 

3. Desain Halaman Master 

Ketika user klik menu master, maka akan muncul macam macam menu 

master, ada master COA, bahan, upah, tarif listrik, jenis bahan, karyawan, mesin dan 

produk. Gambar dapat dilihat pada lampiran 4. 

4. Desain Halaman Akun 

Halaman Akun 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. Gambar dapat dilihat pada lampiran 

4. 

5. Desain Halaman Maintenance Data Akun 

Halaman input data akun digunakan untuk melakukan maintenance data akun. 

Apabila user akan menyimpan data akun maka user dapat menekan tombol simpan, 

jika user akan menambah data dapat menekan tombol tambah, sedangkan jika user 

ingin membatalkan dapat menekan tombol tutup. Gambar dapat dilihat pada 

lampiran 4. 

6. Desain Halaman Jenis Bahan 

Halaman jenis bahan digunakan untuk melihat daftar kode jenis dan jenis 

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

ini memiliki fitur maintenance antara lain tambah data baru. Gambar dapat dilihat 

pada lampiran 4. 
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7. Desain Halaman Maintenance Data Jenis Bahan 

Halaman input data jenis bahan digunakan untuk melakukan maintenance data 

jenis bahan. Apabila user akan menyimpan data jenis bahan maka user dapat 

menekan tombol simpan, jika user akan menambah data dapat menekan tombol 

tambah, sedangkan jika user ingin membatalkan dapat menekan tombol tutup. 

Gambar dapat dilihat pada lampiran 4. 

8. Desain Halaman Data Bahan 

Halaman jenis bahan digunakan untuk melihat daftar kode bahan dan nama 

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

ini memiliki fitur maintenance antara lain tambah data baru. Gambar dapat dilihat 

pada lampiran 4. 

9. Desain Halaman Maintenance Data Bahan 

Halaman input data bahan digunakan untuk melakukan maintenance data 

bahan. Apabila user akan menyimpan data bahan maka user dapat menekan tombol 

simpan, jika user akan menambah data dapat menekan tombol tambah, sedangkan 

jika user ingin membatalkan dapat menekan tombol tutup. Gambar dapat dilihat 

pada lampiran 4. 

10. Desain Halaman Data Karyawan 

Halaman karyawan digunakan untuk melihat daftar kode karyawan dan nama 

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

ini memiliki fitur maintenance antara lain tambah data baru. Gambar dapat dilihat pada 

lampiran 4. 

11. Desain Halaman Maintenance Data Karyawan 

Halaman input data karyawan digunakan untuk melakukan maintenance data 

karyawan. Apabila user akan menyimpan data karyawan maka user dapat menekan 

tombol simpan, jika user akan menambah data dapat menekan tombol tambah, 

sedangkan jika user ingin membatalkan dapat menekan tombol tutup. Gambar dapat 

dilihat pada lampiran 4. 
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12. Desain Halaman Data Mesin 

Halaman jenis bahan digunakan untuk melihat daftar kode mesin dan nama mesin 

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

fitur maintenance antara lain tambah data baru. Gambar dapat dilihat pada lampiran 

4. 

13. Desain Halaman Maintenance Data Mesin 

Halaman input data mesin digunakan untuk melakukan maintenance data mesin. 

Apabila user akan menyimpan data mesin maka user dapat menekan tombol simpan, 

jika user akan menambah data dapat menekan tombol tambah, sedangkan jika user 

ingin membatalkan dapat menekan tombol tutup. Gambar dapat dilihat pada lampiran 

4. 

14. Desain Halaman Tarif Listrik 

Halaman tarif dasar listrik digunakan untuk melihat daftar golongan tarif 

listrik, nama tarif dasar, dan berapa tarif dasar per kwh yang ada dalam aplikasi. 

Selain menampilkan data, pada halaman ini memiliki fitur maintenance antara lain 

tambah data baru. Gambar dapat dilihat pada lampiran 4. 

15. Desain Halaman Maintenance Data Tarif Listrik 

Halaman input data tarif dasar listrik digunakan untuk melakukan maintenance 

data tarif dasar listrik. Apabila user akan menyimpan data tarif dasar listrik maka user 

dapat menekan tombol simpan, jika user akan menambah data dapat menekan tombol 

tambah, sedangkan jika user ingin membatalkan dapat menekan tombol tutup. Gambar 

dapat dilihat pada lampiran 4. 

16. Desain Halaman Data Produk 

Halaman produk digunakan untuk melihat daftar kode produk, nama produk, 

dan harga per produk yang ada dalam aplikasi. Selain menampilkan data, pada halaman 

ini memiliki fitur maintenance antara lain tambah data baru. Gambar dapat dilihat pada 

lampiran 4. 

17. Desain Halaman Maintenance Data Produk 
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Halaman produk digunakan untuk melihat daftar kode produk, nama produk, 

dan harga per produk yang ada dalam aplikasi. Selain menampilkan data, pada 

halaman ini memiliki fitur maintenance antara lain tambah data baru. Gambar dapat 

dilihat pada lampiran 4. 

18. Desain Halaman Transaksi 

Setelah semua menu master telah diisi, maka tekan tombol keluar atau 

kembali ke halaman utama. Lalu buka halaman transaksi, maka akan keluar dua 

tombol pengeluaran dan penerimaan kas. Gambar dapat dilihat pada lampiran 4. 

19. Desain Halaman Transaksi Penjualan 

Halaman transaksi penjualan digunakan untuk melihat tanggal, nomor 

penjualan, nama produk, harga dan unit apa saja yang ada dalam aplikasi. Selain 

menampilkan data, pada halaman ini memiliki fitur maintenance antara lain tambah 

data baru. Gambar dapat dilihat pada lampiran 4. 

20. Desain Halaman Maintenance Transaksi Penjualan 

Halaman input data transaksi penjualan digunakan untuk melakukan 

maintenance data transaksi penjualan. Apabila user akan menyimpan data transaksi 

penerimaan kas maka user dapat menekan tombol simpan, jika user akan menambah 

data dapat menekan tombol tambah, sedangkan jika user ingin membatalkan dapat 

menekan tombol tutup. Gambar dapat dilihat pada lampiran 4. 

21. Desain Halaman Transaksi Pembelian  

Halaman transaksi pembelian digunakan untuk melihat tanggal, nomor 

pembelian, nomor akun, keterangan, biaya apa saja yang ada dalam aplikasi. Selain 

menampilkan data, pada halaman ini memiliki fitur maintenance antara lain tambah 

data baru. Gambar dapat dilihat pada lampiran 4. 

22. Desain Halaman Maintenance Transaksi Pembelian 

Halaman input data transaksi pembelian digunakan untuk melakukan 

maintenance data transaksi pembelian. Apabila user akan menyimpan data transaksi 

pengeluaran kas maka user dapat menekan tombol simpan, jika user akan 

menambah data dapat menekan tombol tambah, sedangkan jika user ingin 

membatalkan dapat menekan tombol tutup. Gambar dapat dilihat pada lampiran 4. 
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23. Desain Halaman Perhitungan HPP 

Ketika pengguna memilih menu perhitungan harga pokok produksi pada 

menu utama maka akan muncul menu seperti diatas. Dalam menu perhitungan harga 

pokok produksi terdapat tiga menu yang dapat dipilih yaitu menu biaya bahan baku, 

menu biaya tenaga kerja langsung dan menu biaya overhead pabrik. Gambar dapat 

dilihat pada lampiran 4. 

24. Desain Halaman Data Bahan 

Halaman biaya bahan digunakan untuk melihat kode bahan, kode jenis dan 

biaya bahan pada aplikasi. Halaman ini menampilkan biaya bahan baku per produk, 

selain untuk menampilkan data pada halaman ini terdapat fitur maintenance. Gambar 

dapat dilihat pada lampiran 4. 

25. Desain Halaman Maintenance Data Bahan 

Halaman input data bahan digunakan untuk melakukan maintenance data 

bahan. Apabila user akan menyimpan data bahan maka user dapat menekan tombol 

simpan, jika user akan menambah data dapat menekan tombol tambah, sedangkan jika 

user ingin membatalkan dapat menekan tombol tutup. Gambar dapat dilihat pada 

lampiran 4. 

26. Desain Halaman Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Halaman biaya tenaga kerja langsung  digunakan untuk melihat kode karyawan, 

nama karyawan, produk yang dihasilkan, qty, ukuran produk, harga dan total biaya 

tenaga kerja langsung yang ada pada aplikasi. Gambar dapat dilihat pada lampiran 4. 

27. Desain Halaman Biaya Tenaga Kerja Langsung 

        Halaman input biaya tenaga kerja langsung digunakan untuk menginputkan 

biaya tenaga kerja langsung. Apabila pengguna ingin menambah data maka memilih 

tombol tambah, jika pengguna ingin menyimpan data maka dapat  memilih tombol 

simpan. Jika ingin menghapus data maka dapat memilih tombol hapus. Lalu apabila 

pengguna ingin membatalkan maka dapat memilih tombol tutup. Gambar dapat dilihat 

pada lampiran 4. 
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B. Desain Output Aplikasi 

Desain output merupakan tampilan yang menggambarkan hasil dari masukkan 

data yang telah diinputkan. Berikut merupakan desain output apliakasi penentuan harga 

pokok produksi dan laporan laba rugi. 

1. Desain Laporan Rekap Pembelian Bahan 

Desain Laporan rekap pembelian adalah detail transaksi pembelian bahan apa 

saja yang dibeli dalam suatu periode pada tanggal tercantum, no pemb, kode bahan, 

harga beli, qty dan total. Gambar dapat dilihat pada lampiran 4. 

2. Desain Laporan Pembelian                                                                                                                         

Desain Laporan pembelian rangkuman dari laporan rekap pembelian, yaitu 

yang berisi nama barang, kuantitas,harga dan total. Gambar dapat dilihat pada 

lampiran 4. 

3. Desain Rekap Laporan Penjualan 

Desain Laporan rekap penjualan adalah detail transaksi penjualan produk 

dalam suatu periode yang berisi tanggal, no penjualan , nama produk, harga, quantity 

dan total. Gambar dapat dilihat pada lampiran 4. 

1. Desain Laporan Penjualan. 

Desain Laporan penjualan adalah rangkuman dari laporan rekap penjualan, 

yaitu yang berisi nama barang, harga, unit, dan total. Gambar dapat dilihat pada 

lampiran 4. 

2. Desain Laporan Biaya Bahan Baku 

Desain Laporan biaya bahan baku per produk merupakan informasi tentang 

realisasi penggunaan bahan baku per produk selama produksi. Gambar dapat dilihat 

pada lampiran 4. 

3. Desain Laporan Biaya Tenaga Kerja Langsung per produk  

Desain Laporan biaya tenaga kerja langsung per produk merupakan 

informasi tentang realisasi tenaga kerja yang melakukan selama produksi untuk satu 

produk. Gambar dapat dilihat pada lampiran 4. 
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4. Desain Laporan Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Desain Laporan biaya tenaga kerja langsung merupakan informasi tentang 

total realisasi tenaga kerja langsung yang melakukan produksi untuk semua produk. 

Gambar dapat dilihat pada lampiran 4.  

5. Desain Laporan Biaya Overhead Pabrik 

Desain laporan biaya overhead pabrik merupakan realisasi penggunaan biaya 

overhead pabrik selama proses produksi. Gambar dapat dilihat pada lampiran 4.  

6. Desain Laporan Harga Pokok Produksi 

Desain Laporan harga pokok produksi merupakan informasi tentang biaya 

yang dikeluarkan selama proses produksi. Desain laporan dapat dilihat seperti 

gambar diatas. Gambar dapat dilihat pada lampiran 4. 

7. Desain Laporan Laba Rugi 

Desain Laporan laba rugi ini menunjukkan berapa penjualan per produk dan 

totalnya, dikurangi berapa harga pokok produksi per produk, dikurangi semua beban 

operasionalnya yaitu beban gaji, beban listrik, beban transportasi, dan beban iklan. 

Gambar dapat dilihat pada lampiran 4.  
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BAB IV  

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI   

  

4.1 Implementasi 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 penentuan harga pokok produksi dan laporan laba rugi akan dijelaskan 

pada tabel berikut. 

Tabel 4.1 Spesifikasi Kebutuhan Minimum 
Jenis Kebutuhan  Spesifikasi Minimal 

Sistem Operasi  Windows 8 

Perangkat Lunak Khusus Microsoft Access 2010 

500 GB disk-drive 

Intel Core 13 dual core processor 

CPU 1,6 GHz 

Perangkat Keras Memory RAM 4 GB 

Layar Monitor 

Keyboard  

Printer 

  

Setelah mengetahui spesifikasi minimum yang diperlukan, maka 

implementasi sistem harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan pada 
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perancangan system yang telah disusun. Detail cara menggunakan aplikasi akan 

dijelaskan pada sub bab bagian ini. 

Sebelum membuka halaman utama aplikasi, user diwajibkan untuk 

melakukan login ke dalam aplikasi melalui form log in. Hal ini bertujuan sebagai 

autentifikasi user serta membagi hak akses terhadap aplikasi sesuai dengan tugas 

dan tanggung jawab user. Pada saat Login, user memasukkan user dan password 

yang dimiliki. 

 
Gambar 4.1 Halaman Login 

Jika user berhasil login, maka akan muncul halaman Home. Pada 

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

pencatatan transaksi, menu form, dan menu laporan. Tampilan Home dapat 

dilihat pada  

4.1.1 Menu Master  

 Menu file merupakan kumpulan 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 

Akun, data bahan, jenis bahan, karyawan, mesin, produk, serta tarif dasar listrik. 

A. Sub Menu Akun 

Pada sub menu akun digunakan untuk maintenance data akun. Pada saat 

pengguna. Pada saat pengguna memilih sub menu ini, maka akan muncul 

halaman akun dengan tampilan awal terdapat tabel daftar coa yang ada dalam 

aplikasi. Tampilan halaman akun dapat dilihat gambar di bawah ini 
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 Gambar 4.2 Halaman Maintenance Akun  

Jika user ingin menghapus data, cukup memilih data yang akan dihapus 

kemudian tekan tombol hapus, apabila ingin menambah data akunbaru maka 

yang perlu dilakukan adalah menekan tombol tambah dan kemudian akan 

diarahkan ke halaman input akun selanjutnya. Jika user ingin menyimpan data 

maka tekan tombol simpan, selanjutnya data yang disimpan akan muncul pada 

tabel daftar yang terdapat pada halaman akun. 

B. Sub Menu Data Bahan 

Pada sub menu  data bahan digunakan untuk melakukan maintenance data 

bahan. Pada saat pengguna memilih 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. 

 
Gambar 4.3 Halaman Maintenance Data Bahan 

Jika user ingin menghapus data, cukup memilih data yang akan dihapus pada 

tabel kemudian klik kanan pilih delete record, apabila ingin menambah data 

bahan baru maka yang perlu dilakukan adalah menekan tombol tambah dan 

kemudian akan diarahkan ke halaman input data bahan selanjutnya. Jika user 
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ingin menyimpan data maka tekan tombol simpan, selanjutnya data yang 

disimpan akan muncul pada tabel daftar yang terdapat pada halaman data bahan. 

Gambar dapat dilihat pada lampiran 5. 

C. Sub Menu Jenis Bahan 

Pada sub menu jenis bahan digunakan untuk melakukan maintenance jenis 

bahan. Pada saat pengguna memilih sub menu ini, maka akan muncul halaman 

jenis bahan dengan tampilan awal terdapat tabel data bahan yang ada dalam 

aplikasi. Tampilan halaman jenis bahan dapat dilihat gambar di bawah ini: 

 

Gambar 4.4 Halaman Maintenance Jenis Bahan 

Jika user ingin menghapus data cukup memilih data yang akan dihapus pada 

tabel kemudian klik kanan pilih delete record, apabila ingin menambah data 

bahan baru maka yang perlu dilakukan adalah menekan tombol tambah dan 

kemudian akan diarahkan ke halaman input jenis bahan selanjutnya. Jika user 

ingin menyimpan data maka tekan tombol simpan, selanjutnya data yang 

disimpan akan muncul pada tabel daftar yang terdapat pada halaman jenis bahan. 

Gambar dapat dilihat pada lampiran 5. 

D. Sub Menu Karyawan 

Pada sub menu data karyawan digunakan untuk melakukan maintenance data 

karyawan. Pada saat pengguna memilih sub menu ini, maka akan muncul 

halaman data karyawan dengan tampilan awal terdapat tabel data karyawan yang 

ada dalam aplikasi. Tampilan halaman karyawan dapat dilihat gambar di bawah 

ini: 
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Gambar 4.8 Halaman Maintenance Data Karyawan 

 

Jika user ingin menghapus data cukup memilih data yang akan dihapus pada 

tabel kemudian klik kanan pilih delete record, apabila ingin menambah data 

karyawan baru maka yang perlu dilakukan adalah menekan tombol tambah dan 

kemudian akan diarahkan ke halaman input data karyawan selanjutnya. Jika user 

ingin menyimpan data maka tekan tombol simpan, selanjutnya data yang 

disimpan akan muncul pada tabel daftar yang terdapat pada halaman data 

karyawan. Gambar dapat dilihat pada lampiran 5. 

E. Sub Menu Mesin 

Pada sub menu data mesin digunakan untuk melakukan maintenance data 

mesin. Pada saat pengguna memilih sub menu ini, maka akan muncul halaman 

data mesin dengan tampilan awal terdapat tabel data mesin yang ada dalam 

aplikasi. Tampilan halaman mesin dapat dilihat gambar di bawah ini: 

 
Gambar 4.10 Halaman Maintenance Data Mesin 
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Jika user ingin menghapus data cukup memilih data yang akan dihapus pada 

tabel kemudian klik kanan pilih delete record, apabila ingin menambah data 

mesin baru maka yang perlu dilakukan adalah menekan tombol tambah dan 

kemudian akan diarahkan ke halaman input data mesin selanjutnya. Jika user 

ingin menyimpan data maka tekan tombol simpan, selanjutnya data yang 

disimpan akan muncul pada tabel daftar yang terdapat pada halaman data mesin. 

Gambar dapat dilihat pada lampiran 5. 

F. Sub Menu Produk 

Pada sub menu data produk digunakan untuk melakukan maintenance data 

produk. Pada saat pengguna memilih sub menu ini, maka akan muncul halaman 

data produk dengan tampilan awal terdapat tabel data produk yang ada dalam 

aplikasi. Tampilan halaman mesin dapat dilihat gambar di bawah ini: 

 
Gambar 4.11 Halaman Maintenance Data Produk 

Jika user ingin menghapus data cukup memilih data yang akan dihapus pada 

tabel kemudian klik kanan pilih delete record, apabila ingin menambah data 

produk baru maka yang perlu dilakukan adalah menekan tombol tambah dan 

kemudian akan diarahkan ke halaman input data produk selanjutnya. Jika user 

ingin menyimpan data maka tekan tombol simpan, selanjutnya data yang 

disimpan akan muncul pada tabel daftar yang terdapat pada halaman data produk. 

Gambar dapat dilihat pada lampiran 5. 
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G. Sub Menu Tarif Dasar Listrik 

Pada sub menu data tarif dasar 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 tarif dasar 

listrik dapat dilihat gambar di bawah ini: 

 

Gambar 4.12 Halaman Maintenance Data Tarif Dasar Listrik 

Jika user ingin menghapus data cukup memilih data yang akan dihapus pada 

tabel kemudian klik kanan pilih delete record, apabila ingin menambah data tarif 

dasar listrik baru maka yang perlu dilakukan adalah menekan tombol tambah dan 

kemudian akan diarahkan ke halaman input data tarif dasar listrik selanjutnya. 

Jika user ingin menyimpan data maka tekan tombol simpan, selanjutnya data 

yang disimpan akan muncul pada tabel daftar yang terdapat pada halaman data 

tarif dasar listrik. Gambar dapat dilihat pada lampiran 5. 

 

4.1.2 Menu Pencatatan Transaksi 

Menu pencatatan transaksi adalah kumpulan menu yang bertujuan untuk 

melakukan pencatatan kegiatan yang dilakukan pada saat transaksi. Pada menu 

pencatatan transaksi terdapat sub menu transaksi pembelian bahan dan transaksi 

penjualan produk. 
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A. Sub Menu Transaksi Pembelian Bahan 

Sub menu transaksi pembelian bahan untuk mengetahui inputan apa saja 

yang terjadi di dalam transaksi pembelian bahan, transaksi pembelian ini nanti 

bertujuan untuk mengetahui berapa total pembelian bahan dalam satu bulan. 

 

Gambar 4.13 Halaman Data Transaksi Pembelian 

B. Sub Menu Transaksi Penjualan Produk 

Sub menu transaksi pembelian bahan untuk mengetahui inputan apa saja 

yang terjadi di dalam transaksi pembelian bahan, transaksi pembelian ini nanti 

bertujuan untuk mengetahui berapa total pembelian bahan dalam satu bulan. 

 
 

Gambar 4.14 Halaman Data Transaksi Penjualan 
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4.1.3 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 inputan  

maka nanti akan otomatis terisi sendiri. Karena sebelumnya telah diinputkan 

melalui menu master. 

A. Uji Coba Perhitungan Biaya Bahan Baku 

Sebelum melakukan uji coba perhitungan, harus menggabungkan query 

dari tabel pembelian, data bahan, detail pemakaian mesin, bertujuan 

memastikan bahwa harga bahan telah sesuai. 

 

Gambar 4.15 Perhitungan Biaya Bahan Baku 

Uji coba perhitungan biaya bahan baku bertujuan untuk mengetahui 

apakah biaya bahan baku yang dihasilkan oleh aplikasi telah sesuai dengan hasil 

perhitungan manual yang telah dilakukan. Tabel uji coba perhitungan manual 

bisa dilihat pada lampiran 6. 

B. Uji Coba Biaya Tenaga Kerja Langsung 

  Sebelum melakukan uji coba perhitungan, harus menggabungkan query 

dari data bahan, data karyawan, data produk, data pembelian dan data detail 

produksi, bertujuan memastikan bahwa data tenaga kerja langsung telah sesuai. 

 

Gambar 4.16 Perhitungan Biaya Tenaga Kerja Langsung 
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Uji coba perhitungan tenaga kerja langsung bertujuan untuk mengetahui 

apakah biaya tenaga kerja langsung yang dihasilkan oleh aplikasi telah sesuai 

dengan hasil perhitungan manual yang telah dilakukan. Tabel uji coba 

perhitungan manual bisa dilihat pada lampiran 6. 

C. Uji Coba Perhitungan Biaya Bahan Penolong 

Sebelum melakukan uji coba perhitungan, harus menggabungkan query 

dari data bahan, data bahan, data produk, data pembelian dan data detail 

pemakaian bahan, bertujuan memastikan bahwa biaya bahan penolong telah 

sesuai.  

 
Gambar 4.17 Perhitungan Biaya Bahan Penolong 

 

Uji coba perhitungan bahan penolong bertujuan untuk mengetahui apakah 

biaya bahan penolong 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 

penolong terdapat pada tabel berikut. Tabel uji coba perhitungan manual bisa 

dilihat pada lampiran 6. 

 
Gambar 4.18 Perhitungan Total Bahan Penolong 

 

D. Uji Coba Perhitungan Biaya Overhead Pabrik 

Sebelum melakukan uji coba perhitungan, harus menggabungkan query 

total biaya bahan penolong dan total tarif listrik. Bertujuan memastikan bahwa 

data bahan penolong dan tarif listrik yang diberikan telah sesuai.  

 
Gambar 4.19 Perhitungan Biaya Overhead Pabrik 
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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. Untuk uji coba perhitungan 

manual dapat dilihat di lampiran 6 

E. Uji Coba Perhitungan Harga Pokok Produksi 

Sebelum melakukan uji coba perhitungan, harus menggabungkan query 

dari tabel data produk, data pemakaian bahan baku, data total BOP dan data total 

biaya tenaga kerja langsung. Bertujuan memastikan bahwa data total harga pokok 

produksi yang diberikan telah sesuai. 

 

 Gambar 4.20 Perhitungan Harga Pokok Produksi  

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. Tabel uji coba perhitungan 

manual bisa dilihat pada lampiran 6. 

 

4.1.4 Menu Laporan 

             Menu laporan adalah kumpulan menu yang bertujuan untuk mengetahui 

semua laporan yang telah dilakukan pada saat pencatatan transaksi. Pada menu 

laporan terdapat sub menu laporan pembelian bahan, laporan penjualan produk, 

laporan biaya bahan baku per produk, laporan biaya overhead pabrik per produk, 

laporan harga pokok produksi dan laporan harga pokok produksi. 

A. Sub Menu Rekap Pembelian Bahan 

Rekap pembelian bahan berisi tentang tanggal beli, nomor pembelian, jenis 

bahan, nama bahan, harga beli, jumlah yang dibeli, satuan dan total beli. 
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Gambar 4.21 Rekap Pembelian Bahan 

B. Sub Menu Laporan Pembelian Bahan 

Laporan pembelian bahan berisi jenis bahan, nama bahan, harga beli, jumlah 

yang dibeli, satuan dan total beli pada satu periode. 

 

Gambar 4.22 Laporan Pembelian Bahan 

C. Sub Menu Rekap Penjualan Produk 

Sub Menu Rekap Penjualan Produk berisi tentang tanggal, nomor penjualan, 

nama produk, harga jual, jumlah yang dijual dan total jualnya. 
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Gambar 4.23 Rekap Penjualan Produk 

D. Sub Menu Laporan Penjualan Produk 

Laporan penjualan produk berisi nama produk yang dijual, harga jual, jumlah 

yang dijual dan total jualnya 

 

Gambar 4.24 Laporan Penjualan Produk 
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E. Sub Menu Laporan Biaya Bahan Baku  

  Laporan Biaya Bahan Baku untuk mengetahui bahan baku apa saja yang 

digunakan, berapa jumlah pemakaiannya, satuannya apa, harga per satuan, dan 

berapa total dari pemakaian setiap bulan. 

 

Gambar 4.25 Laporan Biaya Bahan Baku 

F. Sub Menu Laporan Biaya Bahan Penolong 

 Laporan Biaya bahan penolong untuk mengetahui bahan apa saja yang 

dipakai selain bahan baku. Laporan bahan penolong terdiri dari nama produk, 

nama bahan, jumlah pakai yang dipakai, satuannya apa, harga belinya berapa dan 

total belinya berapa. 
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Gambar 4.26 Laporan Bahan Penolong 
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G. Sub Menu Laporan Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Laporan biaya tenaga kerja langsung adalah untuk mengetahui siapa saja 

karyawan yang membuat produk tersebut, berapa produk yang dihasilkan dan 

tarif per produknya berapa, kemudian akan diketahui berapa upah yang didapat. 
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Gambar 4.27 Laporan Biaya Tenaga Kerja Langsung 

H. Sub Menu Laporan Biaya Overhead Pabrik Per Produk 

      Setelah diketahui biaya bahan penolong dan tarif listrik, maka laporan biaya 

overhead pabrik dapat diketahui. Biaya overhead pabrik didapat dari 

penjumlahan antara  biaya bahan penolong dan tarif listrik. 

 

Gambar 4.28 Laporan Biaya Overhead Pabrik Per Produk 

 

 

 



56 
 

 
 

I. Sub Menu Laporan Harga Pokok Produksi Per Produk 

      Laporan harga pokok produksi adalah untuk mengetahui berapa biaya yang 

dikeluarkan untuk satu produk. Harga pokok produksi didapat dari penjumlahan 

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

 

Gambar 4.29 Harga Pokok Produksi Per Produk 

J. Sub Menu Laporan Laba Rugi  

 Laporan laba rugi ini berisi total penjualan setiap produk, total harga pokok 

produksi setiap produk, kemudian dikurangi dengan seluruh beban operasional 

yang keluarkan. 
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Gambar 4.30 Laporan Laba Rugi 
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 4.2 Evaluasi 

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

pokok produksi dan laporan laba rugi UMKM Cak Mimin 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 bumbu rujak manis varian manis (250 ml) dengan nilai biaya 

bahan baku bandeng cabut duri dari perhitungan manual Rp 3.500.000 

sedangkan dari sistem Rp 3.500.000 

2. Perhitungan yang dilakukan oleh aplikasi terhadap biaya tenaga kerja 

langsung produk bumbu rujak manis varian manis (250 ml) 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 Rp 2.143.000 sedangkan dari sistem Rp 2.143.000. 

3. Perhitungan yang dilakukan oleh aplikasi terhadap biaya overhead 

pabrik produk bumbu rujak manis varian manis (250 ml)  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 Rp 

2.143.874 sedangkan dari sistem Rp 2.143.874 

4. Perhiungan yang dilakukan oleh aplikasi terhadap harga pokok produksi 

produk bumbu rujak manis varian manis (250 ml) telah tepat dan 

menghasilkan perhitungan yang sesuai dengan hasil perhitungan manual. 

Terbukti pada hasil uji coba perhitungan harga pokok produksi dengan nilai 

harga pokok produksi dari perhitungan manual Rp 6.268.874 sedangkan dari 

sistem Rp 6.268.



 
 

 
 

BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uji coba serta evaluasi yang dilakukan pada aplikasi penentuan 

harga pokok produksi dan laporan laba rugi di UMKM Cak Mimin Surabaya, dapat 

disimpulkan bahwa aplikasi ini dapat menghasilkan laporan harga pokok produksi 

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

laporan biaya overhead pabrik. Selain itu aplikasi ini dapat menghasilkan informasi 

biaya listrik, biaya pemakaian bahan penolong dan biaya pemakaian bahan baku. 

 

5.2 Saran 

 Dalam pembuatan aplikasi perhitungan harga pokok produksi dan laporan 

laba rugi yang telah dibuat. Aplikasi ini masih memiliki banyak kelemahan yaitu 

tidak dapat menyimpan data yang terlalu banyak dan aplikasi ini masih berbasis 

desktop, oleh sebab itu dalam pengembangan sistem agar menjadi lebih baik dapat 

disarankan bahwa penggunaan aplikasi perhitungan harga pokok produksi dan 

laporan laba rugi meggunakan Microsoft Access dapat dikembangkan lagi dengan 

aplikasi lain. 
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