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1. Pendahuluan

Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, penggunaan
media elekronik seperti komputer sangat diperlukan untuk dapat menyelesaikan
berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar perusahaan.
Perusahaan dalam melakukan praktik bisnis dituntut dengan cepat dan tepat secara
efektif dan efisien memaksimalkan peranan akuntansi di dalam perusahaan. Akuntansi
di dalam perusahaan memiliki fungsi yang sangat sentral karena sistem akuntansi
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mengatur segala informasi yang berhubungan dengan kegiatan operasional dan
keuangan perusahaan. Diharapkan setiap perusahaan dapat menerapkan sistem
akuntansi yang terkomputerisasi disetiap bagian yang ada terutama untuk
menyediakan informasi yang cepat dan akurat bagi para manajer atau pelaporan
eksternal perusahaan. PT. Tirta Adi Sejahtera Tegal yang bergerak di bidang industri
manufaktur air minum dalam kemasan tergolong ke dalam perusahaan berskala
menengah. Proses perhitungan harga pokok penjualan yang ada saat ini dapat
dikatakan kurang efektif dan efisien karena semua perhitungan dan pencatatan masih
dilakukan secara manual. Hal ini dapat menimbulkan masalah seperti lambannya
proses pencatatan laporan harga pokok penjualan dan hasil perhitungan yang
diperoleh tidak akurat.

Dengan alasan tersebut, maka dibutuhkan sebuah sistem yang dapat menghitung
dan menghasilkan laporan tentang harga pokok penjualan barang pada PT. Tirta
Adi Sejahtera secara cepat dan otomatis. Sistem yang dibangun memiliki database
yang dapat menampung data dan informasi yang sangat besar yang terintegrasi ke
dalam sebuah jaringan komputer sehingga setiap pengguna yaitu Bagian Persediaan,
Bagian Pembelian, Bagian Produksi, Bagian Penjualan, dan Bagian Administrasi
Akuntansi dapat dengan mudah dan cepat dalam mengakses kebutuhan data dan
informasi guna menghitung harga pokok penjualan barang. Sistem ini mampu untuk
menghitung dengan cepat dan akurat data-data bahan baku, biaya overhead pabrik,
dan biaya tenaga kerja langsung yang merupakan komponen harga pokok penjualan
dengan menggunakan metode pencatatan biaya persediaan rata-rata dan dapat
menghasilkan laporan secara rinci mengenai harga pokok penjualan setiap periode
pelaporan perusahaan.

2. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang perancangan aplikasi mengenai perhitungan harga pokok
penjualan pernah dilakukan oleh Ferawati dengan judul “Pembuatan Software
Perhitungan Harga Pokok Penjualan Pada PT. Indah Raya Sejati”. Dalam penelitian
tersebut, aplikasi yang dibangun dapat membantu bagian akuntansi perusahaan dalam
menghasilkan laporan perhitungan harga pokok penjualan dan dapat menampilkan
laporan stok yang mampu mendapatkan harga per unit suatu tipe barang yang
diproduksi. PT. Indah Raya Sejati merupakan perusahaan yang bergerak di bidang
mebel logam dan masih menggunakan sistem manual untuk menghitung harga pokok
penjualan. Aplikasi harga pokok penjualan tersebut dapat membuat laporan yang
sama dengan manualnya, yang dapat mengurangi human error dalam hal menghitung
dan menyimpan data, serta dapat menelusuri adanya kesalahan, sehingga akan
membantu bagian akuntasi untuk membuat laporan perhitungan harga pokok
penjualan.

Secara umum, perusahaan adalah suatu organisasi dimana sumber daya seperti
bahan baku dan tenaga kerja diproses untuk menghasilkan barang atau jasa. Menurut
kegiatan operasionalnya, perusahaan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu perusahaan
manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. [1] Perusahaan manufaktur
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beroperasi untuk menciptakan suatu produk untuk kemudian dijual kepada pelanggan.
Perusahaan dagang melakukan penjualan barang tanpa menghasilkan produk tersebut
melainkan membeli dari perusahaan manufaktur. Sedangkan perusahaan jasa
menghasilkan jasa bukan berupa barang jadi atau produk untuk dijual kepada
pelanggan. Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan perolehan keuntungan
atau laba. Laba akan dihasilkan apabila terjadi selisih antara jumlah yang diterima
dari pelanggan atas penjualan barang atau jasa yang dihasilkan dengan jumlah yang
dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai sumber daya dalam menghasilkan
barang atau jasa tersebut.

Proses produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu
barang atau jasa dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan.
Proses produksi untuk menciptakan suatu barang biasanya terdapat pada perusahaan
manufaktur. Proses produksi yang terjadi di perusahaan manufaktur meliputi
penggunaan bahan baku, perhitungan biaya tenaga kerja langsung atau upah, biaya
overhead pabrik, jumlah barang jadi, dan perhitungan harga pokok penjualan. [2].
Masalah perhitungan harga pokok penjualan merupakan masalah yang dianggap
rumit oleh sebagian besar perusahaan dalam setiap periode produksi. Sebab
menyangkut banyak hal, antara lain, bagaimana sistem perhitungan yang telah
diterapkan oleh bagian akuntansi di perusahaan, apakah hasil perhitungan telah sesuai
dengan jumlah fisik barang jadi yang tersedia di gudang untuk dijual. Apabila terjadi
perubahan harga yang sangat cepat baik harga beli bahan baku yang berasal dari
pemasok maupun harga jual yang diminta oleh pelanggan. Keadaan tersebut
menyebabkan bagian akuntansi mengalami kesulitan dalam menghitung dan
menyiapkan laporan harga pokok penjualan di setiap periode pelaporan.

Harga pokok penjualan adalah jumlah pengeluaran dan beban yang
diperkenankan, langsung atau tidak langsung untuk menghasilkan barang atau jasa
di dalam kondisi dan tempat dimana barang tersebut dapat dipergunakan atau dijual.
[3]. Harga pokok penjualan adalah suatu gambaran kuantitatif dari pengorbanan
(yang bertujuan) yang harus dilakukan oleh produsen pada penukaran barang-barang
atau jasa-jasa yang ditawarkan di pasar. [4]. Harga pokok penjualan ditentukan
dengan mengurangkan persediaan barang dagang pada akhir periode terhadap barang
dagang tersedia dijual selama periode bersangkutan. Persediaan barang dagang akhir
periode ditentukan dengan melakukan penghitungan fisik persediaan yang tersisa.
Metode yang menentukan harga pokok penjualan dan jumlah barang dagang tersedia
seperti ini disebut metode periodik. Dengan metode periodik, catatan persediaan
tidak memperlihatkan jumlah tersedia untuk dijual atau jumlah barang terjual selama
periode.

Pada perusahaan dagang, perhitungan harga pokok penjualan menghitung
persediaan barang dagang awal periode ditambah dengan pembelian bersih, biaya
angkut pembelian, dan harga pokok barang dibeli kemudian dikurangi dengan
persediaan barang dagang akhir periode. Tabel 1 menjelaskan rumus perhitungan
harga pokok penjualan pada perusahaan dagang.Pada perusahaan manufaktur,
komponen pembentuk harga pokok penjualan meliputi biaya bahan baku, biaya
tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, persediaan barang dalam proses
awal dan akhir periode, dan persediaan barang jadi awal dan akhir periode. Bagian
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bahan baku langsung terdiri atas persediaan bahan baku awal, pembelian, dan
persediaan bahan baku akhir, dengan penyesuaian terhadap bahan baku tidak
langsung yang ditambahkan ke overhead pabrik. Bagian tenaga kerja langsung
merupakan biaya tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan produk yang
diproduksi. Sedangkan overhead pabrik memasukkan semua biaya yang secara
tidak langsung terlibat dalam produksi produk.

Tabel 1 Perhitungan Harga Pokok Penjualan Perusahaan Dagang
(dalam ribuan Rupiah)

Persediaan barang dagang, awal      59.700,- 
Pembelian     521.980,-  
Dikurangi : Retur dan potongan pembelian 9.100,-   
 Diskon pembelian  2.525,-   11.625,-  
Pembelian bersih    510.355,-  
Ditambah : Biaya angkut pembelian    17.400,-  
 Harga pokok barang dibeli   527.755,- 
Barang dagang tersedia di jual    587.455,- 
Dikurangi persediaan barang dagang, akhir     62.150,- 
Harga pokok penjualan     525.305,- 

 

 Tabel 2 menjelaskan rumus perhitungan harga pokok penjualan pada
perusahaan manufaktur.Harga pokok penjualan memiliki dua manfaat, yaitu sebagai
patokan untuk menentukan harga jual barang dan untuk mengetahui laba yang
diinginkan perusahaan. Apabila harga jual lebih besar dari harga pokok penjualan
maka akan diperoleh laba, dan sebaliknya apabila harga jual lebih rendah dari harga
pokok penjualan akan diperoleh kerugian. Komponen Harga Pokok Penjualan terdiri
dari Bahan Baku, dimana setiap pengeluaran bahan baku akan dibebankan sebagai
biaya, ketika bahan baku tersebut berpindah dari gudang menjadi barang dalam
proses sebagai bahan baku langsung; Tenaga Kerja dimana biaya tenaga kerja
menggambarkan kontribusi manusia ke produksi. Departemen biaya mencatat biaya
tenaga kerja langsung pada kartu biaya pesanan serta mencatat biaya tenaga kerja
tidak langsung pada catatan overhead departemen dan Overhead Pabrik yang
pada umumnya didefinisikan sebagai biaya bahan baku tidak langsung, tenaga kerja
tidak langsung, dan semua biaya pabrik lainnya yang tidak dapat secara langsung
dibebankan dalam pesanan produk. Biaya overhead besarnya tetap atau
konstan.Metode biaya persediaan rata-rata kadang-kadang dinamakan dengan
metode rata-rata tertimbang (weighted average methode). Apabila metode ini
digunakan untuk menghitung harga pokok penjualan, maka biaya-biaya dibandingkan
terhadap pendapatan sesuai dengan rata-rata per unit harga pokok penjualan. Biaya
rata-rata tertimbang per unit yang sama digunakan dalam menentukan biaya
persediaan barang dagang pada akhir periode. Bagi perusahaan dagang yang
persediaannya berasal dari berbagai pembelian unit-unit yang identik, maka metode
rata-rata akan mendekati arus fisik barang.
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Tabel 2 Rumus Perhitungan Harga Pokok Penjualan Perusahaan Manufaktur
          (dalam ribuan Rupiah)

Bahan baku :           
 Persediaan bahan baku, a wal    135. 300,-   

 Pembelian      100. 000,-   
 Bahan baku tersedia untuk d igunakan     235. 300,-   
 Dikurangi :         

  Bahan baku t idak langsung yang d igunakan   12 .000, -    
  Persediaan bahan baku, akhir  143.300, - 155. 300,-   
 Bahan baku yang d igunakan        80. 000,- 

Tenaga kerja langsung        104. 000,- 
Overhead pabrik  :         

 Bahan baku t idak langsung     12 .000,-   
 Tenaga kerja tidak  langsung    24 .000,-   
 Penyusutan       21 .300,-   

 Asuransi        1 .200,-   
 Overhead pabrik  umum     26 .340,-   84. 840,- 

 Total biaya produksi      268. 840,- 
Ditambahkan persediaan  baran g dalam proses, aw al     234. 300,- 
        503. 140,- 

Dikurangi persediaan  barang dalam proses , akhir     183. 140,- 
Harga pokok produksi       320. 000,- 
Ditambahkan persediaan  baran g jadi, awal        68. 700,- 

Barang tersedia untuk di jual      388. 700,- 
Dikurangi persediaan  barang jadi, akhir      100. 700,- 

Harga pokok penjualan       288. 000,- 

 

Tabel 3 memperlihatkan contoh pemakaian metode biaya persediaan rata-
rata dalam sistem persediaan periodik perusahaan dagang. Misalkan pada perhitungan
fisik pada tanggal 31 Januari memperlihatkan bahwa 300 unit belum terjual. Dengan
menggunakan metode rata-rata, harga pokok penjualan dari 700 unit yang telah
terjual ditentukan sebagai berikut , biaya rata-rata per unit Rp.1.040.000/1000 unit
= Rp. 1.040, harga pokok penjualan 700 unit x Rp. 1.040 = Rp. 728.000.
Berdasarkan data tersebut maka dengan mengurangi harga pokok penjualan sebesar
Rp. 728.000 dari Rp. 1.040.000 barang dagang yang tersedia untuk dijual, akan
diperoleh nilai persediaan per 31 Januari sebesar Rp. 312.000.

Tabel 3  Sistem Persediaan Perusahaan Dagang menggunakan Metode Rata-Rata

Tanggal Transaksi Jumlah Harga Saldo 
01-Jan Persediaan 200 unit  Rp       900   Rp       180.000  
10-Jan Pembelian 300 unit  Rp    1.000   Rp       300.000  
21-Jan Pembelian 400 unit  Rp    1.100   Rp       440.000  
28-Jan Pembelian 100 unit  Rp    1.200   Rp       120.000  

tersedia untuk dijual 1000 unit    Rp    1.040.000  
 

 Pada perusahaan manufaktur, biaya rata-rata diperoleh dengan cara
menambahkan jumlah dan biaya dari total pembelian periode bersangkutan ke jumlah
dan biaya dari persediaan yang ada di gudang, kemudian menggunakan total biaya
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tersebut untuk menghitung biaya rata-ratanya. Saldo di akhir periode bersangkutan
pada kartu persediaan bahan baku akan menjadi saldo persediaan awal untuk
periode berikutnya sebagai dasar perhitungan harga pokok penjualan periode
selanjutnya. Tabel 4 memperlihatkan contoh pemakaian metode rata-rata dalam
sistem persediaan periodik perusahaan manufaktur.

Tabel 4 Sistem Persediaan Perusahaan Manufaktur menggunakan Metode Rata-Rata
(dalam Rupiah)

Tanggal 
Diterima Dikeluarkan Persediaan 

Jumlah 
Biaya 

per 
Unit 

Total 
Biaya Jumlah 

Biaya 
per 

Unit 

Total 
Biaya Jumlah 

Biaya 
per 

Unit 
Saldo 

01-Feb             800 600  480.000  
04-Feb 200 700  140.000        1000 650  650.000  
10-Feb 200 800  160.000        1200 725  870.000  
11-Feb       800 725  580.000  400 725  290.000  
12-Feb 400 800  320.000        800 762.5  610.000  
20-Feb       200 762.5  152.500  300 762.5  228.750  
25-Feb 100 725  72.500        400 743.75  297.500  

28-Feb 600 900  540.000        1000 822  822.000  

 

Client-Server adalah client mengirim permintaan ke server, server
menerjemahkan pesan, kemudian berusaha memenuhi permintaan. [5]Client-Server
adalah suatu arsitektur dimana sumber daya yang terdapat pada server menyediakan
komputasi untuk banyak komponen client. [6] Client dan server bisa berjalan
pada mesin yang sama atau berbeda, aplikasi yang terdapat pada client dan server
ditulis dalam berbagai bahasa dan menggunakan sistem operasi yang berbeda. Client-
Server adalah arsitektur jaringan yang memisahkan client dengan server. Masing-
masing client dapat meminta data atau informasi dari server. Gambar 1 menjelaskan
arsitektur jaringan client server.

Gambar 1 Arsitektur Jaringan Client Server
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Tipe yang digunakan pada penelitian ini ada jenis Database Servers. Pada
tipe ini client mengirimkan SQL requests sebagai pesan pada database server,
selanjutnya hasil perintah SQL dikembalikan. Server menggunakan kekuatan proses
yang diinginkan untuk menemukan data yang diminta dan kemudian semua record
dikembalikan pada client. Arsitektur jaringan database servers dapat dilihat pada
Gambar 2.
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Gambar 2 Arsitektur Jaringan Database Server

3. Metode dan Perancangan Sistem

Metode analisa dan perancangan sistem menggunakan model proses waterfall
model.Gambar 3 menjelaskan tahapan proses sebuah metode waterfall.
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Gambar 3 Tahapan Waterfall Model
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1. Tahap Analisa Kebutuhan (Requirement Analysis)
Mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan pengguna (user) secara lengkap kemudian
melakukan analisa terhadap kebutuhan tersebut untuk mencari solusi dengan
mengimplementasikan fungsi-fungsi di dalam aplikasi. Penulis melakukan
pengumpulan kebutuhan dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap
bagian-bagian yang terkait dengan proses perhitungan harga pokok penjualan
yaitu Bagian Persediaan, Bagian Pembelian, Bagian Produksi, Bagian Penjualan,
dan Bagian Administrasi Akuntansi pada PT. Tirta Adi Sejahtera guna mengetahui
masalah-masalah yang dihadapi serta memberikan pemecahan masalah melalui
sistem yang akan dibangun.

2. Tahap Perancangan Sistem dan Aplikasi (System and Software Design)
Merancang aplikasi perhitungan harga pokok penjualan menggunakan metode
pencatatan biaya persediaan rata-rata pada PT. Tirta Adi Sejahtera yaitu dengan
membuat diagram konteks (context diagram), data flow diagram (DFD),
entity relationship diagram (ERD), perancangan database meliputi tabel dan
relasi antar tabel (relationship), dan perancangan tampilan antar muka pengguna
(user interface).

3. Tahap Implementasi Sistem (Implementation System)
Menerapkan sistem aplikasi perhitungan harga pokok penjualan menggunakan
metode pencatatan biaya persediaan rata-rata di setiap komputer pada bagian
yang terkait dan saling terintegrasi pada PT. Tirta Adi Sejahtera.

4. Tahap Pengujian (Unit Testing)
Pengujian secara menyeluruh terhadap aplikasi yang telah diimplementasikan di
dalam perusahaan untuk mengetahui apakah semua fungsi yang ada pada sistem
telah berjalan dengan baik dan dapat digunakan oleh staf pada bagian-bagian
yang terkait.

5. Tahap Operasi dan Pemeliharaan (Operation and Maintenance)
Mengoperasikan aplikasi di lingkungan kerjanya dan melakukan pemeliharaan
secara berkala, termasuk di dalamnya adalah pengembangan sistem, karena
sistem yang dibuat tidak selalu tetap dan membutuhkan penyesuaian ketika
adanya perubahan dari perusahaan seperti pergantian sistem operasi, atau
perangkat komputer lainnya yang mempengaruhi kinerja sistem secara
keseluruhan.

Perancangan sistem sangat penting dalam membangun sebuah aplikasi karena
proses ini menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk mulai dari
penggambaran perencanaan sampai pada tahapan pembuatan fungsi-fungsi yang
berguna bagi jalannya sebuah program. Perancangan sistem bertujuan untuk
mengetahui apakah sistem yang akan dibangun dapat memenuhi kebutuhan pengguna.
Proses dan aliran data yang terjadi di dalam sistem digambarkan pada DFD level
nol sistem yaitu pada Gambar 4. Bagian pembelian dapat mengolah data transaksi
pembelian bahan baku kepada para pemasok. Bagian Penjualan bertugas untuk
melakukan transaksi penjualan produk jadi kepada para pelanggan. Bagian
Persediaan dapat melakukan manajemen terhadap data bahan baku dan produk
jadi. Bagian Produksi dapat mengolah data produk jadi. Bagian Administrasi
Akuntansi melakukan pencatatan akuntansi seperti laporan laba-rugi yang
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mengandung komponen harga pokok penjualan. Manager Operasional berperan
sebagai pengawas langsung di dalam sistem melalui output laporan-laporan yang
dihasilkan berasal dari setiap bagian yang terkait dengan sistem seperti, laporan
data pemasok,laporan data pelanggan,laporan data bahan baku,laporan data produk
jadi,laporan pembelian,laporan penjualan,dan laporan harga pokok penjualan (HPP).

 

Aplikasi
Akuntansi Terpadu

Perhitungan
Harga Pokok Penjualan

Manager  
Operasional

Bagian 
Administrasi 
Akuntansi

Bagian Pembelian

Bagian Penjualan

Bagian Persediaan

Data Pemasok
Data Transaksi Pembelian
Data Bahan Baku

Data Pemasok
Data Bahan Baku

Data Bahan Baku

Data Bahan Baku
Data Produk 

Data Pelanggan
Data Transaksi Penjualan

Data Pelanggan
Data Produk

Laporan Harga Pokok Penjualan

Laporan Data Pemasok
Laporan Data Pelanggan
Laporan Data Bahan Baku
Laporan Data Produk
Laporan Pembelian
Laporan Penjualan
Laporan Harga Pokok Penjualan

0

Bagian Produksi

Data Produk

Data Bahan Baku

Laporan Harga Pokok Penjualan

Gambar 4 Data Flow Diagram (DFD) Sistem

Sistem yang dibangun memiliki struktur database yang terdiri dari entitas-
entitas yang saling terkait di dalamnya. Hubungan antar entitas digambarkan dalam
bentuk Entity Relationship Diagram. ERD adalah representasi logika dari sebuah
model proses bisnis. Di dalam ERD terdapat himpunan entitas yang saling
berhubungan satu sama lain. Setiap entitas yang terhubung memiliki garis yang
mencerminkan kardinalitas relasi. Kardinalitas relasi merupakan bentuk asosiasi setiap
entitas. Gambar 5 menggambarkan ERD untuk sistem yang dibangun.
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Gambar 5 Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan rangkaian analisa dan perancangan sistem yang telah dibuat,
maka tahap selanjutnya adalah melakukan implementasi sesuai dengan perancangan
sistem. Gambar 6 menjelaskan struktur aplikasi program perhitungan harga pokok
penjualan yang diimplementasikan. Berdasarkan struktur program pada Gambar 5,
Form Menu Utama memiliki beberapa menu antara lain File,Master,Transaksi,
Laporan,Utilitas, dan Help. Sebelum masuk ke dalam Form Menu Utama terlebih
dahulu, user memasukkan username dan password melalui Form Login seperti
pada Gambar 7. Form Login digunakan sebagai syarat untuk dapat menggunakan
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aplikasi secara keseluruhan dan untuk memberi hak akses terhadap setiap pengguna
di masing-masing bagian yang terkait dengan proses perhitungan harga pokok
penjualan pada PT. Tirta Adi Sejahtera. Bagian-bagian tersebut yaitu Bagian
Persediaan,Bagian Produksi,Bagian Pembelian,Bagian Penjualan,Bagian Administrasi
Akuntansi, dan Manager Operasional.Setelah hak akses para pengguna sesuai,
Form Menu Utama akan tampil seperti pada Gambar 8.

 Splahs 
Screen

Log In

Menu Utama

Cek User

TransaksiMasterFile Laporan Utilitas Help

Log Out

Keluar

Bahan Baku

Produk

Pemasok

Pelanggan

Produksi

Pembelian

Penjualan

Manajerial

Master Data

Input Biaya 
Produksi Setup User

Data 
Perusahaan

About Sistem

About 
Author

Manual 
Program

Benar

Salah

Gambar 6 Struktur Program Perhitungan Harga Pokok Penjualan

Gambar 7 Form Login
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Form Menu Utama pada Gambar 8 berisi menu-menu seperti File, Master,
Transaksi, Laporan, Utilitas, dan Help. Menu File memiliki sub menu Log Out dan
Keluar untuk dapat keluar dari aplikasi. Menu Master berfungsi untuk mengolah
data-data master yang memiliki sub menu antara lain, Bahan Baku, Produk, Pemasok,
dan Pelanggan. Menu Transaksi merupakan menu dimana proses perhitungan harga
pokok penjualan dilakukan yaitu pada proses produksi barang. Menu Transaksi
memiliki sub menu Input Biaya Produksi, Produksi, Pembelian, dan Penjualan.

Gambar 8 Form Menu Utama

Menu Laporan adalah menu untuk menyediakan output dari proses-proses
yang terjadi di dalam sistem. Laporan yang dihasilkan antara lain adalah laporan
produksi, laporan pembelian, laporan penjualan, laporan harga pokok penjualan,
laporan stok kosong, laporan data bahan baku, laporan data produk, laporan data
pemasok, dan laporan data pelanggan. Menu Utilitas berfungsi mengatur hak akses
user atau pengguna sistem. Pengguna yang berhak melakukan perubahan terhadap
hak akses user ini adalah Bagian Administrator sistem. Menu terakhir di dalam
aplikasi ini adalah menu Help yang berguna untuk membantu para pengguna dalam
menjalankan aplikasi. Form Bahan Baku seperti terlihat pada Gambar 9 digunakan
oleh Bagian Persediaan untuk memasukkan data-data bahan baku yang digunakan
untuk proses produksi di dalam perusahaan. Data-data bahan baku tersebut seperti
kode bahan baku, nama bahan baku, jenis bahan, ukuran, satuan, harga jual, stok,
stok minimal, dan stok maksimal.
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Gambar 9 Form Bahan Baku

Form Produk pada Gambar 10 digunakan untuk memasukkan data-data
produk barang jadi hasil proses produksi. Data produk barang jadi terdiri dari kode
produk,nama produk,ukuran,satuan,harga pokok,stok,stok minimal, dan stok
maksimal pada masing-masing textbox. Harga pokok yang terdapat pada suatu
produk adalah merupakan harga pokok produksi barang tersebut per unit barang.

Gambar 10 Form Produk

Form Pemasok pada Gambar 11 digunakan oleh Bagian Pembelian untuk
memasukkan data-data pemasok seperti kode pemasok,nama pemasok,jenis
pemasok,alamat pemasok,contact person,telepon, dan batas waktu kredit
pembelian setiap pemasok. Data pemasok akan digunakan pada saat Bagian
Pembelian melakukan transaksi pembelian barang.
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Gambar 11 Form Pemasok

Form Pelanggan pada Gambar 12 dipakai oleh Bagian Penjualan dan memiliki
fungsi untuk memasukkan data-data pelanggan seperti kode pelanggan, nama
pelanggan, alamat pelanggan, contact person, telepon, dan batas kredit pelunasan
piutang oleh pelanggan.

Gambar 12 Form Pelanggan

Dalam melakukan proses produksi, bagian produksi terlebih dahulu
menentukan biaya overhead pabrik dan biaya upah tenaga kerja. Biaya overhead
dan biaya upah tenaga kerja langsung bersifat tetap atau konstan untuk setiap proses
produksi. Biaya-biaya tersebut dimasukkan ke dalam basis data untuk selanjutnya
diakses saat perusahaan melakukan proses produksi barang. Form untuk
memasukkan data-data biaya produksi adalah menggunakan Form Input Biaya
Produksi. KodeBiaya yang terdapat pada Form Input Biaya Produksi terdiri atas
Kode “B”, menunjukkan arti “biaya” dan Kode Produk yang akan diproduksi.
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Misalkan biaya produksi untuk produk Cup 240 ml, maka KodeBiaya yang
dimasukkan adalah: “B” – “CUP240ML” sehingga menjadi B-CUP240ML. Form
Input Biaya Produksi terlihat pada Gambar 13.

Gambar 13 Form Input Biaya Produksi

Gambar 14 adalah menunjukkan Form Produksi yang digunakan untuk
mengetahui berapa jumlah harga pokok produksi untuk setiap unit barang yang
diproduksi pada suatu periode tertentu. NoSPK yang terdapat pada Form Produksi
akan muncul secara otomatis saat proses produksi baru dimasukkan. NoSPK untuk
proses produksi terdiri atas Kode “NoSPK”, menunjukkan arti “Nomor Surat
Perintah Kerja Produksi”; Tanggal Mulai Produksi dan No urut proses produksi
pada bulan yang bersangkutan. Misalkan proses produksi dimulai pada tanggal 1
Oktober 2009, maka NoSPK yang akan tampil adalah SPK-01/10/2009-1.

Gambar 14 Form Produksi
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Form Transaksi Pembelian digunakan oleh Bagian Pembelian untuk melakukan
proses input data transaksi pembelian bahan baku dari pemasok. Proses pencatatan
harga pembelian bahan baku yang digunakan pada form ini menggunakan metode
pencatatan biaya persediaan rata-rata. Metode ini mengartikan bagaimana harga
bahan baku awal yang ada di gudang akan ditambahkan harga beli bahan baku baru
dari pemasok kemudian dihitung untuk diperoleh harga rata-rata bahan baku yang
bersangkutan.

Gambar 15 Form Transaksi Pembelian

Penggunaan metode rata-rata ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perubahan
harga yang sangat signifikan dari pemasok. NoNota yang terdapat pada Form
Transaksi Pembelian akan muncul secara otomatis saat transaksi baru dimasukkan
yang terdiri atas Kode “NB”, menunjukkan arti “nota beli”;   Tanggal Pembelian dan
No urut pembelian pada bulan yang bersangkutan. Misalkan pembelian dilakukan
pada tanggal 1 Oktober 2009, maka NoNota yang akan tampil adalah NB-01/10/
2009-1. Form Transaksi Pembelian seperti pada Gambar 15.

Form Transaksi Penjualan digunakan oleh bagian penjualan untuk mengolah
data transaksi penjualan produk kepada pelanggan. Form Transaksi Penjualan
memiliki proteksi untuk menentukan harga jual produk yaitu apabila harga jual produk
yang dimasukkan lebih kecil atau sama dengan dari harga pokok produk, maka
data penjualan tidak akan diproses karena perusahaan akan mengalami kerugian
dengan menjual produk tersebut. Sebaliknya apabila harga jual yang di-input lebih
besar dari harga pokok produk, maka perusahaan akan mengalami keuntungan
memperoleh laba. NoNota yang terdapat pada Form Transaksi Penjualan akan
muncul secara otomatis saat transaksi baru dimasukkan yang terdiri atas Kode “NJ”,
menunjukkan arti “nota jual” ; Tanggal Penjualan dan  No urut penjualan pada bulan
yang bersangkutan. Misalkan penjualan dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2009,
maka NoNota yang akan tampil adalah NJ-01/10/2009-1. Gambar 16
memperlihatkan Form Transaksi Penjualan.
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Gambar 16 Form Transaksi Penjualan

Laporan Harga Pokok Penjualan (HPP) menggambarkan bagaimana harga
pokok produk terbentuk dari berbagai macam komponen biaya produksi seperti
biaya bahan baku, biaya overhead, dan biaya upah tenaga kerja yang disebut sebagai
harga pokok produksi. Harga pokok produksi kemudian ditambahkan dengan
persediaan produk di awal periode produksi sehingga diperoleh barang yang tersedia
untuk dijual. Barang yang tersedia untuk dijual tersebut selanjutnya dikurangi nilai
akhir persediaan produk jadi untuk akhirnya diperoleh nilai harga pokok penjualan.
Laporan HPP akan dijadikan informasi untuk Bagian Administrasi Akuntansi dalam
menyusun laporan laba rugi perusahaan yaitu dengan memasukkan nilai HPP yang
dihasilkan. Gambar 17 akan menunjukkan bagaimana nilai HPP diperoleh dari berbagai
proses yang terjadi di dalam sistem.

Gambar 17 Laporan Harga Pokok Penjualan (HPP)
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Tahapan analisis dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan ketepatan
perhitungan antara sistem yang dibangun dengan proses manual yang digunakan
pada PT. Tirta Adi Sejahtera. Analisis dilakukan terhadap sistem dan cara manual
mengenai perhitungan pencatatan biaya persediaan bahan baku rata-rata. Pertama
kali, dilakukan percobaan dengan menghitung data pembelian sebuah bahan baku
dengan menggunakan Microsoft Office Excel secara manual seperti pada Gambar
18.

Gambar 18 Perhitungan Pencatatan Biaya Persediaan Secara Manual

Pada Gambar 18, kartu persediaan bahan baku CK 240 yaitu Cup Kosong
240 ml menunjukkan bahwa saldo awal persediaan bahan baku adalah Rp. 91.000,-
dengan jumlah persediaan sebesar 1000 unit dan harga jual Rp. 91,- per unit. Pada
tanggal 2 September 2009 dilakukan pembelian bahan baku sejumlah 2000 unit
dengan harga beli sebesar Rp. 95,- per unit. Adanya perbedaan antara harga
persediaan sebesar Rp. 91,- per unit dengan harga pembelian Rp 95,- per unit,
maka Bagian Persediaan melakukan perhitungan rata-rata terhadap harga bahan
baku sehingga diperoleh harga bahan baku yang baru sebesar Rp. 93,- per unit
pada saldo persediaan. Pada tanggal 5 September 2009 terjadi proses produksi
yang melibatkan bahan baku CK 240. Harga yang digunakan untuk proses produksi
tersebut adalah harga rata-rata yang telah dihitung sebelumnya.

Dengan menggunakan metode yang sama, maka pada perhitungan harga untuk
pembelian berikutnya, harga bahan baku akan selalu dicari nilai rata-ratanya untuk
memperoleh harga persediaan yang baru. Saldo pada akhir periode bulan September
2009 menunjukkan angka sebesar Rp. 189.625,- dengan jumlah bahan 2050 unit
sehingga harga per unit adalah Rp. 92,50,-. Nilai tersebut akan menjadi saldo awal
untuk kartu persediaan pada periode bulan Oktober 2009. Selanjutnya, dilakukan
analisa perhitungan terhadap sistem dengan menggunakan data percobaan yang sama
pada perhitungan manual dengan melakukan pembelian bahan baku CK 240 dan
proses produksi yang melibatkan bahan baku CK 240.
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Gambar 19 Laporan Bahan Baku

Hasil perhitungan sistem dapat dilihat pada output laporan bahan baku seperti
pada Gambar 19. Berdasarkan output laporan bahan baku pada Gambar 19, maka
hasil perhitungan menggunakan sistem terkomputerisasi diperoleh nilai yang sama
pada saldo persediaan bahan baku akhir pada bulan September 2009 yaitu sebesar
Rp. 92,5,- per unit bahan dengan jumlah persediaan 2050 unit. Nilai tersebut sama
dengan nilai yang diperoleh pada kartu gudang menggunakan cara manual melalui
aplikasi Microsoft Office Excel. Informasi mengenai jumlah dan harga persediaan
yang dihasilkan oleh sistem lebih akurat dan cepat dibandingkan dengan menggunakan
cara manual karena sistem yang dibangun terintegrasi dengan jaringan sehingga setiap
bagian yang ada dapat dengan mudah mendapatkan data yang diinginkan karena
data tersimpan di dalam sebuah database server.

5. Simpulan

Setelah melakukan tahapan analisa, perancangan, implementasi, dan pengujian
sistem Aplikasi Perhitungan Harga Pokok Penjualan menggunakan Metode
Pencatatan Biaya Rata-Rata, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa sistem
secara otomatis dapat menghitung dengan cepat saldo persediaan bahan baku
menggunakan metode pencatatan biaya persediaan rata-rata. Setiap terjadi transaksi
pembelian dengan perubahan harga beli bahan baku dari pemasok, maka sistem
akan secara otomatis menghitung harga rata-rata untuk bahan baku tersebut.
Keuntungan lain adalah perhitungan harga pokok penjualan menjadi lebih mudah
dan cepat karena data yang diperoleh terdapat di dalam sebuah database yang
saling terintegrasi sehingga sistem ini mampu menyajikan laporan-laporan mengenai
pembelian bahan baku, penjualan produk, persediaan bahan baku dan produk jadi,
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dan laporan harga pokok penjualan kepada masing-masing bagian yang terkait.
Khusus untuk Bagian Administrasi Akuntansi, sistem dapat memberikan informasi
mengenai data harga pokok penjualan yang dapat digunakan sebagai komponen
perhitungan laba perusahaan.
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