
 

 

BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1 Pengumpulan Data 

 Subbab pengumpulan data berisikan data-data yang diperlukan untuk 

pengolahan data dalam penelitian. Data-data yang telah dikumpulkan adalah data 

primer dan data sekunder, adapun data-data yang dikumpulkan adalah sebagai 

berikut: 

4.1.1 Profil Perusahaan 

 Perusahaan Dery salma merupakan usaha kecil menengah (UKM) yang 

bergerak dibidang pembuatan etalase kaca dan almunium. Berbagai jenis produk 

di produksi pada UKM ini seperti lemari kaca, westafel, jemuran, tangga. Dalam 

melakukan proses produksi UKM ini mempekerjakan 5 karyawan. Perusahaan ini 

berdiri sejak tahun 2010 yang didirikan oleh bapak dery. perusahaan ini beralamat 

Jl HR Soebrantas Panam Pekanbaru Riau. 

 Pada awalnya perusahaan ini berdiri memiliki berbagai kendala seperti 

finansial yang dialami karena kurangnya peran pemerintahan dalam membantu 

perkembangan UKM ini. Dalam perkembangannya perusahaan toko etalase kaca 

dan almunium kurang diminati masyarakat, karna masyarakat lebih cenderung 

memiliki produk rumah tangga yang murah. Oleh karena itu pemilik berusaha 

mengembangkan berbagai produk yang berkualitas dan berharga murah sekaligus 

memiliki fungsi lebih sehingga akan diminati oleh masyarakat. 

 Pada tahun 2014 UKM ini mengalami peningkatan pendapatan karena 

semakin banyak masyarakat yang beralih ke fornitur almunium dan terjadi 

peningkatan samapai 30%. Dan dalam kurun waktu tersebut pemilik berhasil 

membuka cabang. Dan pada tahun 2019 ini sudah memiliki 6 cabang toko di 

Pekanbaru. Produk yang dihasilkan sudah mengalami pengembangan dan inovasi 

disain serta multifungsi. 
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4.1.2 Struktur Organisasi 

 Berikut ini Struktur Organisasi Dery salma. 

PEMILIK 

BAPAK DERY

KEPALA TOKO

BAPAK DODY

KARYAWAN

BAPAK JONET

KARYWAN

BAPAK ALDO

KARYAWAN 

BAPAK FIRMANSYAH

KARYWAN

BAPAK REGET

 
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dery salma 

 

4.2 Proses  Kegiatan Poduksi Perusahaan 

 Produk yang dihasilkan perusahaan adalah produk jadi yang digunakan 

sebagai stock untuk memenuhi kebutuhan konsumen sewaktu-waktu. Produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan adalah berbagai macam hasil olahan kaca dan 

alumunium. Seperti Lemari kaca, Jemuran alumunium, Westafel, Tangga 

Alumunium. Berikut Proses kegiatan Produksi dari setiap Produk. 

4.2.1 Proses Pembuatan Lemari Kaca 

  Berikut Proses Pembuatan etalase Lemari kaca: 

1. Alat dan bahan 

a. Alumunium 

b. Kaca 

c. Lem silent 

d. spandel 

e. Roda 

f. Paku 

g. Mesin potong 

h. Mesin gerinda 

i. Mesin bor 

2. Proses Pembuatan Lemari kaca 

a. Potong almunium sesuai ukuran yang diperlukan  



43 

 

b. Lubangi bagian pinggirian dengan mesin bor, untuk kedudukan tiang 

utama 

c. Rakit almunium sesuai desain yang telah di bentuk sebelumnya  

d. Setelah rangka terbentuk maka selanjutnya pasang kaca kedalam rangka 

e. Pasang roda pada tiap sisi rangka  

f. Pengecatan dan perapian lemari kaca  

 

4.2.2 Proses Produksi Pembuatan Jemuran Alumunium 

 Berikut Proses Pembuatan etalase Lemari kaca: 

1. Alat dan bahan 

a. Alumunium 

b. baut 

c. Paku 

d. Mesin potong 

e. Mesin gerinda 

f. Mesin bor 

2. Proses Pembuatan Lemari kaca 

a. Potong almunium sesuai ukuran yang diperlukan dengan mesin potong. 

b. Lubangi bagian pinggirian dengan mesin bor pada alumunium. 

c. Rakit almunium 4 batang sebagai pondasi dan batan lainya dipasang 

melintang pada batang pondasi, rakit dengan menggunakan baut. Dan 

berikan engsel pada sudut untuk sistem lipat pada jemuran. 

 

4.2.3  Proses Produksi Pembuatan Westafel 

 Berikut Proses Pembuatan etalase Lemari kaca: 

1. Alat dan bahan 

a. Alumunium 

b. Kaca 

c. Lem silent 

d. Spandel 

e. Roda 

f. Paku 
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g. Mesin potong 

h. Mesin gerinda 

i. Mesin bor 

4.2.4 Proses Poduksi Pembuatan Tangga  

 Berikut Proses Pembuatan tangga: 

1. Alat dan bahan 

a. Baja ringan  

b. Engsel 

c. Baut 

d. Tang  

e. Penggaris siku 

f. Mesin potong 

g. Mesin gerinda 

h. Mesin bor 

2. Proses Pembuatan tangga 

a. Potong 4 biji rangka baja   

b. Atur ketinggian dan anak tangga sesuai keinginan  

c. Ukur jarak antar anak tangga 

d. Rakit anak tangga mulai dari anak tangga paling bawah dan tangga 

paling atas, rakit dengan menggunakan baut 

e. Gabung kedua tangga tersebut menngunakan engsel 

 

4.3  Data Produksi pada perusahaan Dery salma 

Berikut Data produksi pada perusahaan Dery Salma Januari-Maret 2019: 

  Tabel 4.1 Data produksi bulan Januari-Maret  

No Nama Produk Total Produksi (Unit) 

1 Lemari kaca 80 

2 Jemuran 120 

3 Westafel 65 

4 Tangga 60 

  Sumber: Dery salma (2019) 
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Data tersebut merupakan data produksi pada bulan Januari sampai bulan maret, 

dah Terlihat bahwa Produksi produk tertinggi yaitu jemuran dan diikuti dengan 

lemari kaca, westafel, dan tangga. 

 Dan berikut data penggunaan biaya bahan baku pada bulan Januari- Maret: 

Tabel 4.2 Data Penggunaan bahan baku pada bulan Januari-Maret 2019 

Jenis Produk Biaya Bahan baku (Rp) Produksi (Unit) 

Lemari kaca 96.200.000 80 

Jemuran 36.000.000 120 

Westafel 72.000.000 65 

Tangga 35.750.000 60 

Total 233.950.000 325 

Sumber: Dery salma (2019) 

Terlihat pada tabel 4.2 tersebut biaya bahan baku pembuatan lemari kaca 

mengeluarkan biaya tertinggi dari produk yang lainnya dikarenakan pada proses 

produksi bahan baku dalam pembuatan lemari kaca lebih banyak dari produk yang 

lainnya. 

 Dan berikut biaya tenaga kerja langsung dalam  proses prdouksi pada 

bulan Januari-Maret 2019 

   Tabel 4.3 Data biaya Tenaga Kerja bualan Januari-Maret 2019 

Jenis Produk Produksi 

(Unit) 

Biaya Tenaga Kerja 

(Rp) 

Biaya Perunit 

(Rp) 

Lemari kaca 80 8.000.000 100.000 

Jemuran 120 12.000.000 100.000 

Westafel 65 6.500.000 100.000 

Tangga 60 6.000.000 100.000 

Total 325   

   Sumber: Dery Salma (2019) 

 Tenaga kerja langsung merupakan pekerja yang secara langsung terlibat 

dalam produksi, yang meliputi pekerjaan memotong, merakit, memasang dan 

Finishing. Perhitungan tenaga kerja diperoleh dengan menghitung persentase 

produk yang dihasilkan dengan total biaya tenaga kerja langsung selama tiga 

bulan pada tahun 2019. Sedangkan untuk mendapatkan biaya tenaga kerja perunit 

maka total biaya produksi dibagi dengan jumlah produksi . 

 Terlihat Pada tabel 4.3 biaya tenaga kerja langsung untuk semua produk 

terserap secara merata bagi masing-masing produk. Sehingga biaya tenaga kerja 
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langsung perunit nya dibebankan dengan jumlah yang sama. Hal ini menunjukkan 

bahwa pembebanan biaya yang dilakukan berdasarkan aktivitas akan menciptakan 

biaya yang adil untuk setiap produk. 

 

4.4  Pengolahan Data 

4.4.1 Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan Menggunakan  Metode 

Tradisional 

 

 Penentuan harga pokok produksi dengan sistem tradisional 

yang menggunakan driver berlevel unit sangat bermanfaat jika 

komposisi biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung 

merupakan faktor yang dominan dalam proses produksi perusahaan, 

teknologi stabil dan keterbatasan produk. Biaya bahan baku dan biaya 

tenaga kerja langsung merupakan biaya utama (prime cost) sedangkan biaya 

tenaga kerja tidak langsung dan biaya overhead pabrik merupakan biaya konversi 

(conversion cost) yang merupakan biaya untuk mengubah bahan baku menjadi 

barang jadi. 

Tabel. 4.4 Biaya Overhead perusahaan Bulan Januari-Maret 2019 

No Biaya Overhead Jumlah  Biaya (Rp) 

1 Biaya bahan baku tidak langsung atau biaya 

penolong 

800.000 

2 Biaya listrik 2.250.000 

3 Biaya pemeliharaan mesin-mesin produksi 700.000 

4 Biaya pemeliharaan kendaraan 1.500.000 

5 Biaya penyusutan mesin 450.000 

6 Biaya Penyusutan kendaraan 8.000.000 

7 Biaya Transportasi 2.000.000 

Total biaya 15.700.000 

Total unit produksi 325 Unit 

Biaya Overhead Perunit Produksi 48.307,69 

Sumber: Dery Salma (2019) 

 Tahap selanjutnya yaitu biaya overhead pabrik dibebankan ke produk 

dengan mengalikan tarif tersebut dengan biaya yang digunakan masing-masing 

produk. Adapun perhitungan harga pokok pada setiap produk dengan 

menggunakan rumus: 

HPP = Biaya bahan baku + biaya TKL + Biaya Overhead 



47 

 

Perhitungan untuk HPP lemari kaca sebagai berikut: 

HPP = 96.200.000 +  8.000.000 + 48.307,69 

        = Rp. 104.248.308 

Adapun perhitungan untuk setiap produk dengan sistem tradisional disajikan 

dalam tabel sebagai berikut: 

Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan Menggunakan Metode Tradisional : 

Tabel 4.5 Perhitungan HPP Metode Tradisional  

No 
Jenis 

Produk 

Biaya bahan 

baku 

Biaya  

Tenaga 

kerja 

Biaya 

Overhead 
HPP 

1 Lemari 

Kaca 
96.200.000 8.000.000 48.307,69 104.248.308 

2 Jemuran 36.000.000 12.000.000 48.307,69 48.048.308 

3 Westafel 72.000.000 6.500.000 48.307,69 78.548.308 

4 Tangga 35.750.000 6.000.000 48.307,69 41.798.308 

Sumber: Pengolahan data 

  Setelah menetukan Harga pokok produksi maka selanjutnya menghitung 

harga pokok  produksi  untuk setiap unit produk dengan cara menjumlahkan harga 

pokok produksi dibagi dengan jumlah unit yang di produksi. Berikut hasil 

perhitungan dari setiap unit produk. 

Tabel. 4.6 Penentuan Harga Produk 

No Nama Produk HPP Unit produksi HPP Perunit 

1 Lemari kaca 104.248.308 80 1.303.103,85 

2 Jemuran 48.048.308 120 400.402,56 

3 Westafel 78.548.308 65 1.208.435,50 

4 Tangga 41.798.308 60 696.638,46 

Sumber: Pengolahan data 

 Terlihat dari tabel 4.6 diatas harga pokok produksi dari setiap produk. 

Terjadi perbedaan dengan biaya yang ditentukan oleh perusahaan. 

 

4.4.2 Perbandingan Harga Pokok Produksi Antara Metode Perusahaan 

dengan Metode Tradisional 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan harga pokok produksi dengan metode yang 

digunakan oleh perusahaan dan perhitungan dengan menggunakan metode 

tradisionalnya terlihat pada tabel 4.7 dibawah ini. 
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Tabel 4.7 Perbandingan Harga pokok penjualan dengan metode perusahaan dan  

                 metode tradisional. 

No  Nama Produk 

HPP/unit Selisih (*) 

Metode 

Perusahaan 

Metode 

Tradisional 
Nilai % 

1 Jemuran 300.000 400.402,56 100.402,56 33,47 

2 Lemari kaca 1.200.000 1.303.103,85 103.103,85 8,59 

3 Tangga 650.000 696.638,46 46.638,46 7,18 

4 Westafel 1.000.000 1.208.435,50 208.435,50 20,84 

Keterangan  *  = Selisih terhadap metode Tradisional 

 

 Terlihat pada tabel 4.7 metode tradisional lebih besar dibandingkan 

dengan metode perusahaan. Dikarenakan metode perusahaan tidak 

memperhitungkan biaya overhead dalam proses perhitungan Harga pokok 

penjualan. 

 

4.4.3 Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan  Menggunakan Activity  

Based Costing (ABC) 

 

 Penentuan harga pokok produksi dengan metode tradisonal 

seperti yang telah dikemukakan diatas kurang memberikan informasi 

yang akurat kepada pihak manajemen perusahaan, karena 

perhitungan dengan metode tradisonal dapat menyebabkan distorsi 

antara produk satu dengan produk yang lainnya. Karena itu, 

diperlukan pembebanan biaya yang akurat yang dapat memberikan 

informasi kepada perusahaan untuk bisa mengambil keputusan yang 

tepat dan tetap bersaing. Dengan metode Activity Based Costing dapat 

menghasilkan informasi yang akurat terhadap penyebab biaya, yaitu 

aktivitas karena aktivitas mengkonsumsi sumber daya untuk 

menghasilkan suatu produk.  Dalam proses produksi perusahaan memerlukan 

biaya bahan baku langsung, berikut biaya bahan baku yang digunakan. 
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Biaya 4.8 Biaya bahan baku langsung dery salma Januari-Maret 

NO Jenis Produk 
Biaya bahan baku 

Langsung 
Produksi 

Biaya bahan 

baku Perunit 

1 Lemari Kaca 96.200.000 80 1.202.500 

2 Jemuran 36.000.000 120 300.000 

3 Westafel 72.000.000 65 1.107.692 

4 Tangga 35.750.000 60 595.833,3 

Total 233.950.000 325  

Sumber: Pengolahan Data 

 Bahan baku utama yang digunakan dalam memproduksi setiap produk 

yaitu berupa kaca, alumunium. Perhitungan bahan yaitu dengan cara 

memperhitung kan modal pembelian untuk keperluan produk lalu mengkalikan 

dengan jumlah produksi selama 3 bulan pada tahun 2019.  

 Setelah menentukan biaya bahan baku maka selanjutnya menentukan 

biaya tenaga kerja langsung. Berikut biaya tenaga kerja langsung pada perusahaan 

dery salma. 

 Tabel. 4.9 Data biaya tenaga kerja bualan Januari-Maret 2019 

Jenis 

Produk 

Produksi (Unit) Biaya 

Tenaga 

Kerja (Rp) 

Upah 

Perunit (Rp) 

Lemari 

kaca 

80 8.000.000 100.000 

Jemuran 120 12.000.000 100.000 

Westafel 65 6.500.000 100.000 

Tangga 60 6.000.000 100.000 

Total 325 43.750.000  

 Sumber: Pengolahan Data 

 Perhitungan biaya tenaga kerja dilakukan dengan cara menghitung biaya 

yang telah dialokasikan selama empat bulan untuk masing-masing produk dibagi 

dengan jumlah produksi dari masing-masing produk. Selanjutnya menghitung 

biaya tidak langsung atau overhead berdasarkan aktivitas-aktivitas yang 

ditimbulkan saat aktivitas produksi, tahapan dalam perhitungan biaya tidak 

langsung berdasarkan activity based costing adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi dan menggolongkan aktivitas. 

Mengidentifikasi dan menggolongkan aktivitas ke dalam empat 

level aktivitas. Dalam identifikasi ini peneliti memfokuskan kepada 

aktivitas yang termasuk dalam biaya produksi tidak langsung 
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(overhead). Aktivitas tersebut dimasukkan ke dalam beberapa 

kelompok yang mempunyai interpretasi fisik yang mudah dan jelas 

serta sesuai dengan segmen-segmen yang ada dalam perusahaan. 

Tabel. 4.10 Aktivitas pada perusahaan Dery salma 

Sumber: Pengolahan data 

 Sumber daya tidak langsung yang digunakan tersebut akan menghasilkan 

suatu biaya tidak langsung atau biaya overhead.  

1) Unit Level Activity 

Unit level activity cost adalah biaya aktivitas yang timbul pada unit level 

activity sebagai akibat dari penggunaan sumber daya oleh aktivitas 

tersebut. Aktivitas yang timbul pada level ini adalah penggunaan bahan 

penolong sehingga biaya yang ditimbulkan yaitu biaya penggunaan bahan 

penolong. Bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi berupa 

paku, baut, lem, amplas, roda, spandel. Total biaya penggunaan bahan 

penolong selama tiga bulan tahun 2019 sebesar Rp800.000 

Tabel 4.11 Biaya Bahan Penolong 

Jenis Produk Biaya Bahan Penolong (Rp) 

Lemari kaca 300.000 

Jemuran 150.000 

Westafel 200.000 

Tangga 150.000 

Total 800.000 

Sumber: Dery salma (2019) 

2) Batch Level Activity  

Batch level activity cost adalah biaya aktivitas yang timbul pada batch 

level activity sebagai akibat dari penggunaan sumber daya oleh aktivitas 

tersebut yang meliputi 

No Level aktivitas Jenis Aktivitas 

1 Unit Level Activity Penggunaan Biaya Penolong 

2 Batch Level Activity 

Pengantaran bahan (Transportasi) 

Pemakaian Mesin 

Pemakaian Lampu listrik 

3 Product Sustaining Activity 
Pemeliharaan Mesin 

Pemeliharaan kendaraan 

4 Facility Sustaining Activity 
Penyusutan Mesin 

Penyusutan Kendaraan 
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a) Pengantaran bahan (Transportasi) 

Pemakaian biaya dalam trasnportasi pengiriman produk merupakan 

biaya yang dikeluarkan untuk  mengirim produk yang konsumen yang 

sudah di terjual. Total biaya dalam Pengantaran barang ini selama tiga 

bulan yaitu Rp 2.000.000.  

b) Penggunaan biaya listrik  

Sumber daya tenaga yang digunakan oleh perusahaan dalam 

memproduksi yaitu  listrik yang dipasok dari PLN. Sumber daya 

listrik digunakan untuk pemakaian mesin dan lampu listrik dalam 

proses produksi. Dalam tiga bulan januari sampai maret biaya PLN 

yang dikeluarkan sebesar 2.250.000 Sedangkan untuk biaya 

pemakaian mesin dan pemakaian lampu saat produksi dihitung dengan 

cara jumlah konsumsi daya alat dikali  jumlah jam pemakaian lalu 

dikalikan tarif PLN. Biaya yang dikeluarkan dapat dilihat dalam tabel 

berikut: 

         4.12 Tabel Biaya Pemakain Listrik 

Jenis Biaya (Rp) 

Pemakain mesin 1.231.920 

Pemakaian lampu 42.282 

Total 1.274.202 

                           Sumber: Dery salma (2019) 

3) Product Sustaining Activity Cost 

Product sustaining activity cost adalah biaya aktivitas yang timbul pada 

product sustaining activity sebagai akibat dari penggunaan sumber daya 

oleh aktivitas tersebut yang meliputi biaya pemeliharaan mesin dan 

kendaraan. Biaya pemeliharaan mesin dan kendaraan merupakan  biaya 

yang digunakan untuk perawatan dan perbaikan mesin dan kendaraan serta 

pembelian sparepart mesin dan kendaraan. Biaya pemeliharaan mesin 

yang dikeluarkan seperti biaya penggantian mata bor, pelumas, mata 

gerinda, mata pisau sedangkan biaya pemeliharan mesin seperti ban, 

service,oli, kampas rem. Besarnya biaya pemeliharan mesin tersebut pada 

tabel berikut: 
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4.13 Tabel Biaya perawatan mesin 

Jenis Biaya (Rp) 

Mesin gerinda 300.000 

Mesin bor 400.000 

Mesin potong 400.000 

Kendaraan 2.400.000 

Sumber: Dery salma (2019) 

4) Facility Sustaining Activity Cost 

Facility sustaining activity cost adalah biaya aktivitas yang timbul pada 

facility sustaining activity sebagai akibat dari penggunaan sumber daya 

oleh aktivitas tersebut yang meliputi: 

a) Biaya Penyusutan mesin dan perlatan 

Mesin dan peralatan produksi dikenakan biaya penyusutan. Mesin dan 

peralatan yangdigunakan dalam proses produksi meliputi mesin 

gerinda, mesin bor, dan mesin potong. Taksiran jam mesin yang 

digunakan merupakan kebijakan yang ditetapkan perusahaan. 

Perhitungan nilai penyusutan diperoleh dengan menggunakan metode 

jam kerja (Sembiring, 1991), dimana: 

Tarif penyusutan = (Harga perolehan- Nilai residu) dibagi Taksiran 

jam mesin yang digunakan. 

Adapun perhitungan penyusutan untuk setiap mesin yaitu: 

Mesin gerinda  = 
       -       

       
   

         = 550 Rp/jam 

Mesin Potong            = 
        -       

       
 

       = 744 Rp/jam 

Mesin Bor  = 
       -       

       
 

   = 200 Rp/jam 

Biaya penyusutan yang dibebankan kepada mesin dan peralatan yang 

digunakan diperoleh dari perkalian antara tarif penyusutan dengan jumlah 

jam pemakaian aktual. Pemakaian jam kerja aktual bervariasi untuk 
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masing-masing mesin dan peralatan produksi sesuai dengan kebutuhan 

penggunaannya. mesin potong 435 jam, mesin gerinda 522 jam,mesin bor 

609 jam. Untuk memperoleh total biaya penyusutan mesin yaitu dari 

metode jam kerja dikalikan dengan jumlah mesin dan peralatan. Total 

biaya penyusutan mesin dan peralatan dapat dilihat pada Tabel dibawah. 

 4.14 Tabel Biaya Penyusutan mesin 

Jenis  Tarif /Jam  Jam Aktual  (Jam) Penyusutan 

(Rp)  

Mesin gerinda 550 522 287.100 

Mesin potong 744 435 323.640 

Mesin bor 200 609 152.250 

Total 762.990 

  Sumber: Pengolohan data 

b) Biaya penyusutan kendaraan 

Kendaraan yang dimiliki perushaan sebagai transportasi barang  

Kendaraan dikenakan biaya penyusutan. Taksiran umur kegunaan 

merupakan kebijakan yang ditetapkan perusahaan yaitu 5 tahun. 

Perhitungan biaya penyusutan kendaraan diperoleh dengan 

menggunakan metode garis lurus (Sembiring, 1991). 

Tarif penyusutan = (Harga perolehan- Nilai residu) dibagi Taksiran    

                                 umur kegunaan. 

Tarif penyusutan mobil  = 
            -           

 
   

          = Rp8.000.000 /tahun 

Biaya penyusutan untuk kendaraan carry box adalah sebesar Rp 8.000.000 

2. Menghubungkan berbagai biaya dengan berbagai aktivitas 

pengelompokkan biaya overhead pada aktivitas 

    Tabel. 4.15 Pengelompokkan biaya Overhead pada aktivitas. 

No Aktivitas Overhead Jumlah biaya (Rp) 

1 Aktivitas Berlevel unit  

 Penggunaan Biaya Penolong 800.000 

 Jumlah 800.000 

2 Aktivitas Belevel Batch  

 Pengantaran bahan (Transportasi) 2.000.000 

 Pemakaian listrik Mesin  1.231.920 
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 Pemakaian Lampu 42.282 

 Jumlah 3.274.202 

3 Aktivitas Berlevel produk  

 Pemeliharaan Mesin 1.100.000 

 Jumlah 1.100.000 

4 Aktivitas Berlevel Fasilitas  

 Pemeliharaan kendaraan 2.400.000 

 Penyusutan Mesin  762.990 

 Penyusutan kendaraan 8.000.000 

 Jumlah 11.162.900 

   Sumber: Pengolahan data 

3. Menentukan cost driver yang tepat untuk masing-masing 

aktivitas. 

Tabel 4.16 Penentuan Cost Driver (Pemicu biaya) pada aktivitas 

Sumber: Pengolahan Data 

Dan Adapun perhitungan dari Pemicu biaya adalah sebagai berikut: 

1) Perhitungan  Jumlah produksi 

Jumlah produksi pada dery salma pada bulan Januari-Maret terlihat pada 

tabel 4.17 : 

 

 

 

No Level aktivitas Jenis Aktivitas Pemicu biaya 

1 Unit Level Activity 
Penggunaan Biaya 

Penolong 

Jumlah unit 

Produksi (JU) 

2 Batch Level Activity 

Pengantaran bahan 

(Transportasi) 

 

Jumlah transportasi 

pengantaran barang 

(JTP) 

Pemakaian Mesin 
Killowatt hour 

(Kwh) 

Pemakaian Lampu listrik 
Killowatt hour 

(Kwh) 

3 
Product Sustaining 

Activity 

Pemeliharaan Mesin 
Jumlah unit 

Produksi (JU) 

Pemeliharaan kendaraan 

Jumlah transportasi 

pengantaran barang 

(JTP) 

4 
Facility Sustaining 

Activity 

Penyusutan Mesin Jam Peralatan (JP) 

Penyusutan Kendaraan 

Jumlah transportasi 

pengantaran barang 

(JTP) 
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Tabel 4.17 Jumlah produksi 

Jenis Produk Produksi (Unit) 

Lemari kaca 80 

Jemuran 120 

Westafel 65 

Tangga 60 

Total 325 

Sumber: Dery salma (2019) 

2) Jam peralatan 

Jam peralatan adalah waktu yang digunakan dalam pemakaian mesin 

untuk memproduksi berbagai macam produk pada dery salma. Total secara 

keseluruhan konsumsi jam untuk pekerjaan adalah 1044 jam dengan 

jumlah total produksi 325 jam. Kemudian jam peralatan dibebankan ke 

berbagai produk dengan cara: 

Konsumsi JP   
        

               
 = x Jumlah produksi tiap produk 

Adapun Perhitungan Konsumsi jam peralatan yaitu : 

Lemari kaca =   
  

    
  x  1044  

          = 257 jam 

Adapun  Konsumsi jam peralatan untuk masing-masing jenis produk dapat 

dilihat pada tabel 4.18 sebagai berikut: 

Tabel 4.18  Konsumsi Jam peralatan 

Jenis Produk Produksi 

(Unit) 

Jam perlatan 

(Jam) 

Lemari kaca 80 257 

Jemuran 120 385,5 

Westafel 65 208,8 

Tangga 60 192,8 

Total 325 1044 

Sumber: Pengolahan data 

3) Killowatt hour (Kwh) 

Perhitungan Kwh mesin merupakan hasil perkalian antara mesin dengan 

jumlah pemakain mesin serta jumlah mesin tersebut. Dan lampu 

penerangan pada saat produksi digunakan sesuai keperluan adapun rincian 

pemakaian daya untuk mesin dan lampu adalah sebagai berikut: 
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         Tabel 4.19 Tabel Pemakaian Kwh 

Jenis mesin Daya 

(Kwh) 

Jumlah Jam Kerja mesin Total Kwh 

Mesin 

Gerinda 

0,54 1 522 281,88 

Mesin Bor 0,35 1 609 213,15 

Mesin Potong 0,75 1 435 326,25 

Lampu 0,018 3 522 28,188 

Total 849,46 

          Sumber: Pengolahan data 

Selanjutnya pembeban kwh pada setiap jenis produk dilakukan dengan 

cara: 

Konsumsi kwh =   
         

               
  x Jumlah produksi setiap unit 

Adapun perhitungan konsumsu untuk produk lemari kaca yaitu: 

Konsumsi kwh lemari kaca =   
      
    

 x 80 

            = 209,09 kwh 

Adapun untuk konsumsi pemicu biaya killowatthour dari setiap produk 

dapat dilihat sebgaia pada tabel 4.20 sebagai berikut: 

Tabel 4.20 Konsumsi Kwh Perunit 

Jenis Produk Produksi (Unit) Konsumsi kwh 

Lemari kaca 80 209,09 

Jemuran 120 313,64 

Westafel 65 169,89 

Tangga 60 156,82 

          Sumber: Pengolahan data 

4) Jumlah Transportasi Pengantaran barang 

Jumlah transportasi pengantaran barang merupakan jumlah berapa kali 

perusahaan melakukan transportasi pada saat pengantran barang ke 

konsumen berikut jumlah pengantaran barang pada tiap produk 

Tabel 4.21 Jumlah Transportasi 

Jenis Produk Jumlah transportasi (Kali) (3 bulan) 

Lemari kaca 30x 

Jemuran 25x 

Westafel 30x 

Tangga 25x 

Total 110x 

Sumber: Dery salma (2019) 
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4. Pengelompokkan biaya yang homogen (homogeneous cost pool). 

Setelah aktivitas sudah teridentifikasi beserta pemicu biaya nya maka 

selanjutnya pengelompokkan aktivitas berdasarkan pemicu biaya yang 

homogen. Berikut pengelompokkan aktivitas tersebut: 

Tabel 4.22 Pengelompokkan Biaya  

No Kelompok aktivitas  Cost 

pool 

Cost driver Jumlah 

biaya (Rp) 

1 Penggunaan biaya penolong 

Pool 1 

Jumlah unit 

Produksi (JU) 

800.000 

 Pemeliharan mesin Jumlah unit 

Produksi (JU) 

1.100.000 

2 Pemakain mesin 

Pool 2 

Killowatt hour 

(Kwh) 

1.231.920 

 Pemakaian lampu listrik Killowatt hour 

(Kwh) 

42.282 

3 Pengantaran bahan 

(Transportasi) 

Pool 3 

Jumlah 

transportasi 

pengantaran 

barang (JTP) 

2.000.000 

4 Pemeliharaan kendaraan Jumlah 

transportasi 

pengantaran 

barang (JTP) 

2.400.000 

 Penyusutan kendaraan Jumlah 

transportasi 

pengantaran 

barang (JTP) 

8.000.000 

5 Penyusutan Mesin Pool 4 Jam Peralatan 

(JP) 

762.990 

      (Sumber: Pengolahan Data) 
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5. Penentuan tarif kelompok (pool rate) 

Setelah di kelompokkan maka selanjutnya menghitung pool rate (Tarif 

kelompok) Berikut perhitungan tarif kelompok tersebut: 

Tabel 4.23 Penentuan Tarif kelompok 

No Kelompok 

Aktivitas Biaya 

(A) 

Cost 

pool 

(B) 

 

Total Cost 

(C)  

Pemicu 

Biaya 

(D) 

Pool Rate 

E=C:D 

1 Penggunaan 

biaya penolong 
Pool 1 1.900.000 325 Unit 

5846,15 

  Pemeliharan 

mesin 

2 Pemakain mesin 

Pool 2 1.274.202 
849,31 

kwh 

1500,27 

 
 Pemakaian 

lampu listrik 

3 Pengantaran 

bahan 

(Transportasi) 

Pool 3 12.400.000 110 kali 
112.727,27 

 
4 Pemeliharaan 

kendaraan 

 Penyusutan 

kendaraan 

5 Penyusutan 

Mesin 
Pool 4 762.990 1044 jam 730,83 

Sumber : Pengolahan Data 

6. Pengalokasian biaya. 

Biaya untuk setiap kelompok biaya overhead dilacak ke 

berbagai jenis produk. Hal ini dilaksanakan dengan menggunakan 

tarif kelompok yang dikonsumsi oleh setiap produk. Ukuran ini 

merupakan penyederhanaan kuantitas cost driver yang digunakan 

oleh setiap produk. Jadi biaya overhead ditentukan dari setiap 

kelompok biaya ke setiap produk dengan perhitungan sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.24 Perhitungan Alokasi Biaya Overhead pada masing-masing produk 

Keterangan Lemari 

Kaca 

Jemuran Westafel Tangga 

Pool 1 

Konsumsi JU 80 120 65 60 

Tarif Permicu 5846,15 5846,15 5846,15 5846,15 

Jumlah biaya 467.692 701.538 379.999 350.769 

Pool 2 

Konsumsi Kwh 209,09 313,64 169,89 156,82 

Tarif pemicu 

(Rp/jam) 

1500,27 1500,27 1500,27 1500,27 

Jumlah biaya 313.691,5 470.544,7 254.880,9 254.880,9 

Pool 3 

Konsumsi JTP 

(Kali) 

30 25 30 25 

Tarif Per Pemicu 

(Rp/kali) 

112.727,27 112.727,27 112.727,27 112.727,27 

Jumlah Biaya 3.381.818 2.818.181,75 3.381.818 2.818.181,75 

Pool 4 

Konsumsi JP 257 385,5 208,8 192,8 

Tarif pemicu 

(Rp/jam) 

730,8 730,83 730,83 730,83 

Jumlah biaya 187.824 281.735 152.595 140.904 

 

Total Keseluruhan 

Biaya 

4.351.025,5 4.271.999 4.169.293 3.545.127 

Jumlah produksi 80 120 65 60 

Biaya 

Overhead/Unit 

54.387,81 35.600 64.142,96 59.085,45 

Sumber: Pengolahan Data 

Adapun Perhitungan HPP sebagai berikut: 

HPP : Biaya bahan baku + BiayaTKL + Biaya Overhead/unit  

Lemari kaca :  1.127.500 + 100.000 + 54.387,81 = 1.356.887,81 

Perhitungan untuk setiap jenis produk terlihat tabel 2.25 dibawah ini: 

Tabel 4.25 Perhitungan HPP 

Jenis Produk Bahan baku BTKL BOP Jumlah 

HPP/unit 

Lemari kaca 1.202.500 100.000 54.387,81 1.356.887 

Jemuran 300.000 100.000 35.600 435.600 

Westafel 1.107.692 100.000 64.142,96 1.271.835 

Tangga 595.833,3 100.000 59.085,45 754.919 

Sumber: Pengolahan data 
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4.4.4 Perbandingan Harga Pokok Produksi Antara Metode Perusahaan 

Dengan Metode ABC 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan harga pokok produksi dengan metode yang 

digunakan oleh perusahaan dan perhitungan dengan menggunakan (Activity Based 

Costing) dapat dilihat perbedaanya pada tabel 4.26 dibawah ini 

Tabel 4.26 Perbandingan Harga pokok penjualan dengan metode perusahaan dan  

                 metode ABC 

No  Nama Produk 

HPP/unit Selisih (*) 

Metode 

Perusahaan 
Metode ABC Nilai % 

1 Jemuran 300.000 435.600 135.600 45,20 

2 Lemari kaca 1.200.000 1.356.887 156.887 13,07 

3 Tangga 650.000 754.919 104.919 16,14 

4 Westafel 1.000.000 1.271.835 271.835 27,18 

Keterangan  *  = Selisih terhadap metode ABC 

Terlihat pada tabel 4.26 metode ABC menghasilkan nilai atau harga yang 

lebih besar dibandingkan dengan metode perusahaan. Dengan jumlah selesih yang 

cukup besar 

4.4.5 Perbandingan Harga Pokok Produksi Antara Metode     

           Tradisional Dengan metode ABC 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan harga pokok produksi dengan metode 

tradisional dan perhitungan dengan menggunakan (Activity Based Costing) dapat 

dilihat perbedaanya pada tabel 2.27 dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

Tabel 4.27 Perbandingan Harga pokok penjualan dengan metode tradisional dan  

                 metode ABC 

No Nama Produk 

HPP/unit Selisih (*) 

Metode 

Tradisional 
Metode ABC Nilai % 

1 Jemuran 400.402,56 435.600 35.197 8,79 

2 Lemari kaca 1.303.103,85 1.356.887 53.783 4,13 

3 Tangga 696.638,46 754.919 58.281 8,37 

4 Westafel 1.208.435,50 1.271.835 63.400 5,25 

Keterangan  *  = Selisih terhadap metode Tradisional 

 Terlihat pada tabel 4.27 metode ABC memberikan hasil lebih besar 

dibandingkan metode tradisional dari setiap produk. 

 

4.5  Perancangan Sistem Informasi Penentuan Harga pokok Penjualan 

 Perancangan sistem informasi penentuan harga pokok penjualan dimulai 

dengan merancang aliran sistem, Conex diagram, Data flow diagram,Entity 

relationship diagram, Desain Sistem input, proses,output, database. Adapun 

perancangan sebagai berikut: 

 

4.5.1 Aliran sistem Informasi (ASI) 

 Analisa sistem ini digunakan untuk menggambarkan alur atau proses 

sistem yang akan dirancang. Melakukan sistem simulasi sebelum sistem dibuat 

bertujuan agar nantinya sistem  yang akan dibangun sudah sesuai dengan tujuan 

dan manfaat dari pembuatan sistem itu sendiri. Untuk mempermudah pembuatan 

sistem simulasi maka analisa sistem  akan digambarkan dalam bentuk diagram 

aliran sistem informasi. Berikut ini analisa sistem simulasi metode ABC yang 

dirancang peneliti: 
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ASI Yang Dirancang

Sistem SimulasiUser

Ph
ase

Data Diri

Input Data Diri

Database

Data Usaha/UKM

Input data usaha

Data Produk

Input data produk

· Simulasi 
Perhitungan 
HPP

· Simulasi 
perhitungan 
HPP per 
produk

 
Gambar 4.2 Aliran sistem Informasi 

   

Keterangan dari gambar aliran sistem simulasi yang akan dirancang diatas adalah 

sebagai berikut: 

1. User disini adalah Pelaku UKM, harus mengisi data diri yang akan disimpan 

ke database, data diri berguna sebagai pendaftaran pelaku UKM terhadap 

sistem sehingga dapat akses untuk menggunakan sistem  simulasi. 

2. Setelah pelaku UKM atau user mendapatkan akses  maka user harus 

menginputkan data usahanya seperti nama perusahaan, alamat, dan lain 

sebagainya. 

3. User juga harus menginputkan produk yang dibuat dan biaya serta aktivitas 

selama melakukan produksi. 

4. Jika user sudah menginputkan dengan benar dan sesuai maka sistem akan 

menghasilkan simulasi perhitungan harga pokok produksi secara detail dan 

dapat  juga menghasilkan HPP per produk. 
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4.5.2 Contex diagram (CD) 

Context diagram adalah gambaran awal dari sebuah pemodelan level 

tertinggi dari DFD. Context diagram akan memberikan gambaran keseluruhan 

sebuah aplikasi yang kita buat. 

Sistem Simulasi
User atau Pelaku UKM

Input data diri

Mendapatkan hak akses

Input data usaha

Input Produk yang dihasilkan

Simulasi Perhitungan HPP

Simulasi Perhitungan HPP per produk

 

Gambar 4.3 Context Diagram 

Keterangan dari context diagram pada gambar 4.3 diatas adalah sebagai 

berikut: 

1. Pada sistem simulasi hanya terdapat satu entity yaitu user sebagai pelaku 

UKM 

2. Untuk menggunakan sistem ini,  user harus menginput data diri untuk dapat 

akses ke sistem simulasi ini 

3. User akan melakukan input data usahanya dan input produk yang dihasilkan 

4. Sistem akan menghasilkan simulasi perhitungan harga pokok produksi 

4.5.3 Data Flow Diagram (DFD) 

DFD atau Data Flow Diagram adalah sebuah diagram yang 

menggambarkan aliran data dalam suatu sistem. Level terendah dalam DFD akan 

menjadi sebuah interface dalam system. 
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User atau Pelaku 
UKM

1
Data master

User

Input data diri

Input data usaha

Input data Produk
perusahaan

produk

2
Simulasi Perhitungan 

HPP
Hasil Simulasi Perhitungan HPP

Akses penggunaan sistem

Gambar 4.4 Data Flow Diagram 

Keterangan dari gambar data flow diagram diatas adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat satu entity yaitu pelaku UKM selaku User 

2. Pada sistem simulasi terdapat 2 menu yaitu data master dan simulasi 

perhitungan HPP 

3. Sistem simulasi memiliki data store atau tabel dalam database yaitu tabel 

user, perusahaan dan produk 

4. User inputkan  data diri terlebih dahulu untuk mendapatkan akses 

penggunaan sistem dan disimpan ke tabel user yang ada pada database 

5. User menginputkan informasi detail usaha atau perusahaan dan akan 

disimpan pada tabel perusahaan 

6. User inputkan detail produknya dan akan disimpan dalam tabel produk 

7. Dari tabel produk dan perusahaan akan menghasilkan simulasi perhitungan 

HPP 

4.5.4 Entity Relationship Diagram (ERD) 

ERD atau Entity Relational Diagram adalah sebuah diagram yang 

mengambarkan suatu relasi dari suatu objek yang memiliki atribut. Dari ERD ini 

kemudian dapat menjadi suatu tabel dalam database 
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User

ID_User NO.KTP

NamaPassword

NO_Telp Alamat

Menghubungkan

Perusahaan

ID_Perusahaan Nama Perusahaan

ID_User

Jenis_User alamat

Menghubungkan

Produk

ID_perusahaan ID_produk Nama Produk

Biaya_perkativitas Volume_produksi

Persiapan Pengolahan_bahan JAM_Kerja Biaya_Utama

Biaya_overheadpabrik

Gambar 4.5 Entity Relationship Diagram 

4.5.5 Desain sistem informasi  

Perhitungan yang sebelumnya dilakukan jalankan dengan menggunakan 

sistem informasi yang dirancang. Berikut tampilan dari sistem informasi 

yang dirancang. 
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Gambar 4.6 Tampilan Login Sistem 

 

Pada gambar 4.6 merupakan tampilan awal saat menggunakan sistem, 

yaitu dengan cara memasukkan userename dan password yang sudah didaftarkan 

sebelumnya. 

 
Gambar 4.7 Tampilan setelah login 

 

Pada gambar 4.7 merupakan halaman depan sistem. Terdapat menu Home, 

Data master, dan simulasi. Menu-Menu tersebut memiliki fungsi-fungsi masing-

masing. 
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Gambar 4.8 Hasil output perhitungan HPP sistem Tradisional 

 

 Pada gambar 4.8 merupakan hasil perhitungan secara tradisional yang 

berisikan informasi nama produk, HPP, Unit produksi, dan HPP perunit. 

 

 
Gambar 4.9 Hasil output perhitungan HPP sistem ABC 

 

Pada gambar 4.9 merupakan hasil perhitungan Metode ABC yang 

berisikan informasi nama produk, HPP, Unit produksi, dan HPP perunit. 

 

4.6 Pengujian Sistem 

Pengujian sistem dilakukan bertujuan untuk memeriksa apakah sistem yang 

dirancang sesuai dengan kebutuhan. Pengujian dilakukan dengan pengujian 

blackbox dan pengujian UAT (User Acepted Test). 
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4.6.1 Pengujian Blackbox  

Blackbox adalah pengujian dilakukan dengan hanya menjalankan atau 

mengeksekusi sistem apakah sistem yang dirancang sesuai dengan yang 

diinginkan. Jadi blackbox merupakan user test, biasanya pengujian sistem dengan 

metode blackbox melibatkan pengguna sistem ataua client pemesan aplikasi 

tersebut. 

Tabel 4.28 Pengujian Blackbox 

No Yang diuji Masukkan Hasil yng diharapkan Hasil uji 

1 Login 

Username= admin 

Password = admin 

Ketika pengguna 

menginputkan username 

admin dan password admin 

(sesuai dengan database) 

maka pengguna berhasil 

masuk kedalam sistem 

sukses 

Username <> 

admin 

Password <> 

admin 

Ketika pengguna 

menginputkan bukan 

username admin dan 

password admin (tidak sesuai 

dengan database) maka ada 

pemberitahuan username dan 

password salah 

sukses 

2 
Menu 

Produk 

Menambahkan 

data produk 

Ketika ditambahkan melalui 

menu, database bertambah 

sesuai dengan yang 

ditambahkan dan terdapat 

pemberitahuan berhasil 

ditambahkan 

sukses 

Mengedit data 

produk 

Ketika diedit melalui 

menu,database terupdate 

sesuai dengan data yang di 

edit 

sukses 

Menghapus data 

Produk 

Ketika didelet melalui menu, 

maka database terhapus 

sesuai dengan yang dihapus 

sukses 

3 

Menu 

Biaya 

Tradisional 

Menambahkan 

data biaya 

overhead produk 

Ketika ditambahkan melalui 

menu, database bertambah 

sesuai dengan yang 

ditambahkan dan terdapat 

pemberitahuan berhasil 

ditambahkan 

sukses 
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Tabel 4.29 Pengujian Blackbox (Lanjutan) 

No Yang diuji Masukkan Hasil yng diharapkan Hasil uji 

  

Mengedit data 

Biaya Overhead 

Produk 

Ketika diedit melalui menu, 

database terupdate sesuai 

dengan data yang di edit 

sukses 

Menghapus data  

biaya overhead 

Produk 

Ketika didelet melalui menu, 

maka database terhapus 

sesuai dengan yang dihapus 

sukses 

4 

Menu 

kelompok 

Biaya 

Menambahkan 

data kelompok 

Biaya 

Ketika ditambahkan melalui 

menu, database bertambah 

sesuai dengan yang 

ditambahkan dan terdapat 

pemberitahuan berhasil 

ditambahkan 

Sukses 

 

Mengedit data 

kelompok biaya 

Ketika diedit melalui menu, 

database terupdate sesuai 

dengan data yang di edit 

Sukses 

Menghapus data  

kelompok biaya 

Ketika didelet melalui menu, 

maka database terhapus 

sesuai dengan yang dihapus 

sukses 

5 

Menu 

Pemakaian 

Kwh 

Menambahkan 

data pemakaian 

kwh 

Ketika ditambahkan melalui 

menu, database bertambah 

sesuai dengan yang 

ditambahkan dan terdapat 

pemberitahuan berhasil 

ditambahkan 

Sukses 

 

Mengedit data 

pemakaian kwh 

Ketika diedit melalui menu, 

database terupdate sesuai 

dengan data yang di edit 

Sukses 

Menghapus data  

pemkaian kwh 

Ketika didelet melalui menu, 

maka database terhapus 

sesuai dengan yang dihapus 

sukses 

6 

Menu 

simulasi 

metode 

Tradisional 

Output 

perhitungan 

metode tradisional 

Ketika di klik menu simulasi 

metode tradisional maka akan 

menampilkan hasil dari 

perhitungan dengan metode 

tradisional 

sukses 

7 

Menu 

simulasi 

metode 

ABC 

Output 

perhitungan 

metode ABC 

Ketika di klik menu simulasi 

metode ABC maka akan 

menampilkan hasil dari 

perhitungan dengan ABC 

sukses 
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4.6.2 Pengujian UAT (User Aceptance Test) 

Pengujian UAT adalah proses pengujian yang dilakukan oleh pengguna 

yang dimksud untuk menghasilkan dokumen yang dijadikan bukti bahwa sistem 

yang dikembangkan dapat diterima oleh pengguna.  Apabila hasil pengujian sudah 

bisa dianggab memenuhi kebutuhan dari pengguna maka aplikasi dapat di 

terapkan. Pengujian UAT dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan 

kepada pegamai dan pemilik toko (pengguna). Pengujian melibatkan 10 orang 

karyawan. Termasuk pemilik Hasil user accepted test dinilaidari 5 kategori yaitu 

SS (Sangat sesuai), S (sesuai)KS (Kurang sesuai), TS (tidak sesuai) dan TJ (tidak 

Jawab). 

Tabel 4.31 Pengujian UAT 

Pengujian sistem Pengguna 

NO Pertanyaan SS S KS TS TJ 

1 Apakah tampilan pada sistem perhitungan HPP 

menarik? 
6 4  

  

2 Apakah Tampilan menu pada sistem 

perhitungan HPP ini sesuai dengan yang 

diharapkan? 

2 5 3 

  

3 Apakah Tampilan menu Input Produk  sesuai 

dengan yang diharapkan? 
4 6  

  

4 Apakah Tampilan menu Input Biaya Overhead 

Tradisional   sesuai dengan yang diharapkan? 
6 4  

  

5 Apakah Tampilan menu Input kelompok biaya 

Produk  sesuai dengan yang diharapkan? 
5 5  

  

6 Apakah Tampilan menu Input Pemakaian kwh 

Produk  sesuai dengan yang diharapkan? 
3 7  

  

7 Apakah Tampilan menu Simulasi metode 

perhitungan HPP dengan metode tradisional 

Produk  sesuai dengan yang diharapkan? 

8 2  

  

8 Apakah Tampilan menu Simulasi metode 

perhitungan HPP dengan metode ABC Produk  

sesuai dengan yang diharapkan? 

7 3  

  

9 Apakah proses pada menu login sesuai dengan 

yang diharapkan? 
2 8  

  

10 Apakah aplikasi ini sesuai dengan yang 

diharapkan? 
1 7 2 

  

11 Apakah saat aplikasi dijalankan tidak menu 

terdapat error? 
8 2  

  

12 Apakah aplikasi ini cocok diterapkan di tempat 

ibu/bpk kerja? 
1 4 5 

  

13 Apakah aplikasi ini bersifat user friendly 3 5 2   
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(mudah digunakan)? 

14 Apakah hasil dari perhitungan HPP pada 

Aplikasi sesuai dengan perhitungan? 
2 2 6 

  

15 Apakah aplikasi membantu anda dalam 

menghitung HPP dan Harga jual? 
2 6 2 

  

16 Apakah aplikasi memberikan Informasi 

mengenai Perhitungan HPP dan Harga Jual? 
4 5 1 

  

17 Apakah aplikasi membantu anda dalam 

memajukan usaha anda? 
1 6 3 

  

Total 65 81 24 0 0 

 

 Dari Tebel tersebut maka dapat diketahui persentase dari masing-masing 

penilian: 

Total Item  = 65+82+23+0+0 =170 

Sangat sesuai =  (65/170) x 100% = 38,23% 

Sesuai =  (81/170) x 100% = 47,67% 

Kurang sesuai =  (23/170) x 100% = 14,11% 

Tidak sesuai    = 0 % 

Tidak jawab    = 0 % 

 Dari hasil perhitungan maka persentase kualitas dari aplikasi penentuan 

harga pokok penjualan dari sisi penggunaan didapatkan bahwa 38,23% sangat 

sesuai, dan sesuai 47,67%, dan kurang sesuai 14,11%. Tidak sesuai dan tidak 

jawab 0 %.  


