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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

 

4.1. Menu Awal 

 

Gambar 4.1  

Gambar tersebut merupakan menu awal pada saat membuka program.Di 

menu awal terdapat login untuk masuk ke menu utama.Dengan memasukkan 

username dan password yang dimiliki oleh pengguna. 
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4.2 Menu Utama 

 

Gambar 4.2  

Setelah Login dengan Username dan Password yang dimiliki oleh 

pengguna, di menu utama terdapat pilihan menu antara lain: 

1. File: terdiri dari User, Perusahaan, Bagian, Tipe Akun, dan Akun. 

2. Master: terdiri dari Penyewa, Mobil, barang, Detail Barang, Pegawai, 

dan rekanan 

3. Transaksi: terdiri dari Pemesanan, Penyewaan, Pengembalian, 

Pengeluaran, Operasional, Depresiasi mobil, dan Penggajian. 

4. Akuntansi: terdiri dari Jurnal, Pembayaran hutang Operasional, 

Pinjaman, Penerimaan piutang. 

5. Laporan Akuntansi: terdiri dari Buku Besar, jurnal, Neraca Saldo, 

Neraca, Hutang, Piutang, Laba Rugi, dan Laba Rugi per Mobil. 

6. Laporan Manajerial: terdiri dari Bagian, Mobil, Barang, Detail barang, 

Pegawai, Rekanan, dan Depresiasi Mobil 
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7. Logout. 

Dengan berbagai menu tersebut diharapkan akan membuat proses 

transaksi RENT CAR PUTRA MANDIRI menjadi lebih efektif dan efisien. 

 

4.3 File 

4.3.1. User 

 

 

Gambar 4.3  
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Form Data User terdiri dari field-field: 

 

1. Tambah: untuk menambah user untuk mengakses ke program. 

2. Username: untuk mengisi nama akses dalam program. 

3. Password: untuk membuat kata kunci untuk membuka program. 

4. Hak Akses: untuk memberikan pemakai program hak untuk 

mengakses program tersebut. 

5. Aksi: untuk menghapus atau mengedit data yang sudah tersimpan. 

Untuk field username tidak dapat dobel sedangkan field lain dapat 

menyesuaikan. 

Cara operasionalnya adalah: 

1. Simpan: untuk menyimpan data user baru. 

2. Batal: untuk membatalkan data user yang sedang diinput. 

3.  : untuk edit data user yang sudah tersimpan. 

4.  : untuk menghapus file data user yang tersimpan. 

4.3.2 Perusahaan 

 

Gambar 4.4 
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Form Data Perusahaan adalah data tentang perusahaan Rent Car Putra 

Mandiri terdiri dari field-field: 

1. Nama Perusahaan. 

2. Alamat. 

3. Nomor Telepon. 

4. Fax. 

5. Kota. 

4.3.3 Bagian 

 

 

Gambar 4.5 

Form Data Bagian untuk menambahkan organisasi dalam perusahaan, 

terdiri dari field-field: 
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1. Tambah: untuk menambah bagian dalam perusahaan. 

2. Kode Bagian: untuk mencatat kode bagian karyawan.  

3. Nama Bagian: untuk mengisi nama bagian dalam perusahaan. 

4. Gaji: untuk mengisi gaji yang diberikan dari perusahaan ke 

karyawan. 

 

Untuk kode bagian otomatis terisi dan menyambung dengan data bagian 

yang sudah disimpan. 

Cara operasionalnya adalah: 

1. Simpan: untuk menyimpan data bagian baru. 

2. Batal: untuk membatalkan data bagian yang sedang diinput. 

3.  : untuk edit data bagian yang sudah tersimpan. 

4.  : untuk menghapus file data bagian yang tersimpa. 

4.3.4. Data Tipe Akun 
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Gambar 4.6 

Data Tipe Akun untuk mengelompokan tipe akun kedalam kelompok 

akun, terdiri dari field-field: 

1. Kode Tipe: untuk mengklasifikasi pos atau rekening tipe akun. 

Kode tipe tidak bisa dobel, yang lain bisa menyesuaikan. 

Kode Tipe disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, maka kode 

tipe pada Rent Car Putra Mandiri adalah sebagai berikut: 

1.1 Asset Lancar 

1.2 Asset Tetap 

1.3 Aktiva Tidak Berwujud 

2.1  Liabilitas 

3.1  Pembelian 

3.2  Biaya-biaya usaha 

4.1  Ekuitas  

5.1  Pendapatan 

2. Nama Tipe: untuk memasukkan nama tipe akun. 

3. Kelompok: untuk mengidentifikasi tipe akun tersebut termasuk 

dalam kelompok akun. 
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Kelompok terdiri dari Aktiva, Pasiva, dan RL(Rugi laba) 

Cara operasionalnya adalah: 

1. Simpan: untuk menyimpan data tipe akun. 

2. Batal: untuk membatalkan data tipe akun yang sedang diinput. 

3.  : untuk edit data tipe akun yang sudah tersimpan. 

4.  : untuk menghapus file data tipe akun yang tersimpan. 

4.3.5. Data Akun 
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Gambar 4.7 

Data akun terdiri dari field-field: 

1. Kode Akun: untuk mengklasifikasikan pos atau rekening transaksi. 

Kode akun tidak bisa dobel. Akan muncul perintah jika kode akun 

sama. 

Kode akun disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, maka kode 
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akun pada Rent Car Putra Mandiri adalah sebagai berikut: 

   1.1.1 Kas 

1.1.2 Piutang 

1.1.3 Perlengkapan 

1.1.4 Asuransi Dibayar dimuka 

1.2.1 Tanah 

1.2.2 Bangunan 

1.2.3 Akumulasi Penyusutan Bangunan 

1.2.4 mobil sewa 

1.2.5 Akumulasi Penyusutan Mobil Sewa 

1.2.6 Peralatan Kantor 

1.2.7 Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor 

1.2.8 Perabot Kantor 

1.2.9 Akumulasi Penyusutan Perabot Kantor 

2.1.1 Hutang 

2.1.2 Hutang Listrik, Telepon, PDAM 

2.1.3 Hutang Gaji 

3.1.1 Pembelian 

3.2.1 Biaya Sopir 

3.2.2 Beban Gaji  

3.2.3 Beban Listrik, Telepon, PDAM 

3.2.4 Biaya Perlengkapan, Pemeliharaan dan Perbaikan  
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3.2.5 Beban Depresiasi Kendaraan  

3.2.6 Beban Depresiasi Perabot Kantor 

3.2.7 Beban Depresiasi Peralatan Kantor 

3.2.8 Beban Depresiasi Bangunan 

3.2.9 Beban Pulsa 

3.2.10 Biaya Perlengkapan 

4.1.1 Modal Putra 

4.1.2 Prive 

5.1.1 Pendapatan Jasa 

5 Kode tipe: untuk menentukan akun tersebut masuk dalam po-pos tipe akun yang 

sudah tercatat. 

6 Nama akun: transaksi-transaksi keuangan. 

7 Tanggal saldo awal: tanggal mulai saldo transaksi keuangan. 

8 Saldo awal: nominal saldo awal transaksi keuangan. 

9 Link Akun: menghubungkan akun satu dengan lainnya untuk mempermudah 

dalam pencatatan akuntansi. Tidak semua akun membutuhkan fungsi Link Akun. 

 

Cara operasionalnya adalah: 

1. Simpan: untuk menyimpan data akun. 

2. Batal: untuk membatalkan data akunyang sedang diinput. 

3.  : untuk edit data akunyang sudah tersimpan. Kode akun tidak 
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bisa di edit karena merupakan primary key, selain itu 

menyesuaikan. 

4.  : untuk menghapus file yang tersimpan. 

Dalam Data Akun ada Account Balance berguna untuk memeriksa apakah 

nominal yang dimasukkan ke data akun sudah seimbang yang nantinya akan 

terlihat di neraca. 

Adanya keterbatasan dalam data akun yaitu tidak adanya kontrol dalam 

buku besar (neraca awal) dengan buku pembantu (master mobil dan piutang), 

maka diperlukan ketelitian dari user pada saat input data akun agar sinkron antara 

buku besar (neraca awal) dengan buku pembantu (master mobil dan piutang). 

 

4.4 Master 

4.4.1. Penyewa 
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Gambar 4.8 
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Form Data Penyewa merupakan data-data yang berhubungan dengan 

penyewa. For Data Penyewa terdiri dari field-field: 

1. Kunci: untuk mencari apakah penyewa sudah tercatat atau belum 

dalam Data penyewa. Dengan kata kunci nama penyewa. 

2. Kode Penyewa: mencatat kode penyewa. 

Kode Penyewa bersifat otomatis berlanjut dengan kode penyewa 

sebelumnya. 

3. NIK: Nomor Induk Kependudukan yang dimiliki oleh penyewa. 

4. Nama Penyewa: untuk mencatat nama penyewa 

5. Tmp/tgl Lahir: untuk mencatat tempat dan tanggal lahir dari 

penyewa. 

6. Alamat: diisi oleh alamat penyewa. 

7. Kota: kota asal penyewa. 

8. HP: nomor telepon penyewa. 

 

Cara operasionalnya adalah: 

1. Simpan: untuk menyimpan data penyewa. 

2. Batal: untuk membatalkan data penyewayang sedang diinput. 

3.  : untuk edit data penyewayang sudah tersimpan. 

4.  : untuk menghapus file data penyewa yang tersimpan. 

 



52 

 

4.4.2. Mobil 
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Gambar 4.9 

Form Data kendaraan merupakan data-data yang berhubungan dengan 

mobil sewa. Form Fata kendaraan terdiri dari field-field: 

1. No. Polisi: untuk menambahkan nomor polisi armada. Merupakan 

primary key dalam data kendaraan. Jika ada nomor polisi yang sama 

dalam pencatatan maka muncul perintah. 

2. No. Mesin: nomor mesin yang ada dalam kendaraan armada. 

3. No. Rangka: nomor rangka yang ada dalam kendaraan armada. 

4. Merk Kendaraan: diisi dengan merek kendaraan. 

5. Jenis: diisi dengan jenis kendaraan. 

6. Kapasitas: diisi dengan kapasitas angkut armada. 

7. Fasilitas: diisi dengan fasilitas dalam kendaraan armada. 

8. Tarif Sewa: diisi dengan tarif sewa kendaraan armada dalam sehari 

atau 24 jam. 

9. Spedo awal: diisi dengan spedo awal armada kendaraan. 

10. Spedo saat ini: diisi dengan kilometer terakhir armada digunakan. 

11. Tahun beli: diisi dengan saat pembelian armada. 
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12. Tahun catat: diisi dengan awal tanggal mobil disewa.  

13. Harga Beli: diisi dengan harga pembelian saat tahun beli. 

14. Umur Ekonomis: diisi dengan umur ekonomi armada dalam 

kilometer. 

15. Residu: diisi dengan nilai sisa pakai armada. 

16. Depresiasi/KM: otomatis terisi jika sudah mengisi form harga beli, 

form umur ekonomis, dan form residu. 

17. Tahun Estimasi: diisi dengan tahun habis masa pakai armada. 

18. Jumlah Hari Sewa Awal: diisi dengan jumlah hari sewa awal. Ini 

untuk membantu membuat neraca awal. 

19. Total depresiasi: otomatis terisi jika form depresiasi/KM dan form 

Tarif Sewa sudah diisi. Form ini untuk mengetahui total depresiasi 

dalam armada. 

20. Nilai pemakaian: otomatis terisi jika form depresiasi/KM dan form 

Tarif Sewa sudah diisi. Form ini untuk mengetahui nilai pakai sampai 

terakhir dipakai armada. 

21. Nilai kendaraan Saat Ini: otomatis terisi jika form Harga beli. Form 

ini untuk mengetahui harga armada setelah depresiasi.  

 

Cara operasionalnya adalah: 

1. Simpan: untuk menyimpan data kendaraan. 
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2. Batal: untuk membatalkan data armada kendaraanyang sedang 

diinput. 

3. Tambah: untuk menambah data armada kendaraan. 

4.   : untuk edit data armada kendaraan yang sudah tersimpan. 

5.  : untuk menghapus file data armada kendaraan yang 

tersimpan. 

4.4.3. Barang 
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Gambar 4.10 

Form Data Barang adalah data-data yang berhubungan dengan barang 

atau sparepart yang digunakan oleh mobil sewa. Form Data barang terdiri dari 

field-field: 

1. Kode Barang: kode yang diberikan kepada barang atau sparepart. 

2. Nama Barang: diisi dengan nama barang atau sparepart. 

3. Estimasi: nilai perkiraan dalam barang. Hanya untuk gambaran berapa 

lama barang itu habis masa pakai.  

4. Satuan: satuan estimasi barang apakah dalam kilometer atau jam. 
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Cara operasionalnya adalah: 

1. Simpan: untuk menyimpan data barang. 

2. Batal: untuk membatalkan data barang yang sedang diinput. 

3. Tambah: untuk menambah data barang. 

4.   : untuk edit data yang sudah tersimpan. 

5.  : untuk menghapus file yang tersimpan. 

4.4.4. Data Detail Barang 
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Gambar 4.11 

Form Data Detail Barang adalah data-data yang berhubungan dengan 

detail dari setiap barang. Form Data Detail Barang terdiri dari field-field: 

1. Kode Barang: diisi dengan kode Data Barang yang sudah diisi dari 

Form Data Barang. 

2. Kode Detail Barang: Kode Detail Barang bersifat otomatis. 

3. Kode Rekanan: memilih Kode Rekanan yang sudah ada. 
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4. Nama Detail barang: diisi dengan Nama Detail Barang yang akan 

dipakai. 

5. Harga: diisi dengan harga beli Detail barang. 

 

Cara operasionalnya adalah: 

1. Simpan: untuk menyimpan data detail barang. 

2. Batal: untuk membatalkan data detail barangyang sedang diinput. 

3. Tambah: Untuk menambah data detail barang. 

4.  : untuk edit data detail barang yang sudah tersimpan. 

5.  : untuk menghapus file data detail barangyang tersimpan. 

4.4.5. Data Pegawai 
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Gambar 4.12 

Form Data Pegawai adalah data-data yang berhubungan dengan pegawai. 

Form Data Pegawai terdiri dari field-field: 

1. Kode Pegawai: Kode Pegawai bersifat otomatis karena primary key. 

2. Bagian: Memilih bagian yang sudah ada. 

3. Nama pegawai: diisi dengan nama pegawai. 

4. Alamat: diisi dengan alamat pegawai. 

5. Telepon: diisi dengan no telepon pegawai. 

6. Gaji: otomatis terisi. 

 

Cara operasionalnya adalah: 

1. Simpan: untuk menyimpan data pegawai. 

2. Batal: untuk membatalkan data pegawaiyang sedang diinput. 
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3. Tambah: untuk menambah data pegawai. 

4. : untuk edit data pegawaiyang sudah tersimpan. 

5. : untuk menghapus data pegawaiyang tersimpan. 

4.4.6. Rekanan 

 

 

Gambar 4.13 

 

Form Data Rekanan adalah data-data yang berhubungan dengan rekanan 

yang bekerjasama dengan Rent Car Putra mandiri. Form Data Rekanan terdiri 
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dari field-field: 

1. Kode Rekanan: Kode Rekanan bersifat otomatis. 

2. Nama Rekanan: diisi dengan nama toko/rekanan. 

3. Contact person: diisi dengan nomor telepon toko/rekanan. 

4. Alamat: diisi dengan alamat toko/rekanan. 

Cara operasionalnya adalah: 

1. Simpan: untuk menyimpan data rekanan yang akan disimpan. 

2. Batal: untuk membatalkan data rekanan yang akan disimpan. 

3. Tambah: untuk menambahkkan data rekanan. 

4. : untuk edit data rekanan yang sudah tersimpan. 

5. : untuk menghapus data rekanan yang sudah tersimpan. 
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4.5. Transaksi 

4.5.1. Pemesanan 

 

 

Gambar 4.14 
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Form Data Pemesanan adalah data yang berhubungan dengan pemesanan 

mobil sewa. Seluruh transaksi mobil diawali dari form Data Pemesanan. Form 

Data Pemesanan terdiri dari field-field: 

1. Kode Pemesanan: Kode pemesanan otomatis terisi. 

2. Mobil: diisi dengan mobil yang akan disewa. Setelah memilih 

mobil, akan keluar daftar peminjaman mobil. Bertujuan untuk 

memudahkan user untuk mengambil keputusan dalam mobil sewa 

apakah bisa disewa pada tanggal yang dipilih oleh penyewa. 

3. Penyewa: memilih oleh nama penyewa. 

4. Alamat: otomatis terisi. 

5. Tgl Pemesanan: otomatis terisi. 

6. Tgl Sewa: diisi dengan tanggal sewa mobil. 

7. Lama sewa: diisi dengan lama sewa mobil. 

8. Tgl Kembali: otomatis terisi jika sudah mengisi kolom Lama 

Sewa. 

9. Keterangan: diisi untuk menambah catatan dari penyewa. 

 

Cara operasionalnya adalah: 

1. Simpan: untuk menyimpan data pemesanan yang akan disimpan. 

2. Batal: untuk membatalkan data pemesanan yang akna disimpan. 

3. Tambah: untuk menambahkan data pemesanan. 
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4. : untuk edit data pemesanan yang sudah tersimpan dan belum 

masuk ke tanggal penyewaan. 

5. : untuk menghapus data pemesanan yang sudah tersimpan dan 

belum masuk ke tanggal penyewaan. 

6. : jika data pemesanan sudah masuk ke data penyewaan, maka 

user hanya bisa melihat data pemesanan tersebut. 

4.5.2. Penyewaan 
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Gambar 4.15 

Form Data Penyewaan adalah data-data yang berhubungan dengan sewa 

mobil. Form Data Penyewaan terdiri dari field-field: 

1. Kode sewa: Kode Rekanan bersifat otomatis. 

2. Kode Pesan: memilih kode pesan dari form Data Pemesanan. 

3. Penyewa: bersifat otomatis terisi jika sudah memilih Kode Pesan. 

4. Alamat: bersifat otomatis terisi jika sudah memilih Kode Pesan. 

5. Telp: bersifat otomatis terisi jika sudah memilih Kode Pesan. 

6. Mobil:  bersifat otomatis terisi jika sudah memilih Kode Pesan. 

7. Tarif sewa: bersifat otomatis terisi jika sudah memilih Kode Pesan. 

8. KM mobil: bersifat otomatis terisi jika sudah memilih Kode Pesan. 

9. Tgl Pesan: bersifat otomatis terisi jika sudah memilih Kode Pesan. 

10. Tgl Sewa: diisi dengan tanggal sewa mobil. 
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11. Jam: diisi dengan jam saat sewa. 

12. Lama Sewa: diisi dengan berapa hari lama sewa mobil. 

13. Tgl Kembali: otomatis terisi jika sudah mengisi kolom Tgl Sewa dan 

Lama Sewa. Jam dalam kolom Tgl Kembali otomatis terisi jika jam 

dalam kolom Tgl Sewa sudah diisi. 

14. Jaminan: jaminan memilih menggunakan KTP(Kartu Tanda Penduduk) 

atau STNK(Surat Tanda Nomor kendaraan). Nomor KTP harus sama 

dengan NIK nama Penyewa. 

15. Jenis bayar: memilih jenis bayar apakah tunai atau DP(down payment). 

16. Total bayar: otomatis terisi jika kolom Lama Sewa sudah diisi. 

17. DP: jika penyewa menggunakan sistem DP, maka kolom DP diisi 

dengan  jumlah uang yang digunakan untuk DP. 

18. Keterangan: diisi dengan keterangan kondisi mobil, atau keterangan 

tambahan lainnya. 

Cara operasionalnya adalah: 

1. Simpan: untuk menyimpan data penyewaan yang akan disimpan. 

2. Batal: untuk membatalkan data penyewaanyang akan disimpan. 

3. Tambah: untuk menambahkkan penyewaandata sewa. 

4. : untuk edit data penyewaanyang sudah tersimpan. 

5. : untuk menghapus data penyewaanyang sudah tersimpan. 
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6. : jika data penyewaan sudah masuk ke data pengembalian, maka 

user hanya bisa melihat data penyewaan. 

7. : untuk mencetak form penyewaan sebagai bukti untuk 

penyewa. 

 

Gambar 4.16  

Gambar diatas merupakan contoh cetak form penyewaan 
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4.5.3. Pengembalian 
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Gambar 4.17 

Form Data Pengembalian adalah data-data yang berhubungan dengan 

pengembalian sewa mobil. Form Data Pengembalian terdiri dari field-field: 

1. Kode Kembali: Kode Kembali bersifat otomatis. 

2. Kode Sewa: memilih kode sewa dari form Data Penyewaan. 

3. Penyewa: bersifat otomatis terisi jika sudah memilih Kode Sewa. 

4. Alamat: bersifat otomatis terisi jika sudah memilih Kode Sewa. 

5. Telp: bersifat otomatis terisi jika sudah memilih Kode Sewa. 

6. Mobil:  bersifat otomatis terisi jika sudah memilih Kode Sewa. 

7. Tarif sewa: bersifat otomatis terisi jika sudah memilih Kode Sewa. 

8. Tarif denda: denda ditentukan 1x24 jam dengan ketentuan tarif denda 

sama dengan tarif sewa. 
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9. KM mobil: bersifat otomatis terisi jika sudah memilih Kode Sewa. 

10. KM Kembali: diisi dengan kilometer mobil saat pengembalian. Jika 

belum diisi maka akan keluar perintah. 

 

Gambar 4.18 

11. Tgl Sewa: bersifat otomatis terisi jika sudah memilih Kode Sewa. 

12. Jam: bersifat otomatis terisi jika sudah memilih Kode Sewa. 

13. Tgl harus Kembali: bersifat otomatis terisi jika sudah memilih Kode 

Sewa. 

14. Jam: bersifat otomatis terisi jika sudah memilih Kode Sewa. 

15. Tgl Kembali: diisi dengan tanggal saat mobil sewa dikembalikan. 

16. Jam: diisi dengan jam saat mobil sewa dikembalikan. 

17. Lama Sewa: bersifat otomatis terisi jika sudah memilih Kode Sewa. 

18. Biaya Sewa: otomatis terisi jika sudah memilih Kode Sewa. 

19. Lama Keterlambatan: diisi dengan lama keterlambatan mobil sewa 

dikembalikan. 

20. Denda Keterlambatan: otomatis terisi jika ada keterlambatan. 

21. Total Biaya: otomatis terisi dengan rincian Biaya Sewa + Denda 

Keterlambatan + Biaya Lain. 
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22. DP: bersifat otomatis terisi jika sudah memilih Kode Sewa. 

23. Biaya lain: diisi dengan biaya lain jika ada kerusakan saat mobil 

disewa. 

24. Total Bayar: otomatis terisi dengan rincian Total Biaya – DP + biaya 

lain. 

25. Keterangan: diisi dengan catatan apakah mobil mengalami kerusakan 

oleh penyewa. 

 

 Cara operasionalnya adalah: 

1. Simpan: untuk menyimpan data pengembalian yang akan 

disimpan. 

2. Batal: untuk membatalkan data pengembalian yang akan disimpan 

3. Tambah: untuk menambahkkan data pengembalian. 

4. Sekarang: untuk pencatatan tanggal dan jam pengembalian secara 

otomatis saat input data. 

5. : untuk edit data pengembalian yang sudah tersimpan. 

6. : untuk menghapus data pengembalian yang sudah tersimpan. 

7. : untuk mencetak form pengembalian sebagai bukti untuk 

penyewa. 
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Gambar 4.19  

Gambar diatas merupakan contoh cetak form pengembalian 
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4.5.4. Pengeluaran 

 

 

Gambar 4.20 

Form Data Pengeluaran adalah data yang berhubungan dengan 

pengeluaran beban perusahaan. Form Data Pengeluaran digunakan dengan 

transaksi dengan pembayarn tunai/kas. Form Data Pengeluaran ini untuk 

mempermudah pencatatan beban pada kas di perusahaan. Form Data Pengeluaran 

terdiri dari field-field: 

1. Kode Pengeluaran: Kode Pengeluaran bersifat otomatis terisi. 

2. Akun: memilih akun beban. 

3. Tanggal: diisi dengan tanggal saat pencatatan. 

4. Jumlah: diisi dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh 

perusahaan. 
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5. Keterangan: diisi dengan catatan tambahan untuk pengeluaran. 

Cara operasionalnya adalah: 

1. Simpan: untuk menyimpan data pengeluaran yang akan disimpan. 

2. Batal: untuk membatalkan data pengeluaran yang akan disimpan. 

3. Tambah: untuk menambahkkan data pengeluaran. 

4. : untuk edit data pengeluaran yang sudah tersimpan. 

5. : untuk menghapus data pengeluaran yang sudah tersimpan. 

4.5.5. Operasional 
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Gambar 4.21 

Form Data Operasional adalah data yang berhubungan dengan 

pengeluaran operasional untuk mobil sewa. Form Data operasional terdiri dari 

field-field: 

1. Kode Operasional: Kode Operasional bersifat otomatis terisi. 

2. Tangal: diisi dengan tanggal saat operasional terjadi. 

3. Rekanan: memilih rekanan/toko yang sudah ada. 

4. Mobil: memilih mobil sewa yang akan diperbaiki. 
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5. Barang: memilih barang yang akan diganti. 

6. Jumlah: kuantitas barang yang akan diganti. 

7. Harga: otomatis terisi jika sudah memilih barang. 

8. Subtotal: otomatis terisi jika jumlah sudah terisi. 

9. Total: otomatis terisi dari penjumlahan subtotal. 

10. Bayar: diisi dengan memasukkan jumlah uang yang akan 

dibayarkan. 

11. Sisa hutang: jika jumlah uang yang dibayarkan lebih kecil 

dari total, maka kekurangan akan masuk ke sisa hutang. 

Cara operasionalnya adalah: 

1. selesai: untuk menyimpan dan mengakhiri transaksi 

operasional. 

2. Tambah: untuk menambahkan data operasional. 

3. : untuk edit data operasional yang sudah tersimpan. 

4. : untuk menghapus data operasional yang sudah tersimpan. 

5. :untuk menambahkan barang yang akan diganti. 
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4.5.6. Depresiasi Mobil 

 

Gambar 4.22 

Data Depresiasi mobil adalah data untuk melihat depresiasi mobil.Ada 

kolom mobil untuk melihat setiap depresiasi per mobil.Mulai dari tahun mobil, 

harga beli, umur ekonomis, nilai residu, tarif depresiasi, dan nilai saat ini. Dari 

data Pengembalian, maka akan muncul depresiasi per satu transaksi sewa.  

4.5.7. Penggajian 
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Gambar 4.23 

Form Data Penggajian adalah data yang berhubungan dengan penggajian 

karyawan. Seluruh penggajian karyawan menggunakan form ini. Form Data 

Penggajian terdiri dari field-field: 

1. Kode Penggajian: Kode penggajian otomatis terisi. 

2. Kode Pegawai: diisi dengan memilih karyawan yang akan 

mendapat gaji. 

3. Tanggal: diisi dengan tanggal transaksi penggajian. 

4. Jumlah: jumlah gaji terisi otomatis saat kode Pegawai sudah diisi. 

5. Keterangan: untuk menambah keterangan tambahan untuk gaji. 

Cara operasionalnya adalah: 



80 

 

1. Simpan: untuk menyimpan data penggajian yang akan disimpan. 

2. Batal: untuk membatalkan data penggajian yang akna disimpan. 

3. Tambah: untuk menambahkan data penggajian. 

4. : untuk edit data penggajian yang sudah tersimpan. 

5. : untuk menghapus data penggajian yang sudah tersimpan  

 

4.6. Akuntansi 

4.6.1. Jurnal 

 

Gambar 4.24  

Gambar diatas merupakan contoh input data jurnal 

Form Data Jurnal adalah semua transaksi yang dicatat dalam Jurnal 

umum. Form Data Jurnal terdiri dari field-field: 

1. Kode Jurnal: Kode Jurnal bersifat otomatis terisi. 

2. Tanggal: diisi dengan tanggal transaksi. 
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3. Keterangan: diisi dengan keterangan tambahan untuk melengkapi 

laporan jurnal. 

4. Akun: memilih akun yang akan digunakan untuk transaksi 

5. Debet: diisi dengan nominal angka transaksi. 

6. Kredit: diisi dengan nominal angka transaksi. 

Total adalah penjumlah antara debet dan kredit. Digunakan untuk melihat 

apakah debet dan kredit dalam transaksi sudah balance atau belum. 

Cara operasionalnya adalah: 

1. selesai: untuk menyimpan dan mengakhiri jurnal transaksi. 

2. Tambah: untuk menambahkkan data jurnal. 

3. : untuk edit jurnal yang sudah tersimpan. 

4. : untuk menghapus jurnal yang sudah tersimpan. 

5. :untuk menambahkan akun transaksi. 
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Gambar 4.25 

Gambar diatas merupakan contoh data jurnal  
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4.6.2 Pembayaran Hutang Operasional 

 

 

Gambar 4.26 

Form Data Pembayaran Hutang adalah data pelunasan hutang jika ada 

hutang dalam Data Operasional. Form Data Pembayaran Hutang terdiri dari 

field-field: 

1. Kode Hutang: Kode Hutang bersifat otomatis terisi. 

2. Tanggal: diisi dengan tanggal saat pembayaran hutang. 

3. Kode Operasional: memilih kode operasional dari Form Data 

Operasional. 

4. Sisa Hutang: otomatis terisi jika masih ada sisa hutang. 

5. Jumlah: jumlah hutang yang akan dibayarkan. 
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6. Saldo Akhir hutang: otomatis terisi jika sudah mengisi kolom 

Jumlah. Ini adalah total hutang apakah perusahaan masih 

mempunyai hutang atau tidak. 

Jika dalam pembayaran hutang tidak langsung lunas, maka hanya perlu 

edit transaksi tidak perlu tambah transaksi. 

Cara operasionalnya adalah: 

1. Simpan: untuk menyimpan data pembayaran hutang. 

2. Batal: untuk membatalkan data pembayaran hutang. 

3. : untuk edit data pembayaran hutang yang sudah tersimpan. 

4. : untuk menghapus data pembayaran hutangyang sudah 

tersimpan. 
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4.7. Laporan Akuntansi 

4.7.1. Buku Besar 

 

Gambar 4.27 

Form Buku Besar digunakan untuk menampilkan akun dalam satu 

periode terdiri dari field: 

1. Per Tanggal: diisi dengan tanggal akhir dari buku besar yang ingin 

dilihat. Awal periode dihitung dari awal akun dibuat. 

2. Akun: memilih akun yang sudah ada yang ingin dilihat. 

Jadi user bisa melihat akun per pos rekening. Cara operasionalnya dengan 

memasukkan Per Tanggal dan akun maka buku besar dari akun tersebut akan 

muncul. 
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Gambar 4.28 

Gambar diatas merupakan contoh buku besar transaksi mobil sewa. 

4.7.2. Jurnal 

 

Gambar 4.29 

Form Laporan Jurnal digunakan untuk menampilkan akun – akun dalam 

satu periode terdiri dari field: 

1. Periode: diisi dengan tanggal awal dari jurnal yang ingin dilihat. 

2. s/d: diisi dengan tanggal awal dari jurnal yang ingin dilihat 

Cara operasionalnya dengan memasukkan Periode tanggal awal sampai 

dengan akhir periode, maka akan muncul laporan jurnal dalam periode yang 

dipilih.User juga dapat mencetak laporan jurnal tersebut. 
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Gambar 4.30 

Gambar diatas merupakan contoh laporan jurnal bulan April 2015 
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Gambar 4.31 

Contoh cetak laporan jurnal  

4.7.3. Neraca Saldo 

 

Gambar 4.32 
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Form Neraca Saldo digunakan untuk menampilkan neraca saldo sampai 

dengan periode tertentu. User hanya memasukkan tanggal, maka neraca saldo 

akan muncul. 

 

Gambar 4.33 

Gambar diatas merupakan contoh neraca saldo 
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Gambar 4.34 

Contoh Cetak Neraca Saldo 

4.7.4. Neraca 

 

Gambar 4.35 

Form Neraca digunakan untuk menampilkan laporan neraca sampai 

dengan periode tertentu. Dengan memasukkan Per tanggal, maka laporan neraca 

otomatis akan muncul. 
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Gambar 4.36 

Gambar diatas adalah contoh cetak Neraca 

 

4.7.5. Hutang 

 

Gambar 4.37 

Form Laporan Hutang adalah form yang menunjukkan hanya akun hutang 

operasional. User bisa melihat kode operasional, nopol (nomor polisi) mobil 

sewa, kode rekanan, nama rekanan, serta jumlah hutang yang dimiliki 

perusahaan. 
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4.7.6. Laba Rugi 

 

Gambar 4.38 

Form Laba Rugi adalah form yang menunjukkan pendapatan dan beban – 

beban untuk melihat laba atau rugi perusahaan dalam periode tertentu. Dengan 

memasukkan tanggal pada kolom Periode dan kolom s/d,maka laporan Akuntansi 

Laba Rugi akan muncul. 

 

Gambar 4.39 
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Gambar 4.40 

Contoh Cetak Laba/Rugi 

4.7.7. Laba Rugi Per Mobil 

 

Gambar 4.41 

Gambar diatas contoh laporan laba rugi per mobil 
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Form Laba Rugi Per Mobil untuk mengetahui pendapatan dan operasional 

mobil. Ini bertujuan untuk mengetahui mobil sewa sudah mengeluarkan biaya 

apa saja untuk mobil sewa. 

 

Gambar 4.42 

Contoh cetak laba rugi per mobil 
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4.8. Laporan Manajerial 

4.8.1. Bagian 

 

Gambar 4.43 

Form Data bagian untuk mencetak data bagian. 

 

Gambar 4.44 

Gambar diatas merupakan contoh cetak laporan bagian 
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4.8.2. Mobil 

 

Gambar 4.45 

Form Data mobil untuk mencetak data mobil. 

 

Gambar 4.46 

Gambar diatas merupakan contoh cetak laporan mobil 
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4.8.3. Barang 

 

gambar 4.47 

Form Data barang berfungsi untuk mencetak data barang. 
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Gambar 4.48 

Gambar diatas merupakan contoh cetak Laporan Barang 
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4.8.4. Detail Barang 
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Gambar 4.49 

Form Data Detail Barang untuk mencetak Data Detail Barang. 
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Gambar 4.50 

Gambar diatas merupakan contoh cetak laporan data detail barang 

4.8.5. Pegawai 

 

Gambar 4.51 

Form Data Pegawai untuk mencetak Data Pegawai. 
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Gambar 4.52 

Gambar diatas merupakan contoh cetak laporan data pegawai 

4.8.6. Rekanan 

 

Gambar 4.53 

Form Data Rekanan untuk mencetak Data Rekanan. 
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Gambar 4.54 

Gambar diatas merupakan contoh cetak laporan data rekanan 

4.8.7. Depresiasi Mobil 

 

Gambar 4.55 

Form Data Depresiasi Mobil untuk mencetak Laporan Data Depresiasi Mobil. 
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Gambar 4.56 

Gambar diatas merupakan contoh cetak laporan depresiasi mobil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




