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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

Dalam bab IV ini akan dijelaskan tentang analisis, perancangan, dan 

pengembangan sistem informasi akuntansi (SIA) yang telah dilakukan selama 

melakukan penelitian di HARMONI kudus. Hasil dari analisis, perancangan dan 

pengembangan nantinyaakan diterapkan dengan memakai salah satu metode 

pengembangan sistem yaitu dengan menggunakan metode Rapid Application 

Development. Metode ini dipilih karena bertujuan untukmendesain system 

informasi akuntansi yang nantinya akan dikembangkan dan dapat menyesesuaikan 

dengan kondisi perusahaan. 

Dalam metode ini diperlukanmenganalisa perusahaanagar dapat 

memberikan sebuah gambaran dan apa yang jadi kebutuhan perusahaan didalam 

sistem dan dapat membantu memberikan gambaran sistem informasi. Adapun hasil 

dari analisis yang dilakukan adalah: 

 

4.1. Tahap Investigasi Awal 

Tahap awal adalah penyelidikan yang berguna untuk 

mengidentifikasi segala kegiatan, kebutuhan dan juga masalah  yang terjadi 

di dalam HARMONI kudus. Hasil dari investigasi awal ini nantinya akan 

menjadi ruang lingkup bagi peneliti dalam menganalisis, merancang dan 

mengembangkan apa yang dibutuhan sistem di dalam HARMONI kudus. 

Tahap ini dapat dilakukan dengan caramelakukan wawancara dan 

observasi secara langsung ke HARMONI kudus. Dalam wawancara dan 
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observasi yang telah dilakukan, peneliti menemukan permasalahan, 

permasalahan yang pertama adalah dalam HARMONI kudus ini segala 

pencatatan akuntansinya masih dilakukan secara manual dan belum adanya 

aktivitas pengendalian yang memadai dalam melakukan kegiatan.. Selain 

hal tersebut juga menyebabkan tujuan SPI belum tercapai yaitu pelaporan 

keuangan yang diterapkan belum dapat diandalkan serta belum efektif 

dalam kegiatan didalam HARMONI kudus. Dari permasalahan awal ini 

maka HARMONI kudus membutuhkan perancangan sistem informasi 

akuntansi berbasis teknologi informasi yang akanmenghasilkan laporan 

keuangan yang cepat juga akurat dan mempunyai pengendalian aktivitas 

yang kuat. 

 

4.2. Analisis Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian ini merupakan kebijakan yang membantu 

dan memastikan apakah arahan manajemen telah dilaksanakan dengan baik 

apa tidak, aktivitas ini dilakukan untuk meanggulangi dan meminimalkan 

resiko yang akan terjadi 

Selama melakukan observasi, peneliti mengetahui bahwa didalam 

HARMONI kudus ini masih belum terdapat aktivitas pengendalian yang 

memadai sehingga hal ini juga akan berpengaruh pada kegiatan operasional 

dari HARMONI kudus. Analisis aktivitas pengendalian didalam 

HARMONI kudus sebagai berikut: 
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4.2.1  Pelaporan Kinerja Atas Pekerjaan yang Telah Dilakukan 

Didalam HARMONI kudus ini masih belum ada pelaporan 

yang jelas atas kinerja yang telah dilakukan oleh montir, khususnya 

pada bagian service. Dimana montir adalah orang yang secara 

langsung menangani motor yang datang dari pelanggan yang 

membutuhkan service. Akan tetapi, pada bagian ini masih belum ada 

pencatatan yang terstruktur dengan baik atas kinerja yang telah 

dilakukan oleh montir tersebut. Sehingga pemilik kadang merasa 

kesulitan saat penentuan intensif gaji dan atau saat kroscek 

pekerjaan yang telah dilakukan oleh montir tersebut. Dengan 

demikian, akan menyebabkan ketidak efektifan. 

 

4.2.2  Penggunaan Dokumen dan Catatan yang Memadai 

Pencatatan transaksi yang dilakukan  HARMONI kudus 

masih secara manual dan belum semua kegiatan yang berhubungan 

dengan kegiatan operasional dilakukan pencatatan yang memadai. 

Sehingga nantinya dapat menimbulkan masalah dalam kegiatan 

operasionalnya. 

 

4.5.3 Penjagaan yang Memadai Terhadap Aktivitas dan Pencatatan  

Survey yang telah dilakukan di HARMONI 

kudusini,dimanasurvey ini dilakukan dengan metode pengumpulan 

data melalui wawancara, observasi yang dilakukan secara langsung, 

dan dokumentasi. Dari hasil survey yang telah dilakukan ini dapat 
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dilihat bahwa masih terdapat beberapa aktivitas dan proses 

pencatatan yang belum memadai. Hal ini dikarenakan pemilik yang 

seorang diri, tidak dapat secara rutin dan/atausetiap saat melakukan 

pengawasan secara langsung terhadap segala kinerja montirnya dan 

melakukan semua pencatatan atas transaksi yang 

terjadi.Keterbatasan pemilik dalam pengawasan ini bisa menjadi 

celah terjadinya frauddan  dapat memberikan pengaruh buruk dalam 

kelancaran kegiatan operasional. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa 

HARMONI kudus masih belum mempunyai penjagaan yang 

memadai atas aktivitas dan pencatatanya.  

 

4.3. Tahap Analisis Masalah 

Untuk dapat mengetahui sebab dan akibat segala 

permasalahan yang terjadi pada obyek penelitian maka diperlukan 

tahapan analisis masalah, dengan begitu segala akar permasalahan 

yang terdapat di obyek penelitian dapat diketahui lebih detail , 

sehingga nantinya diharapkan dapat menentukan kebutuhan sistem 

dan arah pengembangan sistem yang dibutuhkan. Dantahap analisis 

masalah yang ada di HARMONI kudus ini akan dipaparkan dengan 

memakai matrik sebab-akibat, berikut matrik sebab akibat hasil 

analisis masalah: 
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Sistem Akuntansi Berbasis Teknologi Pada Bengkel HARMONI 

kudus 
 

    
 

No. Analisis Sebab-Akibat Usulan Perbaikan 
 

   

Sistem 

 

 Sebab Akibat 
 

    
  

1. Pencatatan 

akuntansi yang 

masih dilakukan 

secara manual dan 

minimalis 

 Tidak 

maksimalnya 

kegiatan 

operasional 

HARMONI kudus 

karena segala 

informasi yang 

dibutuhkan tidak 

dapat diakses 

dengan cepat 

 Masih sering terjadi 

kesalahan dan 

belum semua bukti 

transaksi dilakukan 

proses input 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mempunyai sistem 

akuntansi yang 

memadai dengan cara 

membuat sistem 

informasi akutansi 

yang berbasis 

teknologi informasi, 

yang disesuaikan 

dengan yang 

diperlukan dalam 

HARMONI kudus, 

sehingga nantinya 

informasi yang 

dibutuhkan dapat di 

akses dengan cepat 

juga mudah, dan 

menghasilkanouput 

yang lebihterintegrasi
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 Ada kemungkinan 

terjadi kesalahan 

dalam perhitungan 

dan penentuan harga 

service

sehingga akan 

terdapat 

kemungkinan bahwa 

penerimaan atas 

pendapatan jasa 

service tidak sesuai 

dengan yang 

diharapkan 
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2.  Masih kurangnya 

sistem pengendalian 

internal didalam 

aktivitas 

pengendalian 

Tidak  semua 

kegiatan yang 

berhubungan dengan 

kegiatan operasional 

dilakukan 

pencatatan yang 

memadai. Sehingga 

dapat menimbulkan 

kendala dalam 

kegiatan 

operasionalnya 

seperti: kesulitan 

dalam mengakses 

informasi yang 

dibutuhkan saat 

menentukan harga 

service,kesulitan 

dalam menentukan 

intensif gaji pada 

pekerja, dan terdapat 

kemungkinan akan 

terjadinya fraud saat 

melakukan input 

transaksi yang ada.



 Merancang sistem 

informasi 

akuntansi juga 

merancang sistem 

pengendalian yang 

memadai, 

pengendalian ini 

diperlukan input ke 

sistem dan itu 

diperlukan ID serta 

password, 

sehingga input 

yang dilakukan 

lebih aman. 

Dengan demikian, 

segala sesuatu 

yang diakses dapat 

lebih terpercaya 

serta akurat. 

 Diperlukan adanya 

form atas kegiatan 

service yang 

disertai dengan 

segala data yang 

bersangkutan 

didalamnya. 

Tabel 4.1 Matriks Sebab Akibat 
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4.4.Tahap Analisis Kebutuhan Sistem 

Analisis kebutuhan sistem ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk 

menjawab segala sistem yang dibutuhkan guna untuk menunjang segala 

aktivitas operasional didalam entitas yang bersangkutkan. 

Dengandemikian, segala permasalahan yang telah diidentifikasi pada 

tahap-tahap sebelumnya akan dapat teratasi. 

Dari hasil analisis kebutuhan sistem yang telah dilakukan pada 

obyek penelitian yaitu HARMONI kudus, didapatkan hasil bahwa 

HARMONI kudus membutuhkan sistem informasi yang meliputi 

kebutuhan masukan (input), proses, dan keluaran (ouput). 

Pada bagian input, ada beberapa form , yang sebagai berikut : 

1. Form login yang digunakan untuk masuk ke sistem 

2. Menu, digunakan untuk memilih menu menu sistem 

3. Kode akun, digunakan untuk menginput kode akun yang 

dibutuhkan. 

4. Form karyawan, untuk informasi karyawan yang bekerja di 

HARMONI kudus. 

5. Supplier, input informasi pemasok barang. 

6. Konsumen, input informasi tentang konsumen/pelanggan yang 

sering dating. 

7. Form jenis barang dan jasa, digunakan untuk membedakan tiap” 

barang ataupun jasa yang dilakukan. 
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8. Form pembelian, untuk input order pembelian. 

9. Form pelunasan hutang, untuk input transaksi pelunasan hutang. 

10. Penjualan, untuk input order penjualan. 

11. Form pelunasan piutang, untuk input pelunasan piutang. 

12. Form penerimaan kas, input transaksi atas penerimaan kas. 

13. Form pengeluaran kas, input transaksi atas pengeluaran kas. 

14. Form persediaan, input persediaan yang tersisa digudang. 

15. Form buku besar dan laporan 

Dan pada bagian proses, ada beberapa form seperti : 

1. Sistem akses, untuk memproses otorisasi user untuk melakukan akses 

ke sistem 

2. Sistem penanganan servis, untuk memperoses penangan jasa/servis 

yang dilakukan montir. 

3. Sistem pembelian, memproses transaksi atas pembelian atau 

persediaan barang. 

4. Sistem pelunasan utang dan piutang, untuk memproses kebutuhan 

informasi yang mengenai utang juga piutang, juga pelunasannya. 

5. Sistem pelaporan, digunakan untuk memproses laporan HARMONI 

kudus. 

 Dan pada bagian output ada berbagai macam form yaitu : 
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1. Laporan data, yang merupakan output laporan data data pegawai, 

output yang berasal dari data supplier, output yang dari pelanggan juga 

persediaan yang ada digudang. 

2. Laporan transaksi, output yg berupa transaksi atas pembelian, 

pendapatan servis, atas transaksi piutang juga utang, serta 

pelunasannya, pengeluaran dan penerimaan kas. 

3. Laporan aktivitas, laporan aktivitas perusahaan yang meliputi tindakan 

servis dan laporan atas kinerja yang dilakukan oleh montir. 

4. Laporan keuangan, output berupa laporan laba rugi,neraca dan arus 

kas. 

 

4.5.Tahap Desain 

4.5.1 Desain Data  

Desain data adalah tahap perancangan atau permodelan data 

secara konseptual, dengan demikian akan dapat dijadikan panduan 

dalam merancangkan, meletakkan, dan menghubungankan 

database sehingga sistem dapat tersusun dengan baik. 

Tahapan desain data ini diwujudkan dengan membuat 

desain Entity Relationship Diagram (ERD) dan melakukan analisis 

terhadap komponen-komponen yang ada didalamnya, struktur serta 

relasi dari entitas atau tabel yang dibutuhkan dalam pembuatan 

database. 
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Penjelasan ERD log in 

Hanya admin/owner saja yang dapat log-in. Sehingga untuk 

melakukan log in membutuhkan ID admin juga password admin. 

 

Penjelasan ERD pembelian 

Hubungan antara tabel pembelian dengan master persediaan 

adalah manyto many karena sekali pembelian bisa banyak 

persediaan dan satu persediaan bisamembeli banyak, sehingga 

dibutuhkan tabel detail pembelian. 

Hubungan antara tabel pembelian dengan master supplier 

adalah one to many, jadi satu pembelian dapat order pada satu 

supplier dan satu supplier bisamelakukan order pembelian 

sebanyak banyaknya. 

Hubungan antara tabel pembelian dengan tabel jurnal adalah 

one to one, satu faktur pembelian dan juga satu nomer jurnal. 

Hubungan ini terjadi secara langsung bila terjadi pembelian secara 

kas atau tidak utang sehingga otomatis terbentuk jurnal ketika 

diinputkan. 

Hubungan antara tabel pembelian dengan tabel retur 

pembelian adalah one to one karena satu noret_pmb hanya untuk 

satu nofak_pmb. 

Hubungan antara tabel retur pembelian dengan tabel bukti 

kas masuk adalah one to one karena satu noret_pmb tercatat dalam 
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no_bkm,  

Selanjutnya akan terhubung dengan tabel jurnal dan akan 

terbentuk jurnal dengan hubungan one to one sehingga satu no_jrn 

hanya untuk satu no_bkm. 

Hubungan master supplier dengan tabel pelunasan utang 

adalah one to many karena satu supplier bisa terjadi pelunasan 

untuk utang berkali-kali dan satufaktur pembelian kredit hanya 

pada satu supplier.  

 

Penjelasan ERD kegiatan service 

Hubungan master pelanggan dengan tabel form service 

adalah one to one sehingga satu pelanggan mengisikan satu form 

service. 

Hubungan antara tabel tindakan service motor dengan tabel 

pelunasan piutang adalah one to one. Tabel pelunasan utang ini 

juga akan mengambil kode_akun dari tabel buku besar sehingga 

hubungannya adalah one to one. Jika terjadi pelunasan atas piutang 

maka tabel pelunasan piutang akan terhubung ke tabel bukti kas 

masuk dengan hubungan one to one 

 

Penjelasan ERD jurnal dan buku besar 

Hubungan antara tabel jurnal dan buku besar adalah many to 

many sehingga membutuhkan tabel detail jurnal sebagai tabel 
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asosiasi. 

 

4.5.2 Struktur Database 

Struktur database adalah suatu konsep yang terintegrasi dalam 

menggambarkan sebuah hubungan antar data dengan batasannya dalam 

suatu database. Database sendiri adalah tempat menyimpan, juga 

sekaligus memproses informasi secara terstruktur. 

Oleh karena itu, database sangatlah penting, sehingga dalam 

HARMONI kudus ini juga membutuhkan struktur database untuk 

memenuhi kebutuhan informasi sistem dalam organisasinya. Berdasarkan 

apa yang dibutuhkan oleh HARMONI kudus, maka struktur database 

untuk penelitian ini sebagai berikut: 

1. Log in 

Nama Type Field size 

ID_karyawan Varchar 100 

Username Varchar 100 

Password Varchar 100 

Table 4.2 Struktur table log in 

 

2. Karyawan 

Nama Type Field size 

ID_karyawan Varchar 100 

Nama_karyawan Varchar 100 
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Alamat Varchar 200 

Kota Varchar 100 

Telepon Varchar 100 

Status_kerja Varchar 100 

Table 4.3 Struktur table karyawan 

3. Konsumen 

 

Nama Type Field size 

ID _konsumen Varchar 50 

Nama_konsumen Varchar 100 

Alamat Varchar 200 

Kontak Varchar 100 

Telpon Varchar 100 

Email Varchar 100 

Fax Varchar 100 

NPWP Varchar 100 

No_index Double  

Table 4.4 Struktur table konsumen 

 

4. Supplier 

Nama Type Field size 

ID_supplier Varchar 100 

Nama_supplier Varchar 100 

Alamat Varchar 200 

Kontak Varchar 100 
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Telepon Varchar 100 

Email Varchar 100 

Fax Varchar 100 

NPWP Varchar 100 

Bank Varchar 50 

No_rekening Varchar 50 

Rekening_atasnama Varchar 100 

Index Double  

Table 4.5 Struktur table supplier 

 

5. Jenis barang dan jasa 

 

Nama Type Field size 

ID_jenis INT 11 

Nama_jenis Varchar 100 

Table 4.6 Struktur table jenis barang dan jasa 

 

6. Master barang 

 

Nama Type Field size 

ID_barang varchar 100 

Nama_barang Varchar 200 

ID_jenis INT 11 

Harga_pokok Double  
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Harga_jual Double  

Awal Double  

Masuk Double  

Keluar Double  

Stok Double  

Table 4.7 Struktur table master barang 

7. Master jasa 

 

Nama Type Field size 

ID_jasa Varchar 100 

Nama_jasa Varchar 200 

ID_jenis INT 11 

Biaya  Double   

No_index Double   

Table 4.8 Struktur table master jasa 

8. Pelunasan hutang 

 

Nama Type Field size 

No_pelunasan Varchar  100 

Tanggal  Date   

ID_supplier Varchar 100 

Nilai_pelunasan Double   

No_index Double   

Table 4.9 Struktur table pelunasaan hutang 
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9. Pelunasan piutang 

 

Nama Type Field size 

No_pelunasan Varchar 100 

Tanggal  Date   

ID_konsumen Varchar 100 

Nilai_pelunasan Double   

No_index Double   

Table 4.10 Struktur table pelunasan piutang 

10. Pembelian 

 

Nama Type Field size 

No_faktur Varchar 100 

Tanggal  Date   

ID_supplier Varchar 100 

Jenis_pembayaran Varchar 50 

Tgl_jatuhtempo Date   

Subtotal Double   

Diskon  Double  

Grandtotal  Double   

Status_faktur Varchar 50 

Table 4.11 Struktur table pembelian 
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11. Penjualan 

 

Nama Type Field size 

No_faktur Varchar 100 

Tanggal  Date   

ID_konsumen Varchar 100 

No_kendaraan Varchar 50 

Jenis_pembayaran Varchar 100 

Tgl_jatuhtempo Date   

Subtotal Double   

Diskon  Double  

Grandtotal  Double   

Table 4.12 Struktur table penjualan 

 

12. Asset tetap 

 

Nama Type Field size 

periode Date   

Kode_akun Varchar  10 

Nilai_perolehan Double  

Umur_ekonomi Double  

Ap_pertahun Double  

Ap_perbulan Double  

Jumlah_penyusutan INT 11 

Table 4.13 Struktur table aset tetap 
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13. Persediaan 

 

Nama Type Field size 

periode Date  

ID_barang Varchar 100 

Harga  Double  

Stok Double  

Table 4.14 Struktur table persediaan 

 

14. Piutang 

 

Nama Type Field size 

periode Date   

No_faktur Varchar 100 

Tanggal  Date  

Tgl_jatuhtempo Date  

ID_konsumen Varchar 50 

Nilai_faktur Double  

Table 4.15 Struktur table piutang 

 

15. Utang 

 

Nama Type Field size 

periode Date   

No_faktur Varchar 100 

Tanggal  Date  

Tgl_jatuhtempo Date  
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ID_supplier Varchar 50 

Nilai_faktur Double  

Table 4.16 Struktur table utang 

 
 

 

4.5.3 Diagram Konteks 

 

Diagram konteks merupakan salah satu tahapan dalam 

desain proses, dimana diagram konteks ini dijadikan sebagai 

gambaran secara garis besar dalam arus data dan informasi dari 

sebuah sistem informasi. Sistem pemrosesan data pada HARMONI 

kudus dapat dijelaskan melalui diagram konteks berikut ini : 

 

 

Gambar 4.1 Diagram Konteks Sistem Informasi Akuntansi 
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Rancangan sistem pada diagram konteks diatas 

dimaksudkan untuk menggambarkan tentang sistem informasi 

akuntansi pada HARMONI kudus 

 

4.5.4 Desain proses 

Desain proses merupakan gambaran dalam sebuah sistem, 

sebagai bentuk penjelasan sistem secara logika yang meliputi dari 

proses inputdatabase sampai dengan ouput yang dibutuhkan dan 

sesuai dengan alirandata yang bersangkutan. Desain proses ini 

juga memiliki tahapan, yaitu: dengan membuat diagram konteks 

terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan membuat 

dekomposisi sistem, dan selanjutnya membuat bagan alir data 

atau dataflow diagram (DFD). 

 

4.5.4.1 Desain Interface 

Interface merupakan tampilan dari sebuah form yang 

dijadikan sebagaimedia perantara antara pengguna sistem dengan 

program sistem informasi (software). Desain interface ini berisi 

menu-menu yang disesuaikan dengan kebutuhan proses input 

sampai dengan ouput. Tampilan form-form interface berserta 

pengendaliannya, dan juga interfaceouput dari hasil proses sistem 

informasi akuntansi dari HARMONI kudus. 
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4.5.4.2 Desain interface form 

A. Form log in 

Form log in ini merupakan tampilan awal saat masuk 

kedalam sistem, dengan tujuan sebagai sistem pengendalian 

internal yaitu dengan membatasi pengguna yang dapat mengakses 

sistem. 

 

 

 Gambar 4.2 Desain Interface Form LogIn 
   

Nama Field Kendali Input Keterangan 

   

Status_pengguna Set Membership Field berupa pilihan: pemilik/admin. 

   

Id_pengguna Completeness Check Field harus terisi (tidak boleh kosong). 

   

Password Completeness Check Field harus terisi (tidak boleh kosong). 
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Usermengklik tombol login, jika sesuai maka akan 

dapat mengaksessistem, namun jika password salah maka 

akan muncul message box “PASSWORD SALAH”.  

 

B. Form menu 

Tampilan ini yang menghubungkan kebeberapa menu input 

nantinya. 

 

 

Gambar 4.3 Desain Interface Menu 

 

 

 

 

   

Nama Field Kendali Input Keterangan 

   

Form_menu Reference Check Data berhubungan dengan data yang dipilih. 
 
 

 

User memilih form yang akan dijalankan terlebih dahulu, 

dari kiri ada kode akun, neraca awal, karyawan, supplier, 
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konsumen, jenis, barang, jasa, pembelian, pelunasan hutang, 

penjualan dan pelunasan hutang. 

 

C. Form buku besar 

Form buku besar ini merupakan data master, sehingga 

perlu dilakukan dari awal dengan cara melakukan proses input ke 

kode akun, nama akun, jenis akun,, serta saldo awal dari sebuah 

perusahaan. 

 

 

Gambar 4.4 Desain Interface Form Buku Besar 
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Nama Field Kendali Input  Keterangan  

   

Kode_akun Completeness Check Field harus terisi (tidak boleh kosong). 

 Redundansi Tes Sistem akan menolak jika kode akun sama. 

 Sequence Check Kode harus urut (tidak boleh lompat). 

   

Nama_akun Completeness Check Field harus terisi (tidak boleh kosong). 

    

Jenis_akun Set Membership Field berupa pilihan:  

  asset/liabilitas/ekuitas/pendapatan/beban. 

 Validity Check Harus memilih salah satu pilihan.  

    

Keterangan Reasonable Check jika field jenis akun  

  asset=D, Liablitas=K, ekuitas=K, 

  pendapatan=K, beban=D  

    

Saldo Numeric Check Field berupa angka.  

    

  

 
1. Usermemasukan master buku besar dimulai dari kode akun, nama 

akun,jenis akun, keterangan, dan saldo awal. Untuk saldo awal juga 

sama, yang nantinya bias ditambahkan saldonya sesuai dengan asset = 

liabilitas + ekuitas 

 
2. Akun persediaan, utang, dan piutang harus sama dengan buku 

pembantunya yang nantinya buku pembantu ini terhubung dengan 

master persediaan, master pelanggan, master supplier juga master 

pembelian dan penjualan. 

 
3. Kliksave, data akan tersimpan ke list database. 
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D. Form karyawan 

 

Berisikan tentang karyawan yang bekerja di HARMONI kudus. 

 

 
Gambar 4.5 Desain Interface Form Pegawai 

 

 

   

Nama Field Kendali Input Keterangan 

   

Id_pegawai Completeness Check Field harus terisi (tidak boleh kosong). 

 Redundansi Tes Sistem akan menolak jika ID sama. 

 Sequence Check Kode harus urut (tidak boleh lompat). 

   

Nama Completeness Check Field harus terisi (tidak boleh kosong). 

   

Alamat Completeness Check Field harus terisi (tidak boleh kosong). 

   

Kota Completeness Check Field harus terisi (tidak boleh kosong). 

   

Telepon Completeness Check Field harus terisi (tidak boleh kosong). 

 Numeric Check Field berupa angka. 

   

Status Bekerja Completeness Check Field harus terisi (tidak boleh kosong). 
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1. user harus memasukan data pegawai dimulai dari 

id_pegawai, jabatan,nama, alamat, kota, telepon, status 

bekerja  

2. kliksave dan data akan tersimpan dalam list database. 

 

E. Form Supplier 

Form supplier ini adalah master data, jadi diperlukan 

setup awal dengan cara menginput data supplier. From ini 

akan digunakan sebagai master reference diform lain yang 

berhubungan dengan supplier. 

 

   

Nama Field Kendali Input Keterangan 

   

Kode supplier Completeness Check Field harus terisi (tidak boleh kosong). 

 Redundansi Tes Sistem akan menolak jika kode sama. 

 Sequence Check kode harus urut (tidak boleh lompat). 
   

Nama Completeness Check Field harus terisi (tidak boleh kosong). 
   

Alamat Completeness Check Field harus terisi (tidak boleh kosong). 
   

Telepon & Kontak Numeric Check Field berupa angka. 
   

 

 



 
55 

 

 

Gambar 4.6 Desain Interface Form Supplier 

 

 

User memasukkan data supplier dimulai dari kode supplier, nama, 

alamat,dan telepon. Tabel supplier ini juga digunakan untuk memasukan kode 

entitas lain yang telah memberikan pinjaman ( misal Bank BRI ). Setelah data 

selesai diinput, klik tombol save dan data akan tersimpan dalam list database.  
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F. Form persediaan 

Data master dalam persediaan. 

 

Gambar 4.7 Desain Interface Form Jenis Persediaan 

   

Nama Field Kendali Input Keterangan 
   

Nama Completeness Check Field harus terisi (tidak boleh kosong). 
   

Jumlah Stok Completeness Check Field harus terisi (tidak boleh kosong). 

 Numeric Check Field berupa angka. 
   

Harga_pokok Completeness Check 

Field harus terisi (tidak boleh kosong) →untuk 

input 

  awal. 

 Reasonable Check 

Dengan rumus harga pokok persediaan 

menggunakan 

  

metode average →jumlah nilai persediaan 

sebelumya 

  + jumlah persediaan baru dibeli, dibagi kuantitas 

  sebelumnya +jumlah kuantitas pembelian. 

 Numeric Check Field berupa angka. 
 
 

1. Masukkan data dari kode persediaan, jenis barang,nama, 

jumlah stok, dan harga beli. (Misal evalube 0,8L, harga 

15.900 dan stok 20).  
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2. Setelah data selesai diinputkan, klik tombol save dan data 

akan tersimpan dalam list database.  

 

G. Form pembelian 

Form pembelian ini diisi apabila terjadi pembelian atau order ke 

supplier. 

 

 

 

Gambar 4.8 Desain Interface Form Pembelian 

   

Nama Field Kendali Input Keterangan 

   

Nomor faktur Completeness Check Field harus terisi (tidak boleh kosong). 

 Redundansi Tes Sistem akan menolak jika nomor sama. 

 Sequence Check Kode harus urut (tidak boleh lompat). 
   

Nama supplier Master Reference Program membaca ke tabel supplier, akan 
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otomatis 

  terisi saat memilih kode supplier. 
   

Tanggal Completeness Check Field harus terisi (tidak boleh kosong). 

pembelian Format Mask dd/mm/yyyy 

Pembayaran Set Membership Field berupa pilihan: tunai/kredit. 

  Validity Check Harus memilih salah satu pilihan. 
   

Jenis barang Master Reference 

Program membaca ke tabel supplier, akan 

otomatis. 

   terisi saat memilih kode supplier. 
   

Jumlah barang Completness Check Field harus terisi (tidak boleh kosong). 

  Numeric Check Field berupa angka. 
    

Harga satuan Completness Check Field harus terisi (tidak boleh kosong). 

Barang  Numeric Check Field berupa angka. 
    

Total harga Reasonable Check 
Subtotal = jumlah barang x harga satuan 

barang. 

pembelian    
   
 
 
 
 

1. Usermemasukkan data pembelian dimulai dari nomor 

faktur. (misal 001).  

 
2. Masukkan kode supplier yang dikehendaki dan nama 

supplier secara otomatis akan muncul. (misal 

PT.NUSANTARA SAKTI, maka akan muncul secara 

otomatis ). 
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3. Masukkan Tanggal pembelian sesuai dengan tanggal yang ada pada 

faktur pembelian (misal terjadi pembelian pada 22/08/2016) lalu 

pilih pemabayaran yang digunakan,memakai tunai atau kredit.  

4. Selanjutnya ketik nama barang yang ingin dibeli, maka nama 

barang akan secara otomatis muncul.(misal V-belt Honda) 

5. Masukkan jumlah barang yang ingin dibeli dan harga barang 

satuannya. (misal ingin beli 2 V-belt Honda, harga satuannya Rp 

104.000). Total harga pembelian akan keluar secara otomatis 

setelah jumlah barang dan harga satuan barang terisikan (maka 

total harga pembelian akan terisikan Rp208.000). lalu apakah 

adanya diskon dari supplier atau tidak, apabila ada, maka bagian 

diskon diisikan dan total harga akan secara otomatis berkurang. 

 
6. Pembelian bisa terjadi dua kemungkinan yaitu pembelian secara 

debit dan atau secara kredit. Apabila secara kredit maka diberi 

pilihan tanggal jatuh temponya 

7. Setelah data selesai diinputkan, klik tombol save dan data akan 

tersimpan dalam list database.  

berikut ini adalah jurnal yang terbentuk setelah melakukan pembelian 

secara tunai: 

 

Gambar 4.9 jurnal pembelian 
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G. Form service 
 

Form yang diisi untuk kepentingan servis dan bersangkutan dengan 

pelanggan yang melakukan servis. 

 

Gambar 4.10 Desain Interface Form Service 

1. Usermemasukkan No.plat motor dan nama konsumen 

akan otomatis juga terisikan (misal handy , H 417 DY).  

 
2. Klik faktur baru, lalu pilih barang yang dibutuhkan pada 

saat servis. 

 
3. Untuk total harga beli persediaan akan otomatis terisikan sesuai 

dengan harga beli (kode persediaan yang dipilih) dan akan 

terjumlah otomatis (dari harga beli kode persediaan yang dipilih).  

4. Apabila sudah terbayar, maka faktur tersebut akan dihilangkan 

karena dianggap sudah selesai.  

5. Setelah data selesai diinputkan, klik tombol save dan data akan 

tersimpan dalam list database.  
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Maka akan terbentuk jurnal sebagai berikut : 

 

Gambar 4.11 jurnal penjualan tanpa service 

 

H. Form pelunasan piutang 

Form pelunasan piutang ini merupakan form untuk transaksi 

melunasi piutang dan juga melihat sisanya. Form ini juga terkait 

dengan perincian pembayarannya. 

 

Gambar 4.12 Desain Interface Form Pelunasan Piutang 

 

 

Nama Field Kendali Input Keterangan 

   

Nama konsumen Master Reference Program membaca ke tabel pelanggan, 

   akan terisikan secara otomatis setelah 

   kode pelanggan diisikan. 
   

 

1. User tinggal mengetik nama konsumen, maka akan secara 

otomatis keluar, seberapa besar piutang yang akan dibayar. 
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Setelah pelunasan piutang terjadi, maka akan terbentuk jurnal seperti : 

 

Gambar 4.13 jurnal pelunasan piutang 

I. Form pelunasan hutang 

Form yang digunakan  untuk melunasi utang dan untuk 

melihat sisa utang. 

 

Gambar 4.14 Desain Interface Form Pelunasan Utang 
 

Nama Field Kendali Input Keterangan 

   

Nama supplier Master Reference Program membaca ke tabel supplier, 

   akan terisikan secara otomatis setelah 

   kode supplier diisikan. 
   

 

A. User tinggal mengetik nama supplier, maka akan secara otomatis 

keluar, seberapa besar utang yang akan dibayar. 

Setelah pelunasan hutang, maka akan bebrbentuk jurnal sebagai berikut : 
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Gambar 4.15 jurnal pembelian secara tunai 

Ini dilakukan apabila pembelian tunai, apabila secara kredit dan 

sudah dilunasi, maka akan muncul jurnal seperti berikut : 

 

Gambar 4.16 jurnal pelunasan hutang 

 

J. Form laporan 

Untuk melihat seluruh laporan berkaitan tentang 

informasi akuntansi di dalam sebuah perusahaan. 

 

Gambar 4.17 Desain Interface Form Laporan 
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4.5.4.3 Desain output 

Laporan pelanggan 
 

HARMONI kudus 

Laporan Pelanggan per 31 september 2016 

 

 
 

 

Laporan Supplier 
 

HARMONI kudus 

Laporan supplier per 31 september 2016 
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Laporan Persediaan 

HARMONI kudus 

Laporan Persediaan per 31 september 2016 
 

 

 

Laporan Pembelian 

 

HARMONI kudus 

Laporan Pembeliaan per 31 september 2016 
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Laporan Pelunasan Utang 
 

HARMONI kudus 

Laporan Pelunasan utang per 31 September 2016 
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Laporan Arus Kas 
 

HARMONI kudus 

Laporan arus kas periode 1-31 September 2016 
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Laporan Laba Rugi 
 

 

HARMONI kudus 
Laporan Laba Rugi periode 1-31 september 2016 
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Laporan posisi keuangan 
 

HARMONI kudus 

Laporan posisi keuangan per 31 september 2016 
 

 
 

 

 
 

 

  




