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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

IV.A. TAHAP INVESTIGASI AWAL 

 Tahap investigasi awal merupakan tahapan pertama dalam mengetahui 

jalannya sebuah proses bisnis yang berlangsung di toko kelontong Putra Jaya. 

Pada tahap ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pemilik toko 

kelontong Putra Jaya. Selain itu penulis juga melakukan observasi dengan cara 

mengamati transaksi bisnis yang terjadi toko kelontong Putra Jaya. Hasil dari 

wawancara dan observasi berupa informasi tentang transaksi penjualan dan 

pembelian barang, menyimpan barang dagang, hingga metode persediaan barang 

dagang yang digunakan oleh toko kelontong Putra Jaya. 

Permasalahan-permasalahan yang penulis temukan di toko kelontong 

Putra Jaya antara lain masih belum akurat data persediaan barang, perhitungan 

laba yang masih belum tepat, tidak ada pencatatan secara rapi mengenai 

pembelian barang dagang, dan toko kelontong Putra Jaya tidak memiliki bukti 

atau nota penjualan. Hal tersebut mengakibatkan masih berantakannya pencatatan 

keuangan toko kelontong Putra Jaya. 

 Toko kelontong Putra Jaya saat ini memiliki pola yang cukup berantakan 

karena tidak adanya kontrol dan batasan-batasan yang jelas dalam melakukan 

transaksi bisnisnya. Oleh karena belum jelasnya batasan-batasan dan kontrol yang 

ada maka toko kelontong Putra Jaya masih mengalami beberapa kesulitan dan 

masalah-masalah yang sering terjadi. Sebelumnya penulis telah melakukan 
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wawancara dengan pemilik toko kelontong Putra Jaya, menurut pemilik toko 

kelontong Putra Jaya beliau masih merasa kesulitan dalam mengontrol persediaan 

barang dagang, belum adanya bukti transasi penjualan, dan belum tertatanya 

transaksi pembelian di toko kelontong Putra Jaya. Disisi lain penulis juga 

mengamati kegiatan bisnis yang terjadi di toko Kelontong Putra Jaya, menurut 

penulis ada beberapa kekurangan yang terjadi di toko kelontong Putra Jaya yang 

luput dari perhatian pemilik.  

Kekurangan-kekurangan tersebut seperti adanya barang cacat yang tidak 

dikontrol oleh pemilik dan jika ada barang yang hilang pemilik tidak menyadari 

kehilangan barang tersebut. Hal-hal tersebut membuat banyak peluang bagi 

karyawan-karyawan atau pembeli-pembeli untuk melakukan kecurangan. Hal 

tersebut diperparah dengan tidak adanya pencatatan persediaan barang yang 

akurat sehingga pemilik toko Kelontong Putra Jaya juga tidak bisa memastikan 

apakah memang benar terjadi kehilangan barang dagang atau tidak. Selain itu toko 

kelontong Putra Jaya memiliki pencatatan laporan keuangan yang belum benar. 

IV.B. TAHAP ANALISIS MASALAH 

 Setelah penulis melakukan tahap investigasi awal, penulis telah 

menemukan beberapa permasalahan yang terjadi di toko kelontong Putra Jaya. 

Masalah-masalah dan kelemahan yang ada di toko kelontong Putra Jaya dapat 

diselesaikan dengan mengaplikasikan sistem terkomputerisasi. Dalam tahap 

analisis masalah ini penulis akan mencoba untuk menganalisis permasalahan yang 

ada serta memberikan solusi yang sesuai melalui sistem yang baru seperti berikut:  
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Tabel IV.1. Tabel Analisis Masalah 
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IV.C. TAHAP ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM 

 Pada tahap analisis kebutuhan sistem ini penulis mencoba untuk menggali 

informasi mengenai apa saja hal yang dibutuhkan oleh pemakai sistem. Karena 

saat ini toko kelontong Putra Jaya belum memiliki sistem pengolah data yang 

dapat menghasilkan output sesuai dengan kebutuhan toko kelontong Putra Jaya. 

Oleh karena itu pemakai sistem mulai dengan menginput data-data mengenai 

transaksi bisnis yang terjadi, lalu sistem akan memproses data-data tersebut 

sehingga sistem akan menghasilkan output berupa laporan keuangan yang dapat 

digunakan oleh perusahaan.Output yang berupa laporan keuangan tersebut terdiri 

dari: 
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Tabel IV.2. Tabel Analisis Kebutuhan Sistem 
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Sistem informasi yang telah terkomputerisasi ini diharapkan dapat 

memproses data dari transaksi bisnis di toko kelontong Putra Jaya secara cepat 

dan menghasilkan output yang berupa laporan keuangan secara lebih akurat.  

Dalam menggambarkan arus data dan proses sistem yangbaru berjalan dalam 

Sistem Informasi Akuntansi berbasis TI di toko kelontong Putra Jaya, maka 

penulis perlu membuat diagram flowchart agar aliran data dalam pembuatan 

prototype menjadi lebih jelas. Proses alisan data dan data-data yang dibutuhkan 

oleh komputer dalam menjalankan proses bisnis disebut dengan flowchart. Penulis 

membuat proses bisnis berupa flowchrat milik toko kelontong Putra Jaya yang 

meliputi transaksi penjualan, pembelian, dan pelunasan hutang. Berikut 

merupakan beberapa Flowchart sistem yang baru di toko kelontong Putra Jaya: 
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Gambar IV.1. Flowchart Penjualan Sistem Terkomputerisasi 
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Keterangan flowchart Penjualan: 

- Konsumen melakukan order kepada toko kelontong Putra Jaya 

- Pemilik melakukan pengecekan persediaan melalui komputer. Jika barang 

tidak ada dalam persediaan, maka dikonfirmasi kepada konsumen apakah 

mau mengganti pesanan atau membatalkan pesanan barang, jika barang 

ada dalam persediaan, pemilik langsung menyiapkan barang yang dipesan 

oleh pelanggan. 

- Pemilik melakukan input penjualan. Data penjualan disimpan dalam 

database. Data ini akan secara otomatis mengurangi persediaan yang ada. 

Dari transaksi tersebut juga akan terbentuk jurnal yang terkait dengan 

transaksi.  

- Pemilik mencetak satu lembar faktur penjualan untuk diberikan kepada 

konsumen bersamaan dengan penyerahan barang yang telah dipesan oleh 

konsumen. 
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Gambar IV.2. Flowchart Pembelian Sistem Terkomputerisasi 
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Keterangan flowchart  Pembelian:  

- Pemilik melakukan order pembelian melalui telepon.  

- Setelah barang yang dipesan datang, pemilik melakukan pengecekan 

apakah barang yang dikirim sesuai dengan pesanan.  

- Pemilik menerima faktur pembelian dari supplier. 

- Pemilik menginput data pembelian di dalam komputer. Data pembelian 

secara otomatis akan meng-update data persediaan barang, data pembelian, 

hutang, serta jurnal dari transaksi tersebut.  

- Faktur pembelian diarsip oleh pemilik menurut tanggal. 
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Gambar IV.3. FlowchartPelunasan Hutang Sistem Terkomputerisasi 

Keterangan : 

- Pemilik melakukan pengecekan hutang yang akan jatuh tempo melalui 

sistem komputer. 

- Pemilik membayar hutang pada supplier. 

- Pemilik menginput pembayaran hutang yang telah dilakukan sehingga 

akan secara otomatis mempengaruhi data hutang dan terbentuk jurnal dari 

pembayaran hutang tersebut.   
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IV.D. TAHAP ANALISIS COST BENEFIT 

 Pada tahap ini penulis akan menentukan biaya-biaya yang harus 

dikeluarkan oleh toko kelontong Putra Jaya. Selain biaya yang dikeluarkan 

penulis juga akan menganalisis apa saja manfaat yang akan didapat oleh toko 

kelontong Putra Jaya dalam memakai sistem yang telah terkomputerisasi ini. Ada 

beberapa biaya yang harus ditanggung oleh pemilik toko kelontong Putra Jaya 

seperti biaya pembuatan software akuntansi oleh programmer sebesar Rp 

2.500.000,00 dan biaya untuk membeli komputer baru sebesar Rp 4.000.000,00. 

Hal itu disebabkan karena pemilik toko kelontong Putra Jaya telah memiliki 

sebuah printer sehingga hanya memerlukan biaya untuk membeli komputer saja 

dan tidak memerlukan biaya tambahan untuk membeli printer. Selain biaya yang 

harus dikeluarkan, pemilik toko kelontong Putra Jaya dapat merasakan beberapa 

manfaat dengan adanya sistem yang telah terkomputerisasi seperti berikut: 

1. Pencatatan transaksi menjadi lebih mudah, aman dan efisien.  

Pencatatan transaksi penjualan dan pembelian menjadi lebih 

mudah karena hanya berfokus pada sistem saja. Sehingga pemilik toko 

kelontong Putra Jaya tidak perlu memiliki banyak catatan transaksi manual. 

Setiap transaksi dapat langsung dicatat dikomputer dan diolah oleh sistem. 

Hal tersebut dapat memudahkan pemilik dalam menyimpan data dan 

mengolah data. Karena hanya berfokus pada sistem dan bukti-bukti 

transaksi saja maka data-data transaksi berpeluang lebih kecil untuk hilang. 

 

 



56 
 

2. Pengolahan data yang cepat, tepat, dan akurat. 

Pemilik toko kelontong Putra Jaya dapat mengetahui informasi 

keuangan yang diinginkan setiap saat. Karena saat user memasukkan 

sebuah transaksi baik pembelian ataupun penjualan maka sistem langsung 

akan memproses transaksi tersebut hingga menjadi laporan keuangan. 

Informasi yang dihasilkan oleh sistem memiliki perhitungan yang akurat 

sehingga data yang dihasilkan merupakan data yang dapat dipercaya.  

Pemilik dapat memproses transaksi penjualan dengan lebih cepat karena 

persediaan yang ada di gudang dapat dicek melalui komputer. Total 

penjualan pada faktur penjualan menjadi lebih akurat karena pemilik tidak 

perlu menghitung manual sehingga tidak terjadi kesalahan perhitungan. 

3. Perhitungan persediaan barang dagang yang akurat. 

Sering kali toko kelontong Putra Jaya mengalami situasi kehabisan 

barang dagang padahal saat itu ada konsumen yang hendak membeli 

barang tersebut. sekarang karena adanya sistem ini pemilik toko kelontong 

Putra Jaya dapat melakukan pengecekan barang dagang setiap saat. 

Sehingga pemilik toko kelontong Putra Jaya dapat langsung memesan 

barang saat persediaan barang sudah menipis. Dengan menggunakan 

sistem terkomputerisasi ini meminimalisir kesalahan-kesalahan yang 

terjadi saat melakukan cek barang dan re-stock barang dagang. 
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4. Kemudahan dalam melakukan pengecekan hutang dan laporan keuangan 

yang akurat. 

Melalui sistem ini pemilik dapat melihat semua transaksi yang 

terjadi baik pembelian maupun penjualan. Terkadang pemilik toko 

kelontong Putra Jaya melakukan pembelian barang dagang secara kredit 

dibeberapa supplier yang berbeda. Kebijakan jatuh tempo hutang yang ada 

disetiap supplier berbeda-beda, hal tersebut cukup merepotkan pemilik 

dalam melakukan pencatatan tanggal jatuh tempo tersebut. Setelah ada 

sistem terkomputerisasi bagi toko kelontong Putra Jaya, pemilik dapat 

langsung mengetahui tanggal-tanggal jatuh tempo dari tiap transaksi 

pembelian kredit yang terjadi. Selain itu sistem juga menghasilkan laporan 

keuangan yang tepat dan akurat sehingga dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang akan 

dilakukan oleh pemilik toko kelontong Putra Jaya dikemudian hari. 

IV.E. TAHAP PEMBUATAN DATABASE 

 Penulis meminta kepada programmer untuk menggunakan MySQL untuk 

pembuatan database. Pada sistem yang akan digunakan oleh toko kelontong Putra 

Jaya programmer telah mendesain database yang sesuai dengan kebutuhan-

kebutuhan toko kelontong Putra Jaya. Dibawah ini merupakan beberapa contoh 

tabel database yang ada di sistem milik toko kelontong Putra Jaya beserta 

penjelasannya: 
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 IV.E.1. Tabel Menu Akses 

Untuk masuk ke dalam sistem di toko kelontong Putra Jaya harus 

menggunakan tabel menu akses untuk dapat login. Pada menu akses ini 

dilengkapi dengan username dan password hal tersebut membuat 

terbatasnya akses bagi orang-orang yang tidak memiliki kepentingan 

dengan toko kelontong Putra Jaya. Hal ini meminimalisir terjadinya 

penggantian atau manipulasi data oleh pihak-pihak yang tidak 

bertanggungjawab.  

 

Tabel IV.3. Tabel Menu Akses 

 IV.E.2.Tabel Kode Akun 

Kode-kode akuntansi, nama akun, jenis, dan golongan yang terjadi 

dalam transaksi akuntansi yang terjadi di toko kelontong Putra Jaya 

tersimpan di dalam tabel kode akun ini. 
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Tabel IV.4. Tabel Kode Rekening Atau Kode Akun 

 IV.E.3.Tabel Jenis Barang 

Data-data jenis barang yang ada  dan dijual di toko kelontong Putra 

Jaya ini tersimpan di tabel jenis barang. 

 

Tabel IV.5. Tabel Jenis Barang 

IV.E.4.Tabel Master Barang 

Pada tabel master barang ini barang-barang yang dijual di toko 

kelontong Putra Jaya tersimpan dengan lebih terinci. Informasi yang 

disajikan di tabel master barang ini melingkupi id barang, nama barang , 

harga jual, dan pengelompokan jenis barang juga akan di tunjukkan di 

tabel master barang ini. 
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Tabel IV.6.Tabel Data Barang 

 IV.E.5.Tabel Data Karyawan 

Pada tabel ini pemilik atau user dapat menyimpan data-data 

karyawan yang bekerja di toko kelontong Putra Jaya. Dalam tabel data 

karyawan ini kita dapat menyimpan id karyawan, nomor ktp, nama 

karyawan, alamat, dan nomor telepon karyawan tersebut. 

 

Tabel IV.7. Tabel Data Karyawan 
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 IV.E.6.Tabel Data Supplier 

Pada tabel ini pemilik atau user dapat menyimpan data-data 

supplier yang menjadi pemasok di toko kelontong Putra Jaya. Dalam tabel 

data supplier ini kita dapat menyimpan id supplier, nama karyawan, 

alamat, kontak, nomor telepon, kota supplier tersebut. 

 

Tabel IV.8. Tabel Data Supplier 

IV.E.7.Tabel Pembelian 

Pada tabel ini semua transaksi pembelian yang terjadi di toko 

kelontong Putra Jaya dicatat dan disimpan.  
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Tabel IV.9. Tabel Pembelian 

 IV.E.8.Tabel Pembelian Detail 

Tabel ini berguna untuk merinci beberapa macam atau jenis barang 

yang dibeli oleh toko kelontong Putra Jaya dalam satu waktu atau pada 

saat yang bersamaan. Agar transaksi pembelian tersebut dapat dicatat 

didalam satu nota transaksi pembelian. 
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Tabel IV.10. Tabel Pembelian Detail 

 IV.E.9.Tabel Pelunasan Hutang 

Pada tabel ini dapat menampilkan rincian hutang yang dimiliki 

toko kelontong Putra Jaya kepada setiap supplier. Saat toko kelontong 

Putra Jaya melakukan pelunasan hutang maka sistem akan secara otomatis 

memproses transaksi tersebut dan menutup hutang toko kelontong Putra 

Jaya kepada supplier yang bersangkutan.  

 

 Tabel IV.11. Tabel Pelunasan Hutang 
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 IV.E.10.Tabel Pelunasan Hutang Detail 

Tabel ini berguna agar saat pemilik toko kelontong Putra Jaya 

dapat melakukan beberapa pelunasan hutang dalam satu nota pembelian di 

satu waktu. 

 

Tabel IV.12. Tabel Pelunasan Hutang Detail 

 IV.E.11.Tabel Penjualan 

Pada tabel ini semua transaksi penjualan yang terjadi di toko 

kelontong Putra Jaya disimpan agar dapat diproses lebih lanjut oleh sistem. 
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Tabel IV.13. Tabel Penjualan 

IV.E.12.Tabel Penjualan Detail 

Tabel ini berguna untuk memberi rincian beberapa macam atau 

jenis barang yang dijual oleh toko kelontong Putra Jaya kepada konsumen 

dalam satu waktu atau pada saat yang bersamaan. Agar transaksi tersebut 

dapat dicatat didalam satu nota transaksi penjualan. 

 

Tabel IV.14. Tabel Penjualan Detail 

 IV.E.13.Tabel Pencatatan Khusus 

Pada tabel ini user dapat mencatat transaksi yang tidak berkaitan 

dengan transaksi pembelian ataupun penjualan. Pada tabel pencatatan 

khusus ini biasanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan 

dengan biaya-biaya yang terjadi di toko kelontong Putra Jaya seperti biaya 
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bensin, prive, biaya listrik, air, dan telepon, biaya gaji, dan biaya 

depresiasi aset tetap. 

 

Tabel IV.15. Tabel Pencatatan Keuangan 

IV.E.14.Tabel Jurnal 

Tabel ini berfungsi untuk mencatat semua jurnal yang terbentuk 

oleh sistem karena adanya transaksi bisnis yang terjadi di toko kelontong 

Putra Jaya.  
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Tabel IV.16. Tabel Jurnal 

 IV.E.15.Tabel Laba Rugi 

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data mengenai laporan laba 

rugi yang terjadi di toko kelontong Putra Jaya.  

 

Tabel IV.17. Tabel Laba Rugi 
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 IV.E.16.Tabel Perubahan Modal 

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data mengenai laporan 

perubahan modal yang terjadi di toko kelontong Putra Jaya.  

 

Tabel IV.18. Tabel Perubahan Ekuitas 

IV.E.17.Tabel Neraca 

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data mengenai posisi 

keuangan seperti aset, liabilitas, dan ekuitas yang ada di toko kelontong 

Putra Jaya. 
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Tabel IV.19.Tabel Neraca  

 IV.E.18. Tabel Neraca Awal 

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data mengenai posisi 

keuangan seperti aset, liabilitas, dan ekuitas yang terjadi pada awal periode 

di toko kelontong Putra Jaya. 

 

Tabel IV.20.Tabel Neraca Awal 
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IV.E.19. Tabel Neraca Awal Persediaan 

Tabel neraca awal persediaan berfungsi untuk menyimpan data 

mengenai posisi keuangan terkhusus pada rincian dan jumlah persediaan 

barang dagang pada awal periode di toko kelontong Putra Jaya. 

 

Tabel IV.21.Tabel Neraca Awal Persediaan 

 IV.E.20. Tabel Neraca Awal Hutang  

Tabel neraca awal persediaan berfungsi untuk menyimpan data 

mengenai posisi keuangan terkhusus pada rincian dan jumlah hutang yang 

dimiliki pada awal periode di toko kelontong Putra Jaya. 



71 
 

 

Tabel IV.22. Neraca Awal Hutang 

 

IV.F.TAHAP PENGENDALIAN INPUT 

 Pada tahap ini perancang sistem membuat batasan-batasan agar pada saat 

proses memasukkan data ke dalam sistem user dapat menginput data dengan 

benar. Batasan-batasan yang telah diterapkan tersebut diharapkan dapat 

memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan saat memasukkan data. Pada 

tahap pengendalian input ini perancang sistem menggunakan batasan yang berupa 

field check. Field check merupakan pengendalian untuk masing-masing kolom 

yang ada pada sistem informasi akuntasi di toko kelontong Putra Jaya. Rincian 

field check yang digunakan di toko kelontong Putra Jaya akan dijelaskan sebagai 

berikut:  
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Tabel IV.23. Tabel Pengendalian Input 
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IV.G. TAHAP PERANCANGAN PROTOTYPE 

 Dalam tahap perancangan prototype ini progammer menggunakan 

program Microsoft Visual Basic sesuai dengan permintaan penulis. Di bawah ini 

ada beberapa gambaran rancangan prototype milik toko kelontong Putra Jaya: 

IV.G.1.Form Login 

Saat pertama kali membuka sistem user akan menemukan form 

login. Pengendalian akses diterapkan pada form login ini. Pada 

pengendalian akses ini tidak semua userdapat mengakses sistem, tahap 

pertama sistem akan mengidentifikasi user oleh karena itu user harus 

menginput username setelah itu user harus menginput password untuk 

proses otentifikasi sistem. Oleh karena itu tidak semua orang dapat 

mengakses sistem dan hanya orang-orang tertentu yang memiliki otoritas 

saja yang dapat mengakses sistem tersebut. 

Gambar IV.4. Form Login 
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IV.G.2. Form Setting Jenis Barang 

Pada form ini user dapat menambahkan jenis barang sesuai dengan 

yang diinginkan. Selain itu pada form setting ini user dapat menghapus 

jenis barang yang sudah tidak lagi dijual di toko kelontong Putra Jaya. 

Pengelompokan jenis barang ini dapat mempermudah pemilik dalam 

mengatur dan memberi kode barang pada persediaan barang dagangnya. 

 

Gambar IV.5. Form Setting Jenis Barang 

IV.G.3. Form Rekening 

Pada form rekening ini user dapat menambahkan nama akun, 

mengubah nama akun yang telah ada, dan menghapus nama-nama akun 

yang tidak digunakan di toko kelontong Putra Jaya. Tetapi user tidak dapat 

menghapus dan mengubah akun-akun rekening yang sudah dipatenkan 

oleh programmer karena jika akun-akun paten seperti kas, hutang, 
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persediaan barang dagang, laba rugi, laba dari periode sebelumnya, 

pendapatan, modal, dan HPP tersebut diubah maka akan terjadi eror pada 

sistem. Eror ini adalah sebuah bentuk pengendalian keamanan dari sistem. 

 

Gambar IV.6. Form Rekening 

IV.G.4.  Form Data Supplier 

Form data supplier memiliki fungsi untuk menambah data supplier 

yang baru, mengedit data supplier yang lama,  menghapus data supplier 

yang sudah ada, serta menampilkan list data dari seluruh supplier yang 

sudah terdaftar.  Dari form data supplier ini, user juga bisa melakukan 

pencarian data berdasarkan id, nama, atau kontak supplier sehingga dapat 

memberikan kemudahan bagi user jika ingin mencari data supplier dengan 

cepat. 
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Gambar IV.7. Form Pengisian Data Supplier 

 

Gambar IV.8. Form List Supplier 

IV.G.8. Form Data Karyawan 

Form data karyawan digunakan untuk menyimpan data karyawan, 

selain itu berfungsi untuk mengedit, menghapus, maupun menambah data 
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dari karyawanbaru maupun karyawan lama. Dalam form ini juga ada fitur 

untuk melakukan pencarian databerdasarkan pada id atau nama karyawan. 

 

Gambar IV.9. Form Data Karyawan 

IV.G.9. Form Master Barang 

Form master barang digunakan untuk menambah data persediaan 

barang yang baru, mengedit data barang yang sudah ada, serta menghapus 

data persediaan barang yang sudah tidak dijual. Pada form ini ditampilkan 

id barang, nama barang, jenis barang, dan harga jual. User dapat 

mengganti nama barang, jenis barang, dan harga jual melalui tombol edit. 
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Gambar IV.10. Form Master Barang 

IV.G.10.Form Neraca Awal  

Form neraca awal pada gambar IV.11 digunakan untuk menginput 

besarnya neraca perusahaan di awal periode. Dengan menginput neraca 

awal ini, tidak akan terbentuk jurnal. Dalam neraca awal, rincian 

persediaan barang yang masih tersisa di bulan sebelumnya (gambar IV.12), 

rincian hutang (gambar IV.13) serta rincian aset tetap(gambar IV.14) yang 

masih belum terbayarkan hingga akhir periode sebelumnya dapat dilihat 

perinciannya. 
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Gambar IV.11. Form Input Neraca Awal 

 

Gambar IV.12. Form Rincian Persediaan Neraca Awal 

 

Gambar IV.13. Form Rincian Hutang Neraca Awal 
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Gambar IV.14. Form Rincian Aset Tetap Neraca Awal 

IV.G.11. Form Transaksi Pembelian 

Form transaksi pembelian digunakan untuk menginput pembelian 

yang telah dilakukan. Total dari pembelian yang diinput akan diproses 

oleh komputer sehingga pemilik tidak perlu lagi menghitung total 

pembelian secara manual. Setelah form terisi lengkap, maka data tersebut 

akan langsung masuk ke laporan pembelian, terbentuk jurnal dari transaksi 

tersebut, serta berpengaruh ke hutang usaha dan persediaan barang.   

 

Gambar IV.15. Form Transaksi Pembelian 
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IV.G.12. Form Transaksi Penjualan 

Form transaksi penjualan digunakan untuk menginput dan 

memproses penjualan. Proses awal transaksi penjualan ditunjukkan pada 

Gambar IV.16 yang memperlihatkan pemilihan barang yang dibeli oleh 

customer, beserta harga dan kuantitasnya. Setelah memilih barang, 

kemudian masuk ke dalam tahap pembayaran seperti pada gambar IV.17. 

Pemrosesan melalui komputer ini akan menghemat waktu dan 

meningkatkan keakuratan karena pemilik tidak perlu lagi menghitung total 

faktur penjualan secara manual. Setelah proses transaksi penjualan ini 

selesai dilakukan, data tersebut akan langsung masuk ke laporan penjualan, 

terbentuk jurnal dari transaksi tersebut, menambah kas dan mengurangi 

persediaan barang.   

 

Gambar IV.16. Form Transaksi Penjualan Barang 
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Gambar IV.17. Form Transaksi Pembayaran Penjualan 

IV.G.13. Form Pelunasan Hutang 

Form pelunasan hutang dapat menampilkan hutang pada tiap 

supplier, dengan cara mencari berdasarkan nama supplier seperti yang 

tampak dalam gambar IV.18. Dengan mengklik tabel hutang dalam 

gambar IV.18 tersebut, maka akan muncul tampilan seperti gambar IV.19. 

Kemudian pilih tipe pembayaran dan klik simpan data, maka hutang 

tersebut akan langsung terhapuskan, dan berpengaruh pada berkurangnya 

kas di perusahaan serta terbentuk jurnal.  
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Gambar IV.18. Form List Hutang 

 

Gambar IV.19. Form Pelunasan Hutang 

 

 IV.G.14. Form Pencatatan Khusus 

Form pencatatan khusus berfungsi mencatat transaksi yang tidak 

berkaitan secara langsung pada kas seperti biaya depresiasi, akumulasi 

penyusutan, amortisasi,deplesi, dll 
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Gambar IV.20. Form Pencatatan Khusus 

IV.G.15. Form Pencatatan Kas Masuk dan Kas Keluar 

Form pencatatan kas masuk dan kas keluar berfungsi mencatat 

transaksi yang mengakibatkan adanya aliran kas masuk, kas keluar di 

perusahaan, seperti biaya listrik dan telepon, biaya kirim, tambahan modal 

dari pemilik, dan sebagainya. Dalam form tersebut, user harus memilih 

nama rekening dan posisi rekening dari pencatatan yang dilakukan. Sistem 

tidak akan menyimpan pencatatan jika jumlah nominal yang dimasukkan 

tidak seimbang.  
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Gambar IV.21. Form Kas Keluar 

 

Gambar IV.22. Form Kas Masuk 

 

IV.G.16. Form Laporan Persediaan Barang 

 Form laporan persediaan barang menampilkan rincian barang yang 

dijual oleh toko kelontong Putra Jaya. Informasi yang ada dalam laporan 

ini cukup lengkap dan berguna bagi perusahaan untuk mendapatkan 
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informasi mengenai stok yang tersisa di gudang, harga pokok barang 

tersebut, dan harga jualnya. Selain itu, untuk kemudahan user dalam 

mencari barang yang diinginkan dengan cepat dan mudah, ada fitur search 

dimana user dapat mencari berdasarkan nama barang. 

Gambar IV.23. Form Laporan Persediaan Barang 

IV.G.17.Form Laporan Pembelian 

Laporan pembelian akan menampilkan keseluruhan transaksi 

pembelian yang dilakukan oleh toko kelontong Putra Jaya. User dapat 

mengelompokkan pembelian yang terjadi berdasarkan pada periode 

transaksi atau nama supplier, atau status nota tersebut ( lunas / belum 

lunas), atau kombinasi dari ketiganya. Jadi dari laporan pembelian ini, 

pemilik juga bisa mengetahui nota mana yang masih belum lunas, 

sehingga memudahkan pemilik dalam melakukan pelunasan hutang.  
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Gambar IV.24. Form Laporan Pembelian 

IV.G.18.Form Laporan Penjualan 

Form laporan penjualan memiliki fungsi dan cara kerja yang sama 

dengan laporan pembelian. Hanya saja informasi yang disediakan dalam 

laporan ini berkaitan dengan penjualan perusahaan. Dari laporan penjualan 

ini kita dapat melihat rincian setiap transaksi penjualannya dengan meng-

klik pertransaksi yang ingin dilihat rinciannya. 

 

Gambar IV.25. Form Laporan Penjualan 
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 IV.G.19. Form Buku Pembantu Hutang  

Form buku pembantu hutang berfungsi untuk menampilkan rincian 

hutang yang belum dilunasi oleh perusahaan. Dari laporan ini, dapat 

diketahui total jumlah hutang yang dimiliki oleh perusahaan. 

 

Gambar IV.26. Form Buku Pembantu Hutang 

IV.G.20. Form Buku Pembantu Persediaan 

Form buku pembantu persediaan berfungsi untuk menampilkan 

rincian persediaan barang yang dijual dan dibelidari sisi kuantitas dan 

harga. Dari laporan ini, dapat diketahui total jumlah persediaan masing-

masing barang  yang dimiliki oleh perusahaan. 
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Gambar IV.27. Form Buku Pembantu Persediaan Barang 

IV.G.21.Form Laporan Jurnal Umum 

Form laporan jurnal umum akan menampilkan jurnal yang 

terbentuk dari berbagai macam transaksi yang terjadi di toko kelontong 

Putra Jaya. User dapat menampilkan jurnal menurut bulan dan tahun yang 

diinginkan. 

 

Gambar IV.28. Form Jurnal Umum 
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IV.G.22.Form Laporan Laba Rugi 

Form laporan laba rugi hanya dapat ditampilkan jika sudah tutup 

bulan. Namun user dapat tetap melihat laporan laba rugi yang terjadi di 

bulan – bulan sebelumnya. Dengan adanya laporan laba rugi ini, pemilik 

dapat mengetahui dengan pasti total laba yang didapatkan tiap bulan.  

 

Gambar IV.29. Form Laporan Laba Rugi 

IV.G.23.Form Neraca 

Form neraca perusahaan dapat dilihat setiap saat pemilik ingin 

melihatnya. Walaupun bulan yang bersangkutan belum tutup bulan atau 

akhir bulan pemilik tetap bisa melihat posisi neraca tersebut. Melalui 

neraca ini, pemilik dapat mengetahui posisi aset, liabilitas, dan ekuitasnya.  
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Gambar IV.30. Form Neraca Aset 

 

Gambar IV.31. Form Neraca Liabilitas dan Ekuitas 

IV.G.24.Form Laporan Perubahan Ekuitas 

Form laporan perubahan ekuitas akan terbentuk setiap tutup bulan. 

Dari laporan perubahan ekuitas ini, pemilik bisa mengetahui informasi 

mengenai perubahan modal karena adanya  laba ditahan, laba periode 

berjalan, dan penarikan prive.  
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Gambar IV.32. Form Laporan Perubahan Ekuitas 

IV.G.25.Form Laporan Arus Kas 

Form laporan laporan arus kas akan terbentuk setiap bulan. Dari 

laporan arus kas ini pemilik bisa mengetahui informasi mengenai kas yang 

dipakai untuk aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. 

 

Gambar IV.33. Form Laporan Arus Kas 

 

 


