
 
 

 
 

BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

4.1 TAHAP INVESTIGASI AWAL 

Pada tahap ini dilakukan investigasi terhadap Toko Listrik HTS Jaya untuk 

mengetahui proses bisnis yang berlangsung dalam Toko Listrik HTS Jaya. 

Investigasi dilakukan dengan cara melakukan observasi terhadap jalannya 

kegiatan operasional bisnis Toko Listrik HTS Jaya. Selain itu ada juga cara 

invetigasi lain yaitu dengan cara wawancara dengan pemilk langsung. 

Dari investigasi yang dilakukan didapat informasi mengenai permasalahan yang 

ada pada Toko HTS diantaranya; 

1. Nota bisa hilang sewaktu – waktu dan tidak ada cadangannya. 

2. Pemlik tidak bisa mengetahui historis pengeluaran kasnya karena 

pengeluaran kas untuk membayar biaya - biaya tidak pernah ada 

pencatatannya. 

3. Sangat rentan terjadinya kesalahan pencatatan/perhitungan. 

4. Tidak pernah adanya laporan keuangan yang dihasilkan, sehingga 

pemilik tidak dapat menilai kondisi keuangan tokonya secara akurat. 

 

4.2  TAHAP ANALISIS MASALAH 

Dari tahap investigasi awal ditemukan kelemahan dan masalah yang dihadapi 

pemilik toko dengan sistem yang ada sekarang. Kelemahan dan masalah yang 

ada sekarang dapat diatasi oleh pemilik toko dengan menerapkan sistem baru 



 
 

 
 

yang terkomputerisasi dengan dilakukan analisis yang lebih mendalam. 

Berikut ini adalah tabel analisis dari permasalahan tersebut beserta solusinya 

untuk mengatasinya; 

SISTEM MASALAH SOLUSI 

Penjualan dan 

pembelian 

-Proses pencatatan 

penjualan yang masih 

manual menimbukan 

rawan kesalahan 

pencatatan harga jual 

dan juga kesalahan 

perhitungan total. 

-Penyimpanan bukti 

penjualan dan 

pembelian rawan 

hilang/rusak dan tidak 

ada cadangannya. 

-Mencatat transaksi 

penjualan menggunakan 

sistem komputer yang 

secara otomatis akan 

dapat memunculkan 

harga jual otomatis 

sesuai barangnya sesuai 

tidak terjadi kesalah 

input harga. Sistem 

komputer akan secara 

otomatis menghitung 

total penjualan tanpa 

permilik perlu 

menghitungnya secara 

manual. 

- Data penjualan dan 

pembelian akan 

tersimpan didalam 

database yang bisa 



 
 

 
 

dibackup datanya. 

Sehingga jika terjadi 

kehilangan masih ada 

data cadangannya. 

Pencatatan Pengeluaran 

kas 

-Setiap pengeluaran kas 

pemilik hanya 

mengingatnya saja tanpa 

mencatat. Terkadang 

lupa dengan 

pengeluaran hari itu. 

Dan seadainya 

dicatatpun terkadang 

lupa menaruh catatanya 

dimana. 

-dengan sistem 

komputer semua catatan 

pengeluaran kas akan 

tersimpan dalam 

database. Ketika ingin 

melihat pengeluaran kas 

hari itu pemilik dapat 

menampilkannya dengan 

cepat dan dibantu 

dengan sistem pencarian 

otomatis sehingga tidak 

perlu kawatir lupa.  

Laporan keuangan Tidak pernah ada 

laporan keuangan yang 

dihasilkan setiap 

periodenya meskipun 

sudah melakukan 

pencatatan  transaksi 

yang terjadi setiap 

-Sistem komputer akan 

otomatis mengkalkulasi 

data transaksi harian 

yang telah diinput, 

kemudian dapat 

otomatis menampilkan 

laporan keuangannya 



 
 

 
 

harinya. dengan mudah dan 

cepat.   

    Tabel 4.1 Tabel Analisa Masalah 

 

4.3 TAHAP ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM 

Pada tahap ini adalah tahap menganalisis kebutuhan sistem yang dapat 

digunakan untuk mengatasi masalah yang ditemukan di tahap investigasi awal. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan disusunlah kebutuhan sistem yang 

dibutuhkan untuk Toko Listrik HTS Jaya. Berikut adalah tabel kebutuhan 

sistem yang dibutuhkan:  

No Laporan atau Informasi Data – Data 

1 Pembelian Nomor nota pembelian, tanggal beli, tipe bayar, 

tanggal jatuh tempo, nama supplier, subtotal, 

diskon, grand total. 

2 Penjualan Nomor nota penjualan, tipe jual,tanggal, nama 

pelanggan, tipe bayar, tanggal jatuh tempo, 

subtotal, diskon, grand total. 

3 Hutang  Nomor nota, tanggal, tanggal jatuh tempo, 

nama supplier, total,dibayar,sisa, status nota. 

4 Piutang Nomor nota, tanggal, tanggal jatuh tempo, 

nama pelanggan, total, dibayar, sisa, status 

nota. 

5 Jurnal Umum Nomor transaksi, tanggal, nama rekening, 



 
 

 
 

debet, kredit, keterangan 

6 Persediaan Barang  Kode barang, nama barang, kategori barang, 

stok awal, stok masuk, stok keluar, harga 

pokok, harga jual ecer,harga jual bakul. 

7 Pengeluaran kas Nomor transaksi,tanggal,keterangan,nominal. 

8 Manajemen aset tetap Nama,nilaiaset,periode penyusutan,nilai 

penyusutan. 

9 Laporan Laba Rugi Tanggal laporan, pendapatan, harga pokok 

penjualan, dan beban. 

10 Laporan Neraca Tanggal Laporan, aset, liabilitas, dan ekuitas. 

11 Laporan Perubahan 

Ekuitas 

Tanggal laporan, modal, laba, dan prive. 

12 Laporan Arus Kas Tanggal Laporan, kas aktivitas operasi,kas 

aktivitas pendanaan,kas aktivitas investasi. 

    Tabel 4.2 Tabel Kebutuhan Sistem 

 

4.4 TAHAP ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT 

Tahap ini adalah tahap penentuan biaya yang diperlukan Toko HTS Jaya 

untuk menerapakan sistem yang baru yang akan memberikan manfaat kedepannya 

setelah diterapkannya sistem itu. 

Biaya yang harus ditanggung oleh pemilik hanya biaya pembuatan progam  

sebesar Rp 2.000.000. Pemilik sendiri sudah memiliki sebuah laptop sehingga 

tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan lagi untuk membeli sebuah komputer. 



 
 

 
 

Ketika sistem baru ini diterapkan nantinya akan memberikan manfaat untuk 

menunjang aktivitas bisnis Toko Listrik HTS Jaya kedepannya. Manfaat yang 

didapat diantaranya; 

- Memberikan kemudahan untuk pencatatan setiap transaksi tanpa perlu 

takut kesalahan ataupun kehilangan catatan transaksi – transaksi yang 

terjadi. 

- Memberikan informasi keuangan yang lebih cepat, mudah, dan akurat. 

- Menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk penilaian 

kondisi keuangan Toko Listrik HTS Jaya untuk mengambil keputusan 

bisnis berikutnya. 

 

4.4 TAHAP DESAIN 

4.4.1 DESAIN DIAGRAM KONTEKS 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Gambar 4.1 Diagaram kontek Sistem Informasi Akuntansi 
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4.4.2 DESAIN DATABASE 

Tahap desain database ini dilakukan dengan menggunakan MYSQL. 

Berikut adalah tabel – tabel database yang dibutuhkan untuk sistem Toko 

Listrik HTS Jaya 

1. Tabel user 

Ini adalah tabel penyimpan data user yang digunakan untuk 

mengakses sistem informasi Toko Listrik HTS Jaya. 

  

   

 

  

 2. Tabel pegawai 

 Tabel ini berisi data pegawai yang terdiri kode,nama,tanggal 

lahir,alamat, kota, notlp, dan jeniskelamin. 

nama field 

tipe 

data size 

kode varchar 6 

nama varchar 30 

tgllahir date   

alamat varchar 50 

kota varchar 20 

notlp int 13 

jnskelamin varchar 6 

 

 

 

 

  

  

nama field tipe data size 

iduser varchar 6 

namauser varchar 25 

password varchar 6 
 Tabel 4.3 tabel user 

 Tabel 4.4 tabel pegawai 



 
 

 
 

3. Tabel pelanggan 

Tabel ini berisi data – data pelanggan yang terdiri kode, nama, 

alamat, nohp, kota. 

nama field 

tipe 

data size 

kode varchar 10 

nama  varchar 60 

alamat varchar 100 

nohp int 13 

kota varchar 30 

  

4. Tabel suplier 

Tabel ini berisi data – data suplier yang terdiri kode, nama, alamat, 

kota, notlp. 

nama field 

tipe 

data size 

kode varchar 10 

nama varchar 60 

alamat varchar 100 

kota varchar 30 

notlp int 13 

 

5. Tabel barang 

Tabel ini adalah tabel penampung data barang persediaan. 

nama field 

tipe 

data size 

kode varchar 30 

nama  varchar 60 

kategori varchar 20 

jumlah int 11 

hpp int 11 

saldo int 11 

hrgjualecer int 11 

hrgjualbakul int 11 

 Tabel 4.6 Tabel suplier 

 Tabel 4.5 Tabel pelanggan 



 
 

 
 

suplier varchar 20 

jumlahawal int 11 

hppawal int 11 

saldoawal int 11 

 

6. Tabel bukubesar  

Ini tabel data penampung data akun – akun bukubesar beserta nilain 

nominal awal, debit, kredit, dan saldoakhir. 

nama field 

tipe 

data size 

noakun int 11 

namaakun varchar 40 

saldoawal int 11 

saldoawalbulan int 11 

debit int 11 

kredit int 11 

saldoakhir int 11 

kelompokakun varchar 30 

saldonormal varchar 3 

 

7. Tabel aset 

 Tabel ini adalah tabel penampung data aset tetap yang menyimpan data 

nilai aset beserta umur dan nilai penyusutannya. 

nama field 

tipe 

data size 

notrans varchar 15 

kodeaset varchar 15 

nama field varchar 30 

tglcatat date   

nilaiaset int 11 

periodepenyus int 2 

periodejalan int 2 

niliapenyus int 11 

Klasifikasiakun Varchar 30 

 

 Tabel 4.7 Tabel barang 

 Tabel 4.9 Tabel bukubesar 

 Tabel 4.10 Tabel aset 



 
 

 
 

8. Tabel aset detail penyusutan 

Tabel ini untuk menyimpan data penyusutan setiap aset tetap per periode. 

nama field 

tipe 

data size 

notrans varchar 15 

kodeaset varchar 10 

tglsus date   

nominal int 11 

 

9.  Tabel kategori barang 

Tabel ini menyimpan data kategori barang pada tabel persediaan barang. 

nama field 

tipe 

data size 

katkode varchar 10 

katnama varchar 15 

 

10. Tabel pembelian 

Tabel ini adalah tabel untuk menyimpan data pembelian master. Tabel ini 

berhubungan dengan tabel pembelian detil. 

nama field 

tipe 

data size 

nonotabeli varchar 20 

tglbeli date   

tgljatuhtempo date   

suplier varchar 20 

typebayar varchar 6 

total int 11 

diskon int 11 

grandtotal int 11 

dibayar int 11 

sisa int 11 

keterangan varchar 50 

 

 

 Tabel 4.11 Tabel aset detail penyusutan 

 Tabel 4.12 Tabel kategori barang 

Tabel 4.13 Tabel pembelian 



 
 

 
 

 

11. Tabel pembelian detil 

Tabel ini adalah tabel penyimpanan detail pembelian barang dari 

pembelian master. 

nama field 

tipe 

data size 

nonotabeli varchar 15 

kode varchar 30 

barang varchar 50 

harga int 11 

jumlah int 11 

subtotal int 11 

diskon int 11 

subtotakhir int 11 

 

12. Tabel penjualan 

Ini adalah tabel penyimpan data penjualan master. Tabel ini berhubungan 

dengan tabel penjualan detil. 

nama field 

tipe 

data size 

nonotajual varchar 20 

tanggaljual date   

tgljatuhtempo date   

typejual varchar 8 

pelanggan varchar 20 

total int 11 

diskon int 11 

grandtotal int 11 

dibayar int 11 

sisa int 11 

typebayar varchar 10 

keterangan varchar 50 

user varchar 20 

 

 Tabel 4.13 Tabel pembelian detil 

 Tabel 4.14 Tabel penjualan 



 
 

 
 

13. Tabel penjualan detil 

Tabel ini menyimpan detil penjualan barang dari penjualan master 

nama field 

tipe 

data size 

nonotajual varchar 20 

kode varchar 30 

barang int 50 

jumlah int 11 

harga int 11 

subtotal int 11 

 

14. Tabel piutang 

Tabel ini menyimpan data piutang dari penjualan kredit. 

nama field 

tipe 

data size 

nopiutang varchar 25 

nonotajual varchar 20 

tgljua date   

tgljatuhtempo date   

saldopiutang int 11 

dibayar int 11 

sisa int 11 

pelanggan varchar 30 

status varchar 12 

 

15. Tabel pelunasan piutang 

Tabel ini menyimpan data pembayaran piutang yang telah dibayar. 

nama field 

tipe 

data size 

nopelunasanpiutang varchar 20 

nopiutang varchar 20 

tglbayar date   

jumlahbayar int 11 

 

 

 Tabel 4.15 Tabel penjualan detil 

Tabel 4.16 Tabel piutang 

Tabel 4.17 Tabel pelunasan piutang 



 
 

 
 

16. Tabel Hutang 

Tabel ini menyimpan data hutang dari pembelian kredit 

nama field 

tipe 

data size 

nohutang varchar 20 

nonotabeli varchar 20 

tglbeli dat   

tgljatuhtempo date   

saldohutang int 11 

dibayar int 11 

sisa int 11 

suplier varchar 20 

status varchar 12 

 

17. Tabel Pelunasan Hutang 

Tabel ini menyimpan data pembayaran hutang yang telah dibayar. 

nama field 

tipe 

data size 

nopelunasanhutang varchar 20 

nohutang varchar 25 

tglbayar date   

jumlahbayar int 11 

 

18. Tabel Transaksi Keuangan (pengeluaran kas) 

Tabel ini adalah tabel penyimpan data transaksi keuangan berupa 

pengeluaran kas seperti pembayaran beban – beban dan prive. 

nama field 

tipe 

data size 

notrans Vachar 15 

tanggal date   

noakun int 4 

namaakun varchar 20 

nominal int 11 

keterangan varchar 50 

 

Tabel 4.18 Tabel hutang 

 Tabel 4.19 Tabel pelunasan hutang 

 Tabel 4.20 Tabel transaksi keuangan 



 
 

 
 

19. Tabel Jurnal 

Tabel ini menyimpan data jurnal dari setiap transaksi pembelian, 

penjualan, pelunasan hutang,  pelunasan piutang,  transaksi keuangan. 

nama field 

tipe 

data size 

notrans varchar 15 

tanggal date   

noakun int 11 

namaakun varchar 30 

debit int 11 

kredit int 11 

keterangan varchar 50 

no int 11 

 

20. Tabel Neraca 

Ini merupakan tabel penampung data akun neraca baik nama akun 

dan nominalnya masing – masing. 

nama field 

tipe 

data size 

periode date   

noakun int 11 

namaakun varchar 50 

debit int 11 

kredit int 11 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.21 Tabel jurnal 

 Tabel 4.22 Tabel Neraca 



 
 

 
 

4.4.3 DESAIN FORM DAN KENDALI INPUT 

4.4.3.1 Form login 

Form login merupakan form yang digunakan untuk masuk 

kedalam sistem informasi Toko listrik HTS Jaya. Setiap masuk 

pengguna harus memasukan iduser dan password. Yang memiliki 

akses ini hanya bagian kasir(pemilik). Pegawai tidak memilki 

akses melakukan login. 

 

 

Gambar 4.1 Form login 

Nama field  Kendali input keterangan 

User ID  Completeness Check  

Size Check  

Master Reference  

Field harus terisi  

Panjang field 

ditentukan 5 digit  

Data berhubungan 

dengan tabel user 

Password  Completeness Check  Field harus terisi  

Tabel 4.23 Pengendalian input login 

 

 

 



 
 

 
 

4.4.3.2 Form Data Akun 

Form ini berisi akun – akun rekening sistem yang digunakan 

dalam bukubesar, jurnal, dan neraca. Form ini juga dapat 

digunakan untuk menambah akun baru. 

 

 

Gambar 4.3 Form data akun 

Nama field  Kendali input keterangan 

Kelompok akun Completeness check 

Master refrence 

Harus diisi 

Input harus pilih di list 

yg tersedia di combobox  

Noakun Completeness check 

Size check 

Numeric check 

Harus diisi 

Maksimal 4 angka 

Hanya bisa dimasukan 

data berupa angka 

Namaakun Completeness check 

 

Harus diisi 

 

Saldo normal Size check 

Completeness check 

Maksimal penulisan 3 

huruf 

Tabel 4.24 Pengendalian input data akun 

 

4.4.3.3 Form Master Barang 

Form ini adalah form yang menampilkan data persediaan 

barang. Dari form ini dapat dilakukan penginputan data barang 



 
 

 
 

baru. Namun data yang dapat diinputkan hanya kode, nama, 

kategori, harga jual ecer, harga jual bakul, dan suplier. 

Untuk menambah barang baru cukup klik tambah baru – 

isikan kode, nama, kategori, harga jual ecer, harga jual bakul, 

suplier kemudian klik simpan. Jika ingin mengubah tinggal klik 

ubah, klik 2 kali pada barang yang pilih, maka detail barang akan 

muncul pada textbox dan bisa diedit kemudian klik simpan. 

 

Gambar 4.4 Form Mater Barang 

Nama field  Kendali input keterangan 

Kode barang Completeness check  Harus diisi 

Nama barang Completeness chek Harus diisi 

Kategori barang Master refrence Data berhubungan 

dengan tabel data 

kategori 

Harga jual ecer Completeness check 

Numeric check  

Harus diisi 

Hanya dimasukan 

angka 

Harga jual bakul Completeness check 

Numeric check 

Harus diisi 

Hanya bisa 

dimasukan angka 



 
 

 
 

Suplier Master refrence Data berhubungan 

dengan tabel data 

suplier 

Tabel 4.25 Pengendalian input Master Barang 

 

4.4.3.4 Form Kategori barang 

Form ini meruakan form untuk menginput kategori pada 

master barang. Dalam penginputannya id kategori diinput sendiri. 

Meskipun menginput sendiri, namun tetap bisa mendeteksi id dan 

nama kategori yang sudah ada untuk mencegah terjadi kesamaan 

kategori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Form Kategori barang 

Nama field  Kendali input keterangan 

Id kategori Completeness check 

Field kunci 

Harus diisi 

Deteksi otomatis, 

tidak bisa diisi sama 

dengan id yang sudah 

ada 

Nama kategori Completeness check Harus diisi 

   Tabel 4.26 Pengendalian input Kategori Barang 

 



 
 

 
 

4.4.3.5  Form Pelanggan 

Form ini digunakan untuk mengiput data pelanggan. Data 

yang diinput terdiri dari kode, nama,alamat, nomor telepon dan 

kota. Cara menginputnya dengan klik dulu tambah baru, 

kemudian isi kode, nama, alamat, nomor telepon dan kota. Ketika 

menginput kode tidak diperbolehkan sama dengan kode yang 

sudah ada. 

 

Gambar 4.6 Form Data pelanggan 

 

Nama field  Kendali input keterangan 

Id Completeness check 

Field kunci 

Harus diisi 

Deteksi otomatis, 

tidak bisa diisi sama 

dengan id yang sudah 

ada 

nama Completeness check Harus diisi 

Alamat Completeness check Harus diisi 

Kota Completeness check Harus diisi 

No hp Completeness check 

Numeric check 

Harus diisi 

Hanya bisa 

dimasukan angka 

Tabel 4.27 Pengendalian input Data Pelanggan 

 



 
 

 
 

4.4.3.6 Form pegawai 

Form ini digunakan untuk mengiput data pegawai. Id 

pegawai akan otomatis muncul setiap kali diklik tambah baru. Isi 

semua textbox kemudian klik simpan. 

 

Gambar 4.7 Form Data Pegawai 

Nama field  Kendali input keterangan 

Id Field kunci Akan terisi otomatis 

setiap tambah baru 

nama Completeness check Harus diisi 

Kota Completeness check Harus diisi 

No hp Numeric check 

Completeness check 

Hanya bisa 

memasukan angka 

Harus diisi 

Jenis kelamin Master refrence 

Completeness check 

Harus memilih pada 

list yang tersedia 

dicombobox 

Harus diisi 

Tanggal lahir Date check Data berupa tanggal 

Tabel 4.28 Pengendalian input Data Pegawai 

 

4.4.3.7 Form suplier 

Form ini adalah form untuk penginputan data suplier yang 

terdiri dari kode, nama, alamat, email, nohp, dan kota. Cara 

penggunaan sama dengan data pelanggan. 



 
 

 
 

 

Gambar 4.8 Form Data Suplier 

 

Nama field  Kendali input keterangan 

Id Completeness check 

Field kunci 

Harus diisi 

Deteksi otomatis, 

tidak bisa diisi sama 

dengan id yang sudah 

ada 

nama Completeness check Harus diisi 

Kota Completeness check Harus diisi 

No hp Numeric check 

Completeness check 

Hanya bisa 

memasukan angka 

Harus diisi 

Tabel 4.29 Pengendalian input Data Suplier 

 

4.4.3.8 Form user 

Form ini berfungsi untuk menginput atau menghapus data 

user yang  ada. Dalam form ini id user bebas mengisi sendiri 

namun tetap ada otomatis deteksi yang tidak memperbolehkan id 

user sama dengan data id user yang sudah ada. 

 

Gambar 4.9 Form User 



 
 

 
 

Nama field  Kendali input keterangan 

Id user Completeness check 

Field kunci 

Harus diisi 

Deteksi otomatis, 

tidak bisa diisi sama 

dengan id yang 

sudah ada 

Nama user Completeness check Harus diisi 

password Completeness check 

Size check 

Harus diisi 

Maksimal penulisan 

6 

Comfirmasi 

password 

Completeness check 

Size check 

Master refrence 

Harus diisi 

Maksimal penulisan 

6 

Data harus sama 

dengan field 

password  

Tabel 4.30 Pengendalian Input User 

 

4.4.3.9 Form Neraca awal 

Ini merupakan form untuk pengisian neraca awal sistem. 

Neraca ini diisi ketika pertama kali progam digunakan. Dalam 

neraca awal ini terdapat 1 tab neraca dan 4 tab detail pembantu. 

Tab detail Pembantu berisi rincian khusus untuk 4 akun 

diantaranya hutang, piutang, persediaan, dan aset tetap. 

 

Gambar 4.10 Form Neraca awal 



 
 

 
 

Nama field  Kendali input Keterangan 

Periode Date check Data berupa tanggal 

No dan nama Refrence check 

Completeness check 

Data berhubungan 

dengan data tabel 

akun 

Harus diisi 

Nominal Numeric check Hanya bisa diisi 

angka 

Tabel 4.31 Pengendalian input Neraca Awal 

 

 

Gambar 4.11 Rincian Neraca Awal 

 

4.4.3.10 Form List hutang 

Ini adalah form yang menampilkan data hutang pemilik 

terhadap suplier. Isi form terdiri dari no hutang, tanggal beli, 

jatuh tempo, total hutang, dibayar, sisa, suplier dan status hutang. 



 
 

 
 

 

Gambar 4.12 Form List Hutang 

 

4.4.3.11 Form Pelunasan hutang 

Form ini digunakan ketika akan melunasi hutang suplier 

yang jatuh tempo. Pemilik cukup mengklik pilih nota, kemudian 

double pada nota yang dipilih. Maka otomatis detil hutang akan 

muncul pada textbox yang tersedia, dan pemilik tinggal 

menginput jumlah pembayarannya. 

 

Gambar 4.13 Form Pelunasan Hutang 

Nama field  Kendali input keterangan 

No pelunasan Field kunci Otamatis terisi 

No nota pembelian Master Refrence Terhubung dengan 

data tabel hutang 

Tanggal jatuh tempo Master refrence 

Date check 

Otomatis terisi saat 

pilih note pembelian 

Data hanya berupa 



 
 

 
 

tanggal 

suplier Master refrence Otomatis terisi saat 

pilih no nota 

pembelian 

Tangal pembayaran Date check Data hanya berupa 

tanggal 

Keterangan Size check Maskimal penulisan 

50 

Total bayar Numeric check 

Completeness check  

Data hanya bisa diisi 

angka 

Total hutang Numeric check 

Completeness check 

Data hanya bisa diisi 

berupa angka 

Otomatis terisi saat 

pilih nota beli 

sisa Numeric check Otomatis 

menghitung sendiri 

Tabel 4.32 Pengendalian input Pelunasan Hutang 

 

4.4.3.12 Form list piutang 

Form ini adalah form yang menampilkan data piutang pelanggan 

yang terdiri dari no piutang, tanggal jual, jatuh tempo, total 

piutang, dibayar, sisa piutang, pelanggan, dan status piutang. 

 

Gambar 4.14 Form List Piutang 

 

 

 

 



 
 

 
 

4.4.3.13 Form pelunasan piutang 

Form ini digunakan untuk memasukan jumlah pelunasan 

piutang pelanggan. Cara penggunaan sama dengan 

penggunaan form pelunasan hutang. 

 

Gambar 4.15 Form Pelunasan Piutang 

 

Nama field  Kendali input keterangan 

No pelunasan Field kunci Otamatis terisi 

No nota penjualan Master Refrence Terhubung dengan 

data tabel hutang 

Tanggal jatuh tempo Master refrence 

Date check 

Otomatis terisi saat 

pilih note penjualan 

Data hanya berupa 

tanggal 

Pelanggan Maseter refrence Otomatis terisi saat 

pilih no nota 

penjualan 

Tangal pembayaran Date check Data hanya berupa 

tanggal 

Keterangan Size check Maskimal penulisan 

50 

Total bayar Numeric check 

Completeness check  

Data hanya bisa diisi 

angka 

Total piutang Numeric check 

Completeness check 

Data hanya bisa diisi 

berupa angka 

Otomatis terisi saat 

pilih nota jual 

sisa Numeric check Otomatis 

menghitung sendiri 

Tabel 4.33 Pengendalian input Pelunasan Piutang 



 
 

 
 

4.4.3.14 Form Daftar Aset Tetap 

Form ini menampilkan data – data aset tetap yang dimiliki. 

Didalam tercantum detil aset tetap seperti nama, nilai aset, umur, 

nilai penyusutan, jumlah penyusutan. Selain juga digunakan 

untuk menginput pembelian aset tetap baru. Ketika melakukan 

pembelian aset tetap baru secara otomatis aku yang berkaitan 

dengan aset tetap akan terbentuk diantarnya nama aset tetap, 

akumulasi penyusutan aset tetap,  dan beban penyusutan aset 

tetap. Kemudian form ini juga otomatis menjurnal pembelian aset 

tetap ke dalam tabel jurnal. 

 

Gambar 4.16 Form Daftar Aset Tetap 

Nama field  Kendali input keterangan 

Kode aset Field kunci Field terisi otoamatis  

Nama aset Completeness check Harus diisi 

Tanggal catat Date check Data format tanggal 

Nilai perolehan Numeric check 

Completeness check 

Hanya bisa diisi angka 

Harus diisi 

Umur ekonomis Numeric check 

Completeness check 

Hanya bisa diisi angka 

Harus diisi 

AP per bulan Numeric check Terisi otomatis 

Tabel 4.34 Pengendalian input Aset Tetap 

 



 
 

 
 

4.4.3.15 Form Penyusutan Aset tetap 

Form ini digunakan untuk menyusutkan nilai aset tetap 

setiap periode. Caranya pilih aset tetap yang akan disusutkan 

kemudian nominal penyusutan akan secara otomatis muncul, 

kemudian klik simpan untuk menyimpan. Ketika menyimpan 

akan otomatis menjurnal beban penyusutan aset tetap dan 

akumulasi penyusutan aset tetap yang dipilih. 

 

Gambar 4.17 Form Penyusutan Aset Tetap 

Nama field  Kendali input keterangan 

Akun Master refrence 

Completeness check 

Data terhubung 

dengan tabel akun 

Harus diisi 

Tanggal penyusutan Date check 

Completeness check 

Data berupa tanggal 

Harus diisi 

Nominal 

 

Numeric check 

Completeness check 

Hanya bisa diisi 

angka 

Harus diisi 

Tabel 4.35 Pengendalian input Penyusutan Aset Tetap 

 

4.4.3.16 Form Transaksi Keuangan  

Form ini digunakan untuk menginput transaksi kas seperti 

pembayaran beban listrik, beban air, beban gaji,  prive dan 



 
 

 
 

pendapatan lain. Caranya tinggal pilih nama akun kemudian 

isikan nominal lalu klik simpan. 

 

Gambar 4.18 Form Transaksi Keuangan 

Nama field  Kendali input keterangan 

No bukti Field kunci Otomatis terisi 

No akun dan nama 

akun 

Master refrence 

Completeness check 

Data terhubung 

dengan data akun, 

tidak bisa 

dirubah/diketik 

Harus diisi 

nominal Numeric check 

Completeness check 

Hanya bisa diisi 

angka 

Harus diisi 

keterangan Size check Masksimal penulisan 

50 

Tabel 4.36 Pengendalian Form Transaksi Keuangan 

 

4.4.3.17 Form Penjualan 

Ini adalah form untuk menginput transaksi penjualan baik 

eceran maupun bakulan.  



 
 

 
 

 

Gambar 4.19 Form Penjualan 

Nama field  Kendali input keterangan 

Nonota Field kunci Otomatis terisi 

Tipe penjualan Master refrence 

Completeness check 

Harus memilih data 

pilihan yang tersedia 

pada list combobox 

pelanggan Master refrence 

Completeness check 

Harus memilih,Data 

terhubung dengan  

tabel pelanggan 

Harus diisi 

Jatuh tempo Date check 

Completeness check 

Data berupa tanggal 

Otomatis terisi 

menyesuaikan tipe 

penjualan 

keterangan size check Maskimal penulisan 

50 

Nama barang Master refrence 

Completeness check 

Data terhubung 

dengan tabel data 

barang 

Harus diisi 

jumlah Numeric check 

Completeness check 

Hanya bisa diisi 

angka 

Harus diisi 

Harga jual Numeric check  

Completeness check 

Hanya bisa diisi 

angka 

Harus diisi 

Jenis Pembayaran Master refrence 

Completeness check 

Harus memilih 

pilihan yang tersedia 

Harus diisi 

Total bayar Numeric check Hanya bisa diisi 

angka 

Tabel 4.37 Pengendalian input Penjualan 



 
 

 
 

Cara:  

 Pilih tipe penjualan (eceran/bakulan),  ketika tipe penjualan 

eceran maka pelanggan otomatis “custumer”, jatuh tempo 

tanggal hari itu, dan tidak bisa diubah, tapi ketika bakulan 

maka harus memilih nama pelanggannya dan jatuh tempo 

otomatis tiga puluh hari berikutnya. Namun tetap bisa 

diubah sesuai keinginan pemilik. 

 Keterangan boleh diisi atau tidak. Jika tidak diisi sekalipun 

pada saat diklik simpan akan otomatis  tersimpan dengan 

keterangan “penjualan + nama pelanggan” 

 Pilih barang maka harga akan otomatis muncul 

menyesuaikan dengan tipe penjualan (eceran/bakulan). 

 Masukan jumlah, maka otomatis sistem akan menampilkan 

subtotal hasil perkalian antara jumlah dan harga jual.  

 Klik input, maka barang, jumlah, harga jual, dan subtotal 

yang telah diinputkan akan tampil ditabel penampung 

barang.  

 Ketika tabel penampung barang sudah terisi dengan  

minimal 1 barang saja, maka tipe penjualan dan pelanggan 

otomatis dikunci dan tidak bisa diubah. Tujuannya untuk 

mencegah  tercampurnya barang yang diinput antara barang 

harga jual ecer dengan barang harga jual bakul. Karena 

harga yang muncul otomatis di harga jual menyesuaikan 

dengan tipe penjualan dipilih. Jika seandainya terjadi 



 
 

 
 

kesalahan pilih tipe penjualan maka tabel penampung harus 

dikosongkan dulu dengan cara menghapusnya sampai 

kosong atau klik batal. Baru setelah itu tipe penjualan bisa 

diubah. 

 Masukan diskon jika ingin memberikan potongan. Diskon 

hanya bisa diisi jika cara pembayaran tunai. 

 Masukan jumlah bayar, jika penjualan tunai jumlah bayar 

otomatis terisi sesuai grandtotal. 

 Pilih tipe pembayaran tunai/kredit kemudian klik simpan. 

 

4.4.3.18 Form Data penjualan 

Ini merupakan form yang menampilkan data penjualan master 

maupun detail. Ketika ingin menampilkan detail pada nota 

tertentu, cukup mengklik pada salah satu nomor nota di daftar 

penjualan, maka otomatis detail penjualan pada nota yang diklik 

akan muncul. 

 

Gambar 4.20 Form Data Penjualan 



 
 

 
 

4.4.3.19 Form pembelian 

Form ini digunakan untuk mengiput transaksi pembelian ke 

suplier. 

 

Gambar 4.21 Form Pembelian 

Nama field  Kendali input keterangan 

Nonota Field kunci Otomatis terisi,tidak bisa 

diubah 

keterangan Size check Jumlah penulisan 

maksimal 50 

Suplier Completeness check 

Master refrence 

Harus pilih,Terhubung 

dengan tabel data suplier 

Jatuh tempo Date check Data berupa tanggal 

Nama barang Master refrence Harus pilih,Data 

terhubung dengan tabel 

data barang. 

jumlah Completeness check 

Numeric check 

Harus diisi 

Hanya bisa diisi angka 

Harga beli Numeric check 

Completeness check 

Hanya bisa diisi angka 

Harus diisi 

Diskon Numeric check Hanya bisa diisi angka 

Tipe bayar Master refrence Harus pilih, data yang 

tersedia dilist combobox 

Total bayar Numeric check Hanya bisa diisi angka 

Tabel 4.38 Pengendalian input Pembelian 

 

  Cara : 

 Pilih suplier, masukan tanggal jatuh tempo. 



 
 

 
 

 Pilih barang yang akan dibeli. Barang yang ada pada 

combobox barang menyesuaikan dengan suplier. Ini 

bertujuan untuk mencegah kesalahan input antara barang 

dengan supliernya. 

 Masukan jumlah dan harga beli. Subtotal akan otomatis 

muncul. Kemudian klik input. 

 Pilih cara pembayaran kredit/tunai.  

 Masukan jumlah bayar. 

 Klik simpan. 

 

4.4.3.20 Form data pembelian 

Form ini menampilkan data pembelian master dan 

pembelian detail. Cara penggunaanya sama dengan form data 

penjualan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Form Data Pembelian 

 

 



 
 

 
 

 

4.4.3.21 Form laporan 

Ini adalah form yang digunakan untuk memilih laporan 

yang ingin ditampilkan. Pemilik tinggal melakukan double klik 

pada pada laporan yang ingin ditampilkan. Pilihan laporan yang 

tersedia diantaranya neraca awal, keuangan, pembelian, 

penjualan, hutang, piutang, stok barang, dan jurnal. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23 Form Laporan 

 

4.4.3.22 Form Laporan Neraca awal, Keuangan, Jurnal, dan 

Stok barang. 

Form ini digunakan untuk menampilkan laporan neraca 

awal, laporan keuangan, laporan jurnal, dan laporan stok barang 

setiap akhir periode. Caranya masukan bulan dan tahun kemudian 

klik “tampilkan”. 

 

Gambar 4.24 Form Laporan Neraca awal, Keuangan, jurnal dan 

stok barang 



 
 

 
 

Nama field  Kendali input Keterangan 

Bulan Numeric check 

Completeness check 

Hanya bisa diisi 

angka 

Harus diisi 

Tahun  Numeric check 

Completeness check 

Hanya bisa diisi 

angka 

Harus diisi 

Tabel 4.39 Pengendalian input Laporan Neraca Awal, Keuangan, dan 

Jurnal 

 

4.4.3.23 Form laporan pembelian, penjualan, piutang, dan 

hutang 

Form ini digunakan untuk menampilkan laporan pembelian, 

laporan penjualan, laporan piutang, dan laporan hutang. Caranya 

dengan memasukan tanggal mulai dan tanggal akhir kemudian klik 

“tampilkan”. 

 

Gambar 4.25 Form Laporan Pembelian, Penjualan, piutang, dan 

Hutang 

4.4.3.24 Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi hanya bisa diakses saat sudah tutup periode. 

Laporan yang ditampilkan tidak bisa diubah/diedit. Dengan melihat 

laporan laba rugi pemilik dapat mengetahui laba yang didapat dalam 

satu periode.  



 
 

 
 

 

Gambar 4.26 Laporan Laba Rugi 

 

4.4.3.25 Laporan perubahan modal 

Laporan perubahan modal hanya bisa ditampilkan setelah 

tutup periode. Laporan ini dapat memberik informasi kepada 

pemilih seberapa besar penambahan modal pada satu periode. 

 

Gambar 4.27 Laporan Perubahan Modal 



 
 

 
 

4.4.3.26 Laporan Neraca 

Laporan neraca hanya bisa ditampilkan setelah tutup 

periode. Laporan ini dapat memberikan informasi pada pemilik 

tentang bagiamana kondisi posisi keuangannya pada akhir periode. 

 

Gambar 4.28 Laporan neraca 

 

4.4.3.27 Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas hanya bisa ditampilkan saat setelah tutup 

periode. Laporan ini dapat membantu pemilik untuk mengetahui 

seberapa kenaikan/penurunan kas yang terjadi dalam 1 periode. 



 
 

 
 

 

Gambar 4.29 Laporan Arus Kas 

 

4.4.3.28 Laporan Pembelian 

Laporan pembelian menampilkan keseluruhan transaksi 

pembelian yang dilakukan oleh Toko HTS Jaya. Dalam laporan ini 

dapat ditampilkan data transaksi pembelian berdasarkan tanggal 

yang diinginkan.   

 

Gambar 4.30 Laporan Pembelian 



 
 

 
 

4.4.3.29 Laporan penjualan 

Laporan penjualan menampilkan keseluruhan transaksi 

penjualan yang dilakukan oleh Toko HTS Jaya. Dalam laporan ini 

dapat ditampilkan data transaksi penjualan berdasarkan tanggal yang 

diinginkan.  Lapora2n yang ditampilkan mencakup penjualan 

bakulan dan eceran. 

 

 

Gambar 4.31 Laporan Penjualan 

 

4.4.3.30 Laporan Hutang 

Laporan hutang menampilkan data hutang yang dimiliki oleh 

Toko HTS Jaya. Baik hutang yang sudah lunas maupun belum 

lunas. Dalam laporan ini terdiri dari dua macam bentuk laporan 

diantaranya, laporan hutang global dan laporan hutang detail. 

Dalam laporan hutang global hanya menampilkan hutang secara 

global saja yang terdiri dari total hutang keseluruhan per suplier 

tanpa detail notanya. Sedangkan pada laporan hutang detail  



 
 

 
 

menampilkan hutang  beserta detail nota hutangnya yang 

dikelompokan per nama suplier. 

 

Gambar 4.32 Laporan Hutang 

 

4.4.3.31 Laporan Piutang 

Laporan piutang menampilkan data piutang yang dimiliki 

oleh Toko HTS Jaya. Baik piutang yang sudah lunas maupun 

belum lunas. Dalam laporan ini terdiri dari dua macam bentuk 

laporan diantaranya, laporan piutang global dan laporan piutang 

detail. Dalam laporan piutang global hanya menampilkan hutang 

secara global saja yang terdiri dari total piutang keseluruhan per 

pelanggan tanpa detail notanya. Sedangkan pada laporan piutang 

detail  menampilkan piutang  beserta detail nota hutangnya yang 

dikelompokan per nama pelanggan. 

 

 Laporan Hutang Detail  Laporan Hutang Global 

 



 
 

 
 

 

 

 

Gambar 4.33 Laporan Piutang 

 

4.4.3.32 Laporan Persediaan Barang 

 Laporan Persediaan barang ini menampilkan data stok 

barang mulai dari stokawal,  pembelian, penjualan, stok 

akhir, dan harga pokok  setiap barang.      

 

 

 Lapoan Piutang Global  Laporan Piutang Detail 
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Gambar 4.34 Laporan Persediaan Barang 

 

4.4.3.33 Laporan Jurnal 

Laporan jurnal menampilkan data jurnal transaksi 

penjualan, pembelian, pelunasan hutang, pelunasan piutang, 

pembayaran beban, dan beban penyusutan  yang telah terjadi 

selama satu periode. 



 
 

 
 

 

Gambar 4.35 Laporan Jurnal 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


