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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan strategi pengembangan sistem 

informasi akuntansi dengan metode Rapid Application Development (RAD). Dengan 

metode Rapid Application Development (RAD) ini mampu membantu dalam 

menganalisis, merancang, hingga mendesain sebuah program yang  dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan dan masalah yang muncul dalam Toko Favian. Adapun tahapan-

tahapan dalam strategi pengembangan sistem informasi akuntansi dengan metode 

Rapid Application Development (RAD) antara lain yaitu: 

4.1 TAHAP INVESTIGASI AWAL 

Tahap investigasi disini adalah tahap paling awal dalam mengembangkan 

sistem informasi akuntansi yang ada dengan cara mengidentifikasi proses bisnis 

Toko Favian dengan segala kegiatan yang ada didalamnya. Sehingga dapat 

diketahui cara kerja atau pola kerja yang ada pada Toko Favian dan siklus 

transaksi yang telah berjalan selama ini. Tahap ini dilakukan dengan cara 

wawancara dan observasi secara langsung pada Toko Favian. Hasil yang 

diperoleh dari wawancara dan observasi langsung pada Toko Favian adalah 

sebagai berikut: 

1. Prosedur pencatatan transaksi pembelian 
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Merupakan proses pencatatan segala transaksi pembelian yang terjadi. 

Transaksi meliputi pembelian, retur pembelian, hutang dagang, dan 

pelunasan hutang dagang.  

2. Prosedur pencatatan  transaksi penjualan 

Merupakan proses pencatatan pada transaksi penjualan yang selama 

ini terjadi. Transaksi meliputi pesanan penjualan piutang dan 

penjualan utang.  

4.2 TAHAP ANALISIS MASALAH 

Tahap analisis yang dilakukan adalah dengan cara menganalisa sistem 

sederhana yang ada pada Toko Favian. Hasil analisa tersebut digunakan untuk 

menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari sistem yang selama ini sudah berjalan. 

Sehingga diharapkan dapat memperbaiki atas kelemahan yang ada pada sistem 

Toko Favian untuk menjadi yang lebih baik lagi dan mempertahankan kelebihan 

yang ada pada sistem lama.  

Tabel 4.1. Analisis Masalah 

Temuan Akar masalah Usulan Perbaikan 

Terdapat kesalahan 

pencatatan penjualan 

dalam pembukuan 

sehingga nantinya 

menghasilkan laporan 

Toko Favian 

menggunakan sistem 

yang sederhana dalam 

kegiatan bisnisnya. 

Bagian admin 

Akan disediakan sistem 

berbasis komputerisasi 

yang akan memfasilitasi 

untuk bagian admin 

menginput semua data 
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akhir yang tidak valid. melakukan pencatatan 

penjualan dalam buku 

secara manual. Semakin 

banyak transaksi 

penjualan yang terjadi 

mengakibatkan 

pekerjaan bagian admin 

semakin banyak. 

Sehingga tingkat human 

error yaitu ketidak 

telitian dalam 

melakukan pembukaan 

yang terjadi tidak dapat 

di minimilisir dengan 

baik. 

pembelian yang terjadi.  

Laporan penjualan yang 

dilaporkan oleh sales 

lapangan ke kantor 

tidak real time. 

Sales lapangan 

melaporkan hasil 

penjualan ketika sales 

kembali ke kantor, yaitu 

pada keesokan harinya. 

Sistem yang dibuat 

memfasilitasi akses 

sales untuk dapat 

menginput data 

penjualan secara real 

time dengan basis 
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internet yang dapat 

mengekspor data dari 

lokasi yang berbeda.  

Karyawan selama ini 

tidak menyusun jurnal-

jurnal atas kegiatan 

transaksi yang berjalan. 

Tidak adanya sistem 

yang memfasilitasi 

karyawan dalam 

menghasilkan 

pencatatan jurnal-jurnal.   

Sistem yang dibuat 

memfasilitasi untuk 

jurnal otomatis pada 

transaksi penjualan, 

transaksi piutang pada 

saat penjualan, transaksi 

pembelian, transaksi 

utang pada saat 

pembelian, transaksi 

penerimaan pelunasan 

piutang, transaksi 

pembayaran hutang. 

Tidak adanya laporan 

akuntansi yang detail 

dan lengkap, 

perhitungan akuntansi 

biaya tidak valid. 

Karena pemilik usaha 

dan bagian admin tidak 

terlalu paham dengan 

akuntansi. Sehingga 

perhitungan yang 

dilakukan selama ini 

Sistem yang dibuat 

memfasilitasi jurnal 

otomatis pada setiap 

kegiatan transaksi dan 

perhitungan akuntansi 

secara rule yang benar. 
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hanya perhitungan 

dagang biasa tanpa 

memperhatikan sistem 

akuntansi yang 

seharusnya berjalan 

dengan benar. 

Sehingga membantu 

pemilik usaha dan 

bagian admin dalam 

perhitungan akuntansi, 

pencatatan kegiatan 

transaksi yang sifatnya 

rutin dan menghasilakan 

laporan yang valid. 

 

4.3 TAHAP ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM 

4.3.1 Identifikasi Kebutuhan Informasi 

Tahan ini mengidentifikasi laporan-laporan apa yang akan diperoleh 

nantinya. Didalam laporan tersebut juga membutuhkan data-data yang 

harus diinput yang nantinya pula akan diproses secara komputerisasi 

sehingga menghasilkan output sebagai hasil pengembangan sistem 

informasi yang dapat bermanfaat bagi kemajuan Toko Favian. Laporan 

tersebut antara lainnya adalah: 

Tabel 4.2. Identifikasi Kebutuhan Informasi 

No Laporan Data-data 

1 Laporan Pembeliaan Periode Laporan, Tanggal 

Transaksi, Barcode, Nama 
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Barang, Jumlah, Harga, Total 

Harga, Grand Total. 

2 Laporan Hutang Periode Laporan, Supplier, Saldo 

Awal Hutang, Pembayaran, 

Saldo Akhir, Grand Total. 

3 Laporan Persediaan Bahan 

Baku 

Periode Laporan, Jenis Bahan, 

Satuan, Stok Awal, Pembeliaan, 

Penjualan, Stok Akhir, Harga, 

Total Harga, Sub Total, Grand 

Total. 

4 Laporan Persediaan Produk Periode Laporan, Nama Order, 

Satuan, Stok Awal, Hasil 

Produk, Penjualan, Stok Akhir, 

Harga, Total Harga, Sub Total, 

Grand Total. 

5 Laporan Penjualan Periode Laporan, Tanggal, 

Barcode, Nama Barang, Jumlah, 

Harga, Total Harga, Sub Total, 

Grand Total. 

6 Laporan Piutang Periode Laporan, Nama, Saldo 

Awal Piutang, Pembayaran, 
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Saldo Akhir Piutang. 

7 Laporan Jurnal Periode Laporan, No Bukti, 

Tanggal, Kode Rekening, 

Keterangan, Debet, Kredit. 

8 Laporan Laba Rugi Periode Laporan, Pendapatan 

dan Pengeluaran. 

9 Laporan Neraca Periode Laporan, Aset, Liabilitas 

dan Ekuitas. 

10 Laporan Perubahan Modal Periode Laporan, Modal, Laba. 

11 Laporan Arus Kas Periode Laporan, Pemasukan 

Kas, Pengeluaran Kas. 

12 Laporan Mutasi Periode Laporan, Tanggal, No 

Bukti, Keterangan, Debet, 

Kredit, Saldo. 

 

4.3.2 Identifikasi Kebutuhan Sistem 

Suatu sistem yang baru harus memenuhi kebutuhan meliputi tahapan-

tahapan: 

1. Identifikasi kebutuhan perangkat keras 

Perangkat keras yang dibutuhkan dalam pengoperasian sistem 

yang nantinya akan diterapkan dalam Toko Favian adalah 
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perangkat keras byang dapat terkoneksi dengan jaringan 

internet. Perangkat keras tersebut dapat berupa komputer PC, 

laptop, dan netbook.   

2. Identifikasi kebutuhan perangkat lunak 

Agar sistem dapat berjalan dengan baik pada perangkat keras 

dibutuhkan suatu software. Software tersebut bisa berupa 

internet browser seperti Google Chrome, Opera, dan Mozilla 

Firefox. 

3. Identifikasi kebutuhan jaringan (network) 

Dalam mengakses sistem yang baru pada perangkat keras agar 

dapat berjalan dengan baik dan dapat diakses oleh komputer 

klien kapanpun dan dimanapun dibutuhkan jaringan internet 

untuk menghubungkan atau mengkoneksikan antara klien satu 

dengan kliean lainnya. Jaringan internet yang dibutuhkan dapat 

berupa modem GSM, CDMA, dan Wireless.    

4. Identifikasi kebutuhan sumber daya manusia 

Agar sistem dapat beroperasi dan dapat bermanfaat dengan 

baik seperti tujuan awalnya. Dibutukan user untuk 

mengoperasikan sistem dengan baik dan memahami sistem 

tersebut.   
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4.4 TAHAP PEMBUATAN DATABASE  

4.4.1 Tabel Pegawai 

Tabel 4.3. Database Pegawai 

Kolom Jenis Kosong 

id_pegawai int (10) Tidak  

nama_pegawai varchar (255) Ya 

Alamat varchar (255) Ya 

tgl_lahir Date Ya 

tgl_masukkerja Date Ya 

no_telp varchar (255) Ya 

Bagian varchar (255) Ya 

Jabatan varchar (255) Ya 

gaji_pokok Double Ya 

Tunjangan Double Ya 

pot_bpjskesehatan Double Ya 

pot_bpjstenaga Double Ya 

pot_pph21 Double Ya 

Keluar varchar (20) Ya 
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4.4.2 Tabel Supplier 

Tabel 4.4. Database Supplier 

Kolom Jenis Kosong 

id_supplier int (5) Tidak  

nama_supplier varchar (100) Ya 

Alamat varchar (155) Ya 

no_telp1 varchar (25) Ya 

no_telp2 varchar (25) Ya 

Nofax varchar (25) Ya 

Email varchar (50) Ya 

Contactperson varchar (150) Ya 

Foto Longblob Ya 

 

4.4.3 Tabel Pelanggan 

Tabel 4.5. Database Pelanggan   

Kolom Jenis Kosong 

id_pelanggan int (5) Tidak  

Namapelanggan varchar (100) Ya 

Alamat varchar (155) Ya 

no_telp1 varchar (25) Ya 

no_telp2 varchar (25) Ya 
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Nofax varchar (25) Ya 

Email varchar (50) Ya 

Contactperson varchar (150) Ya 

Foto Longblob Ya 

Inisial varchar (10) Ya  

 

4.4.4 Tabel Nama Barang 

Tabel 4.6. Database Nama Barang 

Kolom Jenis Kosong 

id_barang  int (10) Tidak  

Barcode varchar (20) Ya 

Namabarang varchar (255) Ya 

Stokminimum Double Ya 

Satuan varchar (20) Ya 

Jenis varchar (100) Ya 

Merk varchar (200) Ya 

Spesifikasi varchar (255) Ya 

Hargabeli Double Ya 

Hargarata Double Ya 

Hargajual Double Ya 

Foto varchar (255) Ya 
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Diskon Double Ya 

Supplier varchar (255) Ya 

 

4.4.5 Tabel Ending Gudang 

Tabel 4.7. Database Ending Gudang 

Kolom Jenis Kosong 

id_balance int (10) Tidak  

Barcode varchar (20) Tidak  

Namabarang varchar (250) Tidak  

Beginning double  Tidak  

In Double Tidak  

Out Double Tidak  

Ending Double Tidak  

Harga Double Tidak  

Total Double Tidak  

Jenis varchar (255) Tidak  

Satuan varchar (50) Tidak  

id_barang int (10) Ya 
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4.4.6 Tabel Ending Gudang1 

Tabel 4.8. Database Ending Gudang1 

Kolom Jenis Kosong 

id_balance int (10) Tidak  

Barcode varchar (20) Tidak 

Namabarang varchar (250) Tidak 

Beginning double  Tidak 

In double  Tidak 

Out Double Tidak 

Ending Double Tidak 

Harga Double Tidak 

Total Double Tidak 

Jenis varchar (255) Tidak 

Satuan varchar (50) Tidak 

id_barang int (10) Ya 

 

4.4.7 Tabel Perencanaan 

Tabel 4.9. Database Perencanaan 

Kolom Jenis Kosong 

id_perencanaan int (10) Tidak  

Joborder varchar (255) Tidak 
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Pelanggan varchar (255) Ya 

Alamat varchar (255) Ya 

Barcode varchar (255) Ya 

Produk varchar (255) Ya 

Satuan varchar (255) Ya 

id_pelanggan int (10) Ya 

id_barang int (10) Ya 

Selesai varchar (255) Ya 

Qtyorder Double Ya 

Harga Double Ya 

Hpp Double Ya 

Tglpengiriman Date Ya 

Tanggal Date Ya 

Qtyjadi Double Ya 

Hargarata Double Ya 

Wip Double Ya 

 

4.4.8 Tabel Hasil Produk 

Tabel 4.10. Database Hasil Produk 

Kolom Jenis Kosong 

id_hasil int (10) Tidak  
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Joborder varchar (255) Tidak 

id_perencanaan int (10) Ya 

id_produk int (10) Ya 

Produk varchar (255) Ya 

Kode varchar (255) Ya 

Qtyjadi Double Ya 

Tanggal Date Ya 

id_pegawai int (10) Ya 

Pegawai varchar (255) Ya 

Nominal Double Ya 

Bayar Double Ya 

Nomernota varchar (255) Ya 

Qtyjual Double Ya 

Nobukti varchar (255) Ya 

 

4.4.9 Tabel HPP 

Tabel 4.11. Database HPP 

Kolom Jenis Kosong 

id_hpp int (20) Tidak  

id_barang int (20) Tidak 

Idtransaksi int (20) Tidak 
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Harga Double Ya 

hpp  Double Ya 

Hppbaru Double Ya 

Jumlahin Double Ya 

Stok Double Ya 

 

4.4.10 Tabel HPP Jual 

Tabel 4.12. Database HPP Jual  

Kolom Jenis Kosong 

id_hpp int (20) Tidak  

id_hasil int (20) Tidak 

id_produk int (10) Tidak 

Harga Double Ya 

hpp  Double Ya 

Hppbaru Double Ya 

Jumlahin Double Ya 

Stok Double Ya 

Joborder varchar (255) Tidak  
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4.4.11 Tabel Material Planning 

Tabel 4.13. Database Material Planning 

Kolom Jenis Kosong 

id_materialpalnning int (10) Tidak  

Jenis varchar (255) Ya 

Joborder varchar (255) Ya 

Barcode varchar (255) Ya 

Namabarang varchar (255) Ya 

Satuan varchar (255) Ya 

harga  Double Ya 

Jumlah Double Ya 

Total Double Ya 

Realisasi Double Ya 

Totalrealisasi Double Ya 

Hargarata Double Ya 

id_perencanaan int (10) Ya 

id_barang int (10) Ya 

id_produk int (10) Ya 

Kode varchar (255) Ya 

Produk varchar (255) Ya 

Qtyproduk Double Ya 
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4.4.12 Tabel Accounting 

Tabel 4.14. Database Accounting 

Kolom Jenis Kosong 

id_account int (80) Tidak  

id_tagihan int (10) Tidak 

Tanggal Date Ya 

Keterangan varchar (255) Tidak 

Debet Double Ya 

Kredit Double Ya 

Nobukti varchar (255) Tidak  

Account varchar (255) Tidak  

Idtransaksi int (20) Ya 

Urutan varchar (100) Tidak 

Saldo Double Ya 

Bulan varchar (50) Tidak 

Tahun Double Ya 

Jenis varchar (255) Tidak  

Selesai varchar (10) Ya 

Qtyunit Double Ya 
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rek1 varchar (2) Tidak  

rek2 varchar (2) Tidak  

rek3 varchar (2) Tidak  

rek4 varchar (2) Tidak  

rek5 varchar (4) Tidak  

uraian  varchar (255) Tidak  

id_supplier int (10) Tidak  

Supplier varchar (255) Tidak  

parent1 varchar (255) Tidak  

parent2 varchar (255) Tidak  

parent3 varchar (255) Tidak  

parent4 varchar (255) Tidak  

id_hutang int (10) Tidak  

id_piutang int (10) Tidak  

Departemen varchar (255) Tidak  

Kode varchar (255) Tidak  

Jurnal varchar (255) Tidak  

id_anggota int (10) Tidak  

id_account1 int (10) Tidak  

Cek varchar (50) Tidak  

Tgljatuhtempo Date Ya 
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Hutang varchar (250) Tidak 

id_perencanaan int (10) Ya 

id_produk int (10) Ya 

id_barang int (10) Ya 

id_hasil int (10) Ya 

Aruskas varchar (10) Ya 

 

4.4.13 Tabel Arus Kas 

Tabel 4.15. Database Arus Kas 

Kolom Jenis Kosong 

id_aruskas int (10) Tidak  

Keterangan varchar (250) Ya 

Uraian varchar (250) Ya 

Nominal Double Ya 

nominal2  Double Ya 

Sub varchar (50) Ya 

 

4.4.14 Tabel BOM 

Tabel 4.16. Database BOM  

Kolom Jenis Kosong 

id_bom int (10) Tidak  
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Barcode varchar (200) Ya 

Namabarang varchar (255) Ya 

Satuan varchar (100) Ya 

harga  Double Ya 

Jumlah Double Ya 

Total Double Ya 

Jenis varchar (255) Ya 

id_barang int (10) Ya 

id_produk int (10) Ya 

Produk varchar (255) Ya 

Kodeproduk varchar (200) Ya 

Qtyunit Double Ya 

 

4.4.15 Tabel Kode Akun 

Tabel 4.17. Database Kode Akun 

Kolom Jenis Kosong 

id_akun int (10) Tidak  

rek1 varchar (50) Tidak  

rek2 varchar (50) Tidak  

rek3 varchar (50) Tidak  

rek4  varchar (50) Tidak  
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rek5 varchar (50) Tidak  

Uraian varchar (255) Tidak  

 

4.4.16 Tabel Jenis 

Tabel 4.18. Database Jenis 

Kolom Jenis Kosong 

id_jenis int (10) Tidak  

Jenis varchar (100) Ya  

rek1 varchar (10) Ya  

rek2 varchar (10) Ya  

rek3 varchar (10) Ya  

rek4  varchar (10) Ya  

rek5 varchar (10) Ya  

Uraian varchar (255) Ya  

id_akun int (10) Ya  

 

4.4.17 Tabel Transaksi 

Tabel 4.19. Database Transaksi 

Kolom Jenis Kosong 

Idtransaksi int (20) Tidak  

Barcode varchar (20) Tidak  
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Namabarang varchar (255) Tidak  

Satuan varchar (20) Tidak  

Hargabeli Double Tidak  

Hargajual Double Tidak  

Nomernota varchar (50) Tidak  

Tanggal Date Ya 

Notapembelian varchar (255) Tidak  

Diskon Double Tidak  

Jumlahin Double Tidak  

Jumlahout Double Tidak  

Qtyset Double Tidak  

Operator varchar (255) Tidak  

hargatotaljumlahin Double Tidak  

hargatotaljumlahout Double Tidak  

id_barang int (10) Ya 

Nomer int (10) Tidak  

id_produk int (10) Tidak  

produk  varchar (255) Ya 

Stokminimum Double ya  

Jenis varchar (100) Tidak  

id_anggota int (10) Ya   
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Namaanggota varchar (255) Tidak  

Alamat varchar (255) Tidak  

Spesifikasi varchar (100) Tidak  

Sales varchar (250) Tidak  

Joborder varchar (250) Tidak  

Untung Double ya  

Laba Double ya  

Supplier varchar (255) Tidak  

Keterangan varchar (50) Tidak  

Jurnal varchar (255) Tidak  

Titip Double Ya   

id_hasil int (19) Ya 

 

4.4.18 Tabel WIP 

Tabel 4.20. Database WIP 

Kolom Jenis Kosong 

id_hpp int (20) Tidak  

id_barang int (20) Tidak  

Idtransaksi int (20) Tidak  

Harga Double Ya 

hpp  Double Ya 
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Hppbaru Double Ya 

Jumlahin Double Ya 

Stok Double Ya 

id_produk int (10) Ya 

Joborder varchar (255) Ya 

 

4.4.19 Tabel WIP Transaksi 

Tabel 4.21. Database WIP Transaksi 

Kolom Jenis Kosong 

id_wip int (10) Tidak  

id_produk int (10) Ya 

id_barang int (10) Ya 

Joborder varchar (255) Ya 

qtyin  Double Ya 

Qtyout Double Ya 

Idtransaksi int (10) Ya 

id_hasil int (10) Ya 

Hpp Double Ya 
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4.4.20 Tabel Laba Rugi Toko 

Tabel 4.22. Database Laba Rugi Toko 

Kolom Jenis Kosong 

id_labarugi int (10) Tidak  

Uraian varchar (255) Tidak  

Nominal Double Ya 

Keterangan varchar (255) Tidak  

sub  varchar (100) Tidak  
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4.5 Tahap Desain Proses 

4.5.1 DFD (Data Flow Diagram) 

4.5.1.1 Diagram Konteks 

Gambar 4.1. Diagram Konteks Sistem Informasi Akuntansi 
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4.5.1.2 DFD (Data Flow Diagram) Level 0 

Gambar 4.2. Data Flow Diagram Level 0 

 

 

 



88 
 

4.5.2 ERD (Entity Relationship Diagram) 

Gambar 4.3. ERD (Entity Relationship Diagram) 

 

4.6 Perhitungan dalam Harga Pokok Produksi  

4.6.1 Biaya Bahan Baku (BBB) 

Perhitungan biaya bahan baku (BBB) dalam harga pokok produksi terdiri 

dari penjumlahan harga-harga bahan baku yang dibutuhkan dalam 

pembuatan satu produk. 
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Nama Produk: Bantal Silicone (BTS) 

Tabel 4.23. Perhitungan Biaya Bahan Baku (BBB) Produk BTS 

Jenis 

Bahan 

Bahan 

Jumlah 

(Satuan) 

Harga/Satuan 

Harga 

Total 

Baku Silicone 7  ons              2,400          16,800  

  Kain 1 pcs              6,100            6,100  

  

Benang 

Putih 

0.01 roll              3,000                 30  

Penolong Plastik  1 pcs              1,500            1,500  

JUMLAH BIAYA BAHAN BAKU          24,430  
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Nama Produk: Guling Silicone (GLS) 

Tabel 4.24. Perhitungan Biaya Bahan Baku Produk GLS 

Jenis 

Bahan 

Bahan 

Jumlah 

(Satuan) 

Harga/Satuan Harga Total 

Baku Silicone 9.5  ons              2,400          22,800  

  Kain 1 pcs              3,100            3,100  

  

Benang 

Putih 

0.01 roll              3,000                 30  

Penolong Plastik  1 pcs              1,500            1,500  

JUMLAH BIAYA BAHAN BAKU          27,430  

 

Nama Produk: Bantal Lantai Silicone (BLS) 

Tabel 4.25. Perhitungan Biaya Bahan Baku Produk BLS 

Jenis 

Bahan 

Bahan 

Jumlah 

(Satuan) 

Harga/Satuan Harga Total 

Baku Silicone 15  ons              2,400          36,000  

  Kain 1 pcs            19,500          19,500  

  

Benang 

Putih 

0.04 roll              3,000               120  

 Penolong Plastik  1 pcs              2,500            2,500  

JUMLAH BIAYA BAHAN BAKU          58,120  
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Nama Produk: Bantal Cinta Silicone Urung (BTC-U) 

Tabel 4.26. Perhitungan Biaya Bahan Baku Produk BTC-U 

Jenis 

Bahan 

Bahan 

Jumlah 

(Satuan) 

Harga/Satuan Harga Total 

Baku Silicone 11  ons              2,400          26,400  

  Kain 1 pcs            26,000          26,000  

  

Benang 

Putih 

0.03 roll              3,000                 90  

 Penolong Plastik  1 pcs              2,000            2,000  

  Urung 1 pcs            35,000  35000 

JUMLAH BIAYA BAHAN BAKU          89,490  
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Nama Produk: Bantal Cinta Silicone (BTC) 

Tabel 4.27. Perhitungan Biaya Bahan Baku Produk BTC 

Jenis 

Bahan 

Bahan 

Jumlah 

(Satuan) 

Harga/Satuan Harga Total 

Baku Silicone 11  ons              2,400          26,400  

  Kain 1 pcs            26,000          26,000  

  

Benang 

Putih 

0.03 roll              3,000                 90  

 Penolong Plastik  1 pcs              2,000            2,000  

JUMLAH BIAYA BAHAN BAKU          54,490  

 

Nama Produk: Bantal Cinta Anak Silicone (BTCA) 

Tabel 4.28. Perhitungan Biaya Bahan Baku Produk BTCA 

Jenis 

Bahan 

Bahan 

Jumlah 

(Satuan) 

Harga/Satuan Harga Total 

Baku Silicone 5  ons              2,400          12,000  

  Kain 1 pcs            15,200          15,200  

  

Benang 

Putih 

0.02 roll              3,000                 60  

 Penolong Plastik  1 pcs              1,500            1,500  

JUMLAH BIAYA BAHAN BAKU          28,760  
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4.6.2 Biaya Tenaga Kerja Langsung (BTKL) 

Didalam Toko Favian terdapat 2 orang karyawan dibagian 

produksi. Perhitungan biaya tenaga kerja langsung bersifat gaji borong 

yang dibebankan sesuai dengan berapa banyak karyawan dapat 

memproduksi dan setiap jenis produk memiliki tarif masing-masing. 

Tabel 4.29. Perhitungan Biaya Tenaga Kerja Langsung 

 

  
Jenis Produk 

Biaya Tenaga Kerja 

Langsung/Orang 

Bantal Silicone 

                                             

2,000  

Guling Silicone 

                                             

2,000  

Bantal Lantai 

Silicone 

                                             

3,000  

Bantal Cinta Urung 

                                             

2,500  

Bantal Cinta 

Silicone 

                                             

2,500  

Bantal Cinta Anak 

                                             

1,500  
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4.6.3 Biaya Overhead Pabrik yang Dibebankan (BOPb) 

Perhitungan biaya overhead pabrik yang dimasukkan di Toko 

Favian adalah biaya listrik,biaya depresiasi mesin jahit, vacuum, dan siler. 

Untuk perhitungan BOP menggunakan pendekatan perkiraan, karena 

dalam memproduksi setiap produknya tingkat kesulitannya tidak 

signifikan. BOP tiap produknya dihasilkan dari rata-rata biaya listrik 

dibagi total rata-rata produk. 

Tabel 4.30. Perhitungan Biaya Overhead Pabrik yang Dibebankan-

Listrik 

LISTRIK 130000 
NAMA 
PRODUK 

RATA 
PRODUK 

BTCA 150 

BTS 350 

GLS 250 

BLS 70 

BTCA 200 

BTC-U 125 

TOTAL 1145 

BOP 114 
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Tabel 4.31. Perhitungan Biaya Overhead Pabrik yang Dibebankan-

Depresiasi Mesin Jahit 

Mesin Jahit 723 
NAMA 
PRODUK 

RATA 
PRODUK 

BTCA 150 

BTS 350 

GLS 250 

BLS 70 

BTCA 200 

BTC-U 125 

TOTAL 1145 

BOP 0,63 

 

Tabel 4.32. Perhitungan Biaya Overhead Pabrik yang Dibebankan-

Depresiasi Mesin Siler 

Siler 977 
NAMA 
PRODUK 

RATA 
PRODUK 

BTCA 150 

BTS 350 

GLS 250 

BLS 70 

BTCA 200 

BTC-U 125 

TOTAL 1145 

BOP 0,85 
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Tabel 4.33. Perhitungan Biaya Overhead Pabrik yang Dibebankan-

Depresiasi Mesin Siler 

vacum 419 
NAMA 
PRODUK 

RATA 
PRODUK 

BTCA 150 

BTS 350 

GLS 250 

BLS 70 

BTCA 200 

BTC-U 125 

TOTAL 1145 

BOP 0,37 

 

4.7 TAHAPERANCANGAN MODUL 

Pada sistem telah didesain modul dengan sedemikian rupa yang nantinya 

dapat membantu dalam Toko Favian sehingga dapat meningkatkan kinerja yang 

semakin baik lagi untuk kedepannya. Sistem dan modul yang didesain telah 

disesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan Toko Favian dengan metode 

analisis masalah yang terjadi pada Toko Favian. Tujuan utama dari perancangan 

modul yaitu agar pengguna dapat memahami dengan baik proses alur bisnis dan 

akuntansinya. 

Dari hasil perancanagan, dihasilkan enam modul utama yaitu: Modul 

Master Data, Modul Saldo Awal, Modul Planning and Inventory Control, Modul 

Penjualan, Modul Akuntansi, dan Modul Laporan. Berikut adalah rincian dari 

modul utama tersebut: 
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Tabel 4.34. Modul Sistem Informasi Akuntansi 

NO NAMA MODUL NAMA FORM 

1 Master Data Kode Akun 

2  Kategori 

3  HPP 

4  Data Produk 

5  Data Karyawan 

6  Pelanggan 

7  Supplier 

8 Saldo Awal Saldo Awal Produk Jadi 

9  Saldo Awal Bahan Baku 

10  Saldo Awal Neraca 

11  Saldo Awal Piutang 

12  Saldo Awal Hutang 

13 Planning and Inventory Control Perencanaan Produksi 

14  Pembelian Tunai 

15  Pembelian Kredit 

16  Pemakaian Bahan 

17  Hasil Produksi 

18 Penjualan Penjualan Tunai 
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19  Penjualan Kredit 

20 Akuntansi Penerimaan Piutang 

21  Pembayaran Hutang 

22  Pengeluaran Kas 

23  Jurnal Umum 

24  Gaji Borong 

25 Laporan Laporan Mutasi 

26  Laporan Laba Rugi 

27  Laporan Neraca 

28  Perubahan Modal 

29  Arus Kas 

30  Laporan Jurnal  

31  Laporan Pembelian 

32  Laporan Penjualan  

33  Daftar Piutang 

34  Daftar Hutang 

35  Persediaan Bahan Baku 

36  Persediaan Produk 
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4.8 TAHAP PEMBUATAN PROTOTYPE 

4.8.1 Tombol Pengolahan data 

Untuk mempermudah mengolah data dalam pengoperasiannya, sistem ini 

telah didesain dengan tombol-tombol yang mudah dipahami oleh user. 

Berikut adalah tombol-tombol dalam pengolahan data: 

Tabel 4.35. Daftar Tombol Pengolahan Data 

TOMBOL FUNGSI TOMBOL 

 
Menambah Data 

 
Mengedit Data 

 
Menghapus Data 

 
Menutup Form 

 

Merefresh atau mengupdate 

data 

 
Melihat Laporan 

 

Ekspor Data 

 
Cetak Data  
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Zoom in Zoom Out 

 

4.8.2 Desain Input 

4.8.2.1 Form Menu 

Form menu merupakan tampilan yang pertama kali akan ditemuin 

saat user pertama kali membuka program. Didalam form menu ini 

terdapat modul-modul yang nantinya akan membantu user dalam 

mengoperasikan program seperti input data dan output.  

Gambar 4.4. Form Menu 
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4.8.2.2 Form Kode Akun 

Form kode akun berisi nama nama akun dan kode akun yang 

nantinya akan digunakan sebagai proses sistem yang menghasilkan 

sebuah  informasi akuntansi seperti laporan.. Form ini berfungsi 

untuk menambahkan, mengedit bahkan menghapus nama akun, 

kode akun dan tipe akun. 

Gambar 4.5. Form Kode Akun 
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Langkah-langkah: 

a Klik nama akun yang akan diedit atau ditambahkan,  

setelah itu klik fiel yang bertanda  lalu 

masukkan kode akun urut dengan kode akun diatas dan 

setelah itu isikan nama akun pada  field  yang telah 

disediakan.  

Gambar 4.6. Field Menambah Kode Akun 

 

b Klik tombol  untuk menyimpan kode akun 

atau nama akun yang telah ditambahkan. 

c Lalu klik tombol  mengupdate data yang 

baru. 

d Bila ada kode akun atau nama akun yang ingin dihapus, 

klik nama akun yang dinginkan lalu klik tombol 

 untuk menghapus kode akun atau nama akun. 

Setelah dihapus lakukan kembali refresh agar data 

dapat terupdate. 
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4.8.2.3 Form Kategori Barang 

Form kategori adalah form yang digunakan untuk melakukan 

input sesuai dengan pengelompokan barang atau bahan sesuai 

dengan katergori yang akan dibutuhkan dalam memproduksi 

satu item barang.  

Gambar 4.7. Form Kategori Barang 

 

Langkah-langkah: 

a Masukan nama barang pada filed  jenis barang yang 

telah disediakan. 

Gambar 4.8. Field Input Kategori Barang 
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b Klik tombol  untuk menyimpan kategori 

barang yang telah ditambahkan. 

c Jika data telah terinput dan ingin mengedit ulang, klik 

tombol  untuk mengganti dengan kategori 

barang yang baru. 

d Ketika ingin menghapus kategori barang yang sudah 

tidak dipakai, klik tombol  dan datapun akan 

berhasil dihapus dari form kategori barang. 

4.8.2.4 Form Nama Barang 

Form nama barang digunakan untuk menginput data data 

barang yang kita gunakan untuk memproduksi barang jadi 

sesuai dengan kategori barang yang telah dibuat sebelumnya 

pada form kategori barang.  
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Gambar 4.9. Form Nama Barang 

 

Langkah-langkah: 

a Pilih dahulu kategori barang pada field jenis barang 

dengan klik tombol combo box , setelah itu akan 

keluar kategori-kategori barang seperti pada gambar 

4.9. Dan pilihlah kategori yang ingin diinput atau 

ditambahkan pada form nama barang. 

Gambar 4.10. Field Jenis Barang 

 

b Setelah menentukan jenis barang, kita masukan kode 

barcode atau kode barang, nama barang (sesuai dengan 



106 
 

kategori atau jenis barang) , satuan,  spesifikasi, harga 

beli dan diskon (jika ada diskon)sesuia dengan kategori 

atau jenis barangnya.  

c Klik tombol  untuk menambahkan nama 

barang yang telah diinput. Lakukan hal yang sama jika 

ingin menambahkan nama barang pada ketegori lain. 

d Jika ingin mengedit data nama barang, kode barcode atau yang 

lain. Isikan nama barang yang akan diedit pada field cari nama 

barang seperti gambar 4.11 lalu pilih nama barang yang akan 

diedit. Setelah dirubah klik tombol  maka data akan 

teredit dan data akan terupdate dengan data yang baru.  

Gambar 4.11. Field Nama Barang 

 

e Jika ingin menghapus data nama barang, isikan nama barang 

yang akan diedit pada field cari nama barang seperti gambar 

4.10 lalu pilih nama barang yang akan dihapus. Lalu klik 

tombol  data akan terhapus. 

4.8.2.5 Form HPP 
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Form HPP merupakan form yang digunakan untuk mengetahui 

barang apa saja yang akan dibutuhkan dalam memproduksi 

satu produk dan menghitung berapa banyak harga pokok 

produksi dalam satu produk.  

Gambar 4.12. Form HPP 

 

Langkah-langkah: 

a Pilih nama barang pada table nama barang lalu klik 

nama produk yang akan diinput. 

b Pilih jenis barang padal field jenis dan klik nama bahan 

yang akan diinput. 

c Nama barang, kode, satuan, dan harga akan otomatis 

terisi pada kolom pemakaian bahan. Lalu isikan jumlah 

yang dibutuhkan dalam memproduksi produk tersebut. 
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d Klik tombol  untuk menambahkan data 

bahan yang telah diinput. 

e Lakukan hal yang sama untuk menambahkan bahan-

bahan lainnya yang dibutuhkan dalam memproduksi 

satu produk sampai semua bahan telah terinput. 

f Setelah semua bahan diinput, secara otomatis HPP 

produk akan terbentuk pada field total HPP seperti pada 

gambar 4.13. 

Gambar 4.13. Field Total HPP 

 

g Jika ingin mengedit data nama produk dan pilih bahan 

mana yang akan diedit dan klik tombol  maka 

data akan teredit. Dan jika ingin menghapus klik 

tombol  pada bahan yang ingin yang dihapus. 
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4.8.2.6 Form Data Karyawan 

Form data karyawan digunakan untuk menginput seluruh data 

dan informasi dari karyawan-karyawan yang bekerja di Toko 

Favian. Data dan nformasi tersebut mengenai nama karyawan, 

alamat, tanggal lahir, tanggal masuk, no telpon, bagian, 

jabatan, dan gaji pokok.  

Gambar 4.14. Form Data Karyawan 

 

Langkah-langkah: 

a User melakukan input data karyawan dengan 

memasukan nama pegawai, alamat, tanggal lahir, 

tanggal masuk, no telpon, bagian, jabatan, gaji pokok 

pada masing-masing field yang telah disediakan.  
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b Setelah selesai menginput data karyawan dengan 

lengkap dan benar klik tombol  maka data 

karyawan yang telah diinput akan tersimpan. 

c Jika ingin mengubah data karyawan, klik nama 

karyawan yang ingin dirubah, isi dengan informasi 

yang baru lalu klik tombol  untuk menyimpan 

perubahan informasi yang telah diinput. 

4.8.2.7 Form Supllier 

Form supplier digunakan untuk menginput data dan informasi 

dari supplier. Data dan informasi tersebut mengenai nama 

supplier, alamat, no telpon, no fax, email, contact person, dan 

foto. 

Gambar 4.15. Form Supplier 
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Langkah-langkah: 

a User melakukan input data Supplier dengan 

memasukan nama supplier, alamat, no telepon1, no 

telpon2, no fax, email, contact person dan foto supplier 

pada masing-masing field yang telah disediakan.  

b Cara menguplod foto klik pada kotak foto  

klik kanan pilih  (jika ingin mengambil data 

di laptop atau komputer). Jika ingin mengambil gambar 

secara langsung pilih  

foto akan dibaca dan sistem akan memunculkan hasil 

foto.  

c Setelah selesai menginput data karyawan dengan 

lengkap dan benar klik tombol  maka data 

karyawan yang telah diinput akan tersimpan. 

d Jika ingin mengubah data karyawan, klik nama 

karyawan yang ingin dirubah, isi dengan informasi 

yang baru lalu klik tombol  untuk menyimpan 

perubahan informasi yang telah diinput. 
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4.8.2.8 Form Pelanggan 

Form pelanggan merupakan form yang berisi data-data 

yang memberikan informasi mengenai pelanggan-pelanggan 

dari Toko Favian. Informasi yang tertera dalam form ini adalah 

nama pelanggan, alamat,  no telp, no fax, email, contact 

person, dan foto. 

Gambar 4.16. Form Pelanggan 

 

Langkah-langkah: 

a User melakukan input data pelanggan dengan 

memasukan nama pelanggan, alamat, no telepon1, no 

telpon2, no fax, email, contact person dan foto 

pelanngan pada masing-masing field yang telah 

disediakan.  
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b Cara menguplod foto klik pada kotak foto  

klik kanan pilih  (jika ingin mengambil data 

di laptop atau komputer). Jika ingin mengambil gambar 

secara langsung pilih  

foto akan dibaca dan sistem akan memunculkan hasil 

foto.  

c Setelah selesai menginput data pegawai dengan lengkap 

dan benar klik tombol  maka data 

pelanggan yang telah diinput akan tersimpan. 

d Jika ingin mengubah data pelanggan, klik nama 

pelanggan yang ingin dirubah, isi dengan informasi 

yang baru lalu klik tombol  untuk menyimpan 

perubahan informasi yang telah diinput. 

4.8.2.9 Form Saldo Awal Produk jadi 

Form saldo awal produk jadi untuk menginput berapa 

stok awal produk jadi yang sudah dimiliki Toko Favian pada 

tanggal dimana mulai menerapkan sistem informasi akuntansi 

pada bisnisnya.  
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Gambar 4.17. Form Saldo Awal Produk Jadi 

 

Langkah-langkah: 

a Isi field jenis barang dengan produk jadi agar keluar 

nama-nama produk jadi. Pilih nama produk yang 

akan diinput. Atau langsung cari produk dengan 

menggunakan field Cari Nama Barang untuk 

mempermudah pencarian produk. 

b Lalu masukan jumlah stok untuk produk tersebut sesuai 

dengan fisik yang ada di Toko Favian sampai tanggal 

tersebut.  

c Klik tombol   agar data yang telah 

dimasukkan dapat terinput pada sistem. 
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d Jika data telah terinput dan ternyata ada kesalahan 

dapat diedit dengan cara pilih nama produk yang 

ingin dirubah pada form seperti gambar 4.17, isikan 

dengan data informasi yang baru lalu klik tombol 

 dan data akan otomatis terupdate dengan 

informasi yang terbaru. 

Gambar 4.18. Form Nama Produk Saldo Awal 

 

e Jika ingin menghapus nama produk yang tidak 

diinginkan maka pilih nama produk yang ingin 

dihapus lalu klik tombol  untuk menghapus 

nama produk. 

4.8.2.10 Form Saldo Awal Bahan Baku 

Form saldo awal bahan baku berfungsi untuk 

menginput data berapa stok awal bahan baku yang  dimiliki 

Toko Favian saat ini dimana mulai menerapkan sistem 

informasi akuntansi pada bisnisnya. 
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Gambar 4.19. Form Saldo Awal Bahan Baku 

 

Langkah-langkah: 

a Klik tombol yang ada di field jenis barang. Pilih 

kategori bahan baku, bahan penolong, overhead atau 

tenaga kerja untuk diinput.  

b Setelah memilih kategori bahan, pilih nama bahan lalu 

klik nama bahan yang diinginkan. 

c Masukan jumlah stok bahan tersebut pada field jumlah 

stok yang telah disediakan.  

d Setelah semua terisi dengan benar klik tombol 

 untuk menyimpan data yang telah 

diinput. 
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f Jika data telah terinput dan ternyata ada kesalahan 

dapat diedit dengan cara pilih nama produk yang 

ingin dirubah pada form seperti gambar 4.17, isikan 

dengan data informasi yang baru lalu klik tombol 

 dan data akan otomatis terupdate. terupdate 

dengan informasi yang terbaru. 

g Jika ingin menghapus nama produk yang tidak 

diinginkan maka pilih nama produk yang ingin 

dihapus lalu klik tombol  untuk menghapus 

nama produk. 

4.8.2.11 Form Saldo Awal Neraca 

Form saldo awal neraca berfungsi untuk menginput 

data awal neraca yang  dimiliki Toko Favian per tanggal 

dimana mulai menerapkan sistem informasi akuntansi pada 

bisnisnya. Data awal neraca meliputi akun asset tetap 

(kecuali piutang dan kas) dan saldo awal akumulasi 

penyusutan asset tetap. 
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Gambar 4.20. Form Saldo Awal Neraca 

 

Langkah-langkah: 

a Pilih nama akun yang akan diinput pada bagian jenis 

akun . Isi no bukti pada field no bukti untuk 

formatnya dibebaskan tidak ada kententuannya untuk 

no bukti.  

b Pada field keterangan boleh diisi atau tidak. 

c Masukkan nominalnya pada field debet atau kredit 

sesuai dengan sifatnya.  

d Klik tombol  untuk menyimpan data yang 

telah diinput. 

e Jika data telah terinput dan ternyata ada kesalahan dapat 

diedit dengan cara pilih nama produk yang ingin 
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dirubah  lalu isikan dengan data informasi yang baru 

dan klik tombol  data akan otomatis 

terupdate dengan informasi yang baru. 

f Jika ingin menghapus yang tidak diinginkan maka pilih 

jurnal yang ingin dihapus lalu klik tombol  

untuk menghapus jurnal tersebut. 

4.8.2.12 Form Saldo Awal Piutang 

Form saldo awal piutang berfungsi untuk memasukan 

saldo awal piutang yang  dimiliki Toko Favian saat ini 

dimana mulai menerapkan sistem informasi akuntansi pada 

bisnisnya. Untuk saldo awal piutang didesain dengan form 

tersendiri tidak dimasukkan dalam form saldo awal neraca 

agar dapat diketaui detailnya piutang tersebut piutang milik 

pelanggan siapa dan sebesar berapa. Dengan konsep seperti 

itu dapat membantu kita untuk lebih menganalisis secara 

rinci dan dapat dijadikan landasan dalam pengambilan 

keputusan pemberian piutang terhadap pelanggan. 
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Gambar 4.21. Form Saldo Awal Piutang 

 

Langkah-langkah:  

a Pilih nama pelanggan yang melakukan piutang. Isi no 

bukti pada field no bukti untuk formatnya dibebaskan 

tidak ada kententuannya untuk no bukti.  

b Pada field keterangan boleh diisi atau tidak. Filed 

keterangan hanya membantu memberikan informasi 

yang detail jika itu dibutuhkan.  

c Kemudian masukkan nominal piutang pada field 

nominal yang telah disediakan sesuai dengan jumlah 

piutang pelanggan tersebut.  

d Klik tombol  untuk menyimpan data yang 

telah diinput. 
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e Jika data telah terinput dan ternyata ada kesalahan dapat 

diedit dengan cara pilih nama pelanggan yang ingin 

dirubah  lalu isikan dengan data informasi yang baru 

dan klik tombol  data akan otomatis 

terupdate dengan informasi yang baru. 

f Jika ingin menghapus yang tidak diinginkan maka pilih 

nama pelanggan yang ingin dihapus lalu klik tombol 

 untuk menghapus nama pelanggan tersebut. 

4.8.2.13 Form Saldo Awal Hutang 

Form saldo awal hutang berfungsi untuk memasukan saldo 

awal hutang  yang  dimiliki Toko Favian saat ini dimana 

mulai menerapkan sistem informasi akuntansi pada 

bisnisnya. Untuk saldo awal hutang didesain dengan form 

tersendiri tidak dimasukkan dalam form saldo awal neraca 

agar dapat diketaui detailnya hutang tersebut hutang milik 

pelanggan siapa dan sebesar berapa. Dengan konsep seperti 

itu dapat membantu kita untuk mengetahui tagihan utang 

yang harus dibayar dan kepada supplier yang mana. 
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Gambar 4.22. Form Saldo Awal Hutang 

 

Langkah-langkah: 

a Pilih nama supplier. Isi no bukti pada field no bukti 

untuk formatnya dibebaskan tidak ada kententuannya 

untuk no bukti.  

b Pada field keterangan boleh diisi atau tidak. Filed 

keterangan hanya membantu memberikan informasi 

yang detail jika itu dibutuhkan.  

c Kemudian masukkan nominal hutang pada field 

nominal yang telah disediakan sesuai dengan jumlah 

hutang.  

d Klik tombol  untuk menyimpan data yang 

telah diinput. 
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e Jika data telah terinput dan ternyata ada kesalahan dapat 

diedit dengan cara pilih nama supplier yang ingin 

dirubah  lalu isikan dengan data informasi yang baru 

dan klik tombol  data akan otomatis 

terupdate dengan informasi yang baru. 

f Jika ingin menghapus yang tidak diinginkan maka pilih 

nama supplier yang ingin dihapus lalu klik tombol 

 untuk menghapus nama supplier tersebut. 

4.8.2.14 Form Perencanaan Produksi 

Form perencanaan produksi didesai untuk dapat merancang 

produksi yang akan diproduksi sesuai dengan job order. 

Perancanagan produksi dilakukan agar kita dapat mengethui 

dalam satu pesanan atau job order membutuhkan bahan apa 

saja berapa bahan yang dibutuhkan. Dan yang paling penting 

adalah dapat membantu kita dalam perkiran jumlah belanja 

jika kita melakukan produksi job order tersebut.  
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Gambar 4.23. Form Perencanaan Produksi 

 

Langkah-langkah: 

a Masukkan tanggal job order sesuai dengan job order 

tersebut diterima oleh pihak Toko favian  pada field 

tanggal. 

b Pada field job order pilih job order yang ingin kita input 

dalam form perencanaan produksi. 

c Masukkan kode produk, produk, dan harga dengan 

mencari di field cari dan pilih nama produk yang akan 

diinput seperti pada gambar 4.24. 
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Gambar 4.24. Field Cari Form Perencanaan 

 

Secara otomatis field kode produk, produk dan harga 

akan terisi. 

d Masukan jumlah order pada field qty order sesuai 

dengan jumlah order pada produk tersebut. 

e Masukkan tanggal pengiriman produk kepada 

pelanggan pada field tgl pengiriman yang telah 

disediakan.  

f Pada field pelanggan klik tombol  untuk mencari 

data pelanggan yang memesan. Pilih pelanggan dan 

field alamat akan otomatis terisi. 

g Klik tombol  utuk menyimpan data yang 

telah diinput.  

h Jika data yang telah terinput ingin diganti klik tombol 

 pada nama produk dalam satu job order 
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tersebut  dan jika ingin menghapus data klik tombol 

 pada datang yang ingin dihapus. 

4.8.2.15 Form Pembelian Tunai 

 Form pembelian tunai digunakan untuk menginput 

pembelian bahan-bahan dalam memproduksi secara tunai 

oleh Toko Favian.  

Gambar 4.25. Form Pembelian Tunai 

 

Langkah-langkah: 

a Pilih job order dengan klik tombol  pada field job 

order lalu masukkan data pada field nama barang 

dengan pilih data bahan yang akan dibeli pada table 
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materils planning. Maka field nama barang, satuan, 

dan harga beli akan otomatis terisi.  

b Kemudian pilih supplier dengan klik tombol pada 

field supplier.  

c Klik tombol  untuk menyimpan data yang 

telah terinput. Lakukan hal yang sama jika ingin ada 

bahan lagi yang ingin dibeli.  

d Jika data yang telah terinput ingin diganti klik tombol 

 pada nama bahan tersebut  dan jika ingin 

menghapus data klik tombol  pada datang 

yang ingin dihapus. 

4.8.2.16 Form Pembelian Kredit 

 Form pembelian kredit digunakan untuk menginput 

pembelian bahan-bahan dalam memproduksi secara kredit 

oleh Toko Favian. 
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Gambar 4.26. Form Pembelian Kredit 

 

Langkah-langkah: 

a Pilih job order dengan klik tombol  pada field job 

order lalu masukkan data pada field nama barang 

dengan pilih data bahan yang akan dibeli pada table 

materils planning. Maka field nama barang, satuan, 

dan harga beli akan otomatis terisi.  

b Kemudian pilih supplier dengan klik tombol pada 

field supplier.  

c Klik tombol  untuk menyimpan data yang 

telah terinput. Lakukan hal yang sama jika ingin ada 

bahan lagi yang ingin dibeli.  
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d Jika data yang telah terinput ingin diganti klik tombol 

 pada nama bahan tersebut  dan jika ingin 

menghapus data klik tombol  pada datang 

yang ingin dihapus. 

4.8.2.17 Form Pemakaian Bahan 

 Form pemakaian bahan digunakan untuk menginput 

kegiatan Toko Favian dalam pemakaian bahan dalam satu 

produk sesuai dengan job ordernya selama proses produksi. 

Gambar 4.27. Form Pemakaian Bahan 

 

Langkah-langkah: 

a Pilih job order dengan klik tombol  pada field job 

order lalu masukkan data pada field nama barang 
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dengan pilih data bahan yang akan dipakai pada table 

materils planning. Maka field nama barang dan 

satuan akan otomatis terisi.  

b Masukkan jumlah bahan yang akan diambil dan dipakai 

sesuai dengan kolom qty set yang ada pada table 

materials planning sesuai dengan bahan tersebut.  

c Klik tombol  untuk menyimpan data yang 

telah terinput. Lakukan hal yang sama jika ingin ada 

bahan lagi yang ingin ditambahkan dalam pemakaian 

bahan.  

d Jika data yang telah terinput ingin diganti klik tombol 

 pada nama bahan tersebut  dan jika ingin 

menghapus data klik tombol  pada data yang 

ingin dihapus. 

4.8.2.18 Form Hasil Produksi 

 Form hasil produksi digunakan untuk menginput 

jumlah produksi yang Toko Favian telah lakukan selama 

proses produksi. 
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Gambar 4.28. Form Hasil Produksi 

 

Langkah-langkah: 

a Pilih job order dengan klik tombol  pada field job 

order. Pilih produk dengan klik tombol pada field 

produk.  

b Masukkan hasil produksi yang telah selesai diproduksi 

pada field qty jadi.  

c Pilih nama pegawai yang mengerjakan job order 

tersebut dengan klik tombol  pada field pegawai. 

Field ini berfungsi untuk data gaji borong sesuai 

dengan jumlah yang telah diproduksi oleh pegawai 

tersebut.  
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d Field nominal borong akan otomatis terisi ketika kita 

telah memilih produk. 

e Klik tombol  untuk menyimpan data yang 

telah terinput. Lakukan hal yang sama jika dalam satu 

job order tersebut terdapat beberapa pesanan produk.  

f Jika data yang telah terinput ingin diganti klik tombol 

 pada nama bahan tersebut  dan jika ingin 

menghapus data klik tombol  pada data yang 

ingin dihapus. 

4.8.2.19 Form Penjualan Tunai 

 Form penjualan tunai digunakan untuk menginput 

penjualan produk secara tunai oleh Toko Favian. 
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Gambar 4.29. Form Penjualan Tunai 

 

Langkah-langkah: 

a Pilih tanggal terlebih dahulu pada filed tanggal dengan 

klik tombol  . Kemudian pilih job order yang 

ingin dijual secara tunai. Klik produk satu-satu dan 

otomatis barcode, nama barang, dam harga terisi.  

b Masukkan jumlah yang akan dijual pada field jumlah. 

c Klik tombol  untuk menyimpan data yang 

telah terinput. Lakukan hal yang sama jika dalam satu 

job order tersebut terdapat beberapa pesanan produk.  

d Klik tombol  jika semua pesanan produk 

salam satu job order sudah terinput. 
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e Jika data yang telah terinput ingin diganti klik tombol 

 pada nama produk tersebut  dan jika ingin 

menghapus data klik tombol  pada data yang 

ingin dihapus. 

4.8.2.20 Form Penjualan Kredit 

 Form penjualan tunai digunakan untuk menginput 

penjualan produk secara tunai oleh Toko Favian.  

Gambar 4.30. Form Penjualan Kredit 

 

Langkah-langkah: 

a Pilih tanggal terlebih dahulu pada filed tanggal dengan 

klik tombol  . Kemudian pilih job order yang 
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ingin dijual secara kredit. Klik produk satu-satu dan 

otomatis barcode, nama barang, dam harga terisi.  

b Masukkan jumlah yang akan dijual pada field jumlah. 

c Pilih pelanggan yang melakukan transaksi order 

tersebut pada form pelanggan. Ini berguna untuk 

menambah history piutang kita sesuai dengan nama 

pelanggan.  

d Klik tombol  untuk menyimpan data yang 

telah terinput. Lakukan hal yang sama jika dalam satu 

job order tersebut terdapat beberapa pesanan produk.  

e Klik tombol  jika semua pesanan produk 

salam satu job order sudah terinput. 

f Jika data yang telah terinput ingin diganti klik tombol 

 pada nama produk tersebut  dan jika ingin 

menghapus data klik tombol  pada data yang 

ingin dihapus. 

4.8.2.21 Form Penerimaan Piutang 

 Form penerimaan piutang berfungsi untuk menginput 

jumlah piutang yang dimiliki Toko Favian sesuai dengan 

nama pelanggan. 
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Gambar 4.31. Form Penerimaan Piutang 

 

Langkah-langkah: 

a Pilih nama pelanggan yang melakukan transaksi 

pelunasan piutang. Setelah memilih form data 

pelanggan secara otomatis akan terisi.  

b Pilih tanggal dengan klik tombol  pada field 

tanggal. Klik catetan piutang atau history piutang 

pelanggan tersebut untuk mengisi filed no bukti dan 

keterangan secara otomatis.  

c Isikan nominal yang diterima pada field nominal.  
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d Klik tombol  untuk menyimpan data yang 

telah terinput. Sehingga history piutang akan 

berkurang karena kita sudah menerima pelunasannya.  

4.8.2.22 Form Pembayaran Hutang 

 Form pembayaran hutang berfungsi untuk menginput 

jumlah hutang yang dimiliki Toko Favian sesuai dengan 

supplier. 

Gambar 4.32. Form Pembayaran Hutang 

 

Langkah-langkah: 

a Pilih nama supplier yang akan dilunasi. Setelah 

memilih,  form data supplier secara otomatis akan 

terisi.  
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b Pilih tanggal dengan klik tombol  pada field 

tanggal. Klik catatan hutang atau hutang history 

untuk mengisi filed no bukti dan keterangan secara 

otomatis.  

c Isikan nominal yang akan dibayarkan pada field 

nominal.  

d Klik tombol  untuk menyimpan data yang 

telah terinput. Sehingga history hutang akan 

berkurang karena kita sudah melakukan pembayaran. 

4.8.2.23 Form Pengeluaran Kas 

 Form jurnal pengeluaran kas berfungsi untuk 

menginput  kegiatan pengeluaran kas yang dilakukan oleh 

Toko Favian. Pengeluaran kas yang dimasukkan meiputi 

semua pengeluaran kas yang berbentuk beban – beban yang 

dikeluarkan oleh Toko Favian dalam periode tertentu. 
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Gambar 4.33. Form Pengeluaran Kas 

 

Langkah-langkah: 

a Pilih tanggal pada field tanggal, kemudian pilihlah 

rekening yang di debet dan rekening yang di kredit 

pada table rekening. Setelah dipilih akun akan 

otomatis terisi pada field rekening yang di debet dan 

yang di kredit.  Masukkan data berupa nomor bukti 

pada field no bukti dengan ketentuan bebas (tidak ada 

format) serta nominal jurnal pada field nominal.  

b Klik tombol  untuk menyimpan data yang 

telah terinput.  

c Jika data yang telah terinput ingin diganti klik tombol 

 pada jurnal tersebut dan jika ingin 
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menghapus data klik tombol  pada data yang 

ingin dihapus. 

4.8.2.24 Form Jurnal Umum 

 Form jurnal jurnal umum berfungsi untuk menginput 

jurnal umum yaitu kegiatan pada Toko Favian yang 

mengeluarkan atau menambah kas dengan lawan akun bukan 

akun beban atau sebaliknya. Jurnal umum yang dicatat akan 

keluar dalam laporan jurnal yang tersedia. 

Gambar 4.34. Form Jurnal Umum 

 

Langkah-langkah: 

a Pilih tanggal jurnal umum pada field tanggal.. 

Kemudian pilihlah rekening yang di debet dan pilih 

juga rekening yang di kredit pada table rekening. 
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Setelah dipilih akun akan otomatis terisi pada field 

rekening yang di debet dan yang di kredit.  Masukkan 

data berupa nomor bukti pada field no bukti dengan 

ketentuan bebas (tidak ada format) serta nominal 

jurnal pada field nominal.  

b Pada field arus kas diisi dengan lawannya posisi dari 

kas . 

c Klik tombol  untuk menyimpan data yang 

telah terinput.  

d Jika data yang telah terinput ingin diganti klik tombol 

 pada jurnal tersebut dan jika ingin 

menghapus data klik tombol  pada data yang 

ingin dihapus. 

4.8.2.25 Form Gaji Borong 

Form gaji borong berfungsi untuk melakukan pembayaran 

gaji pada pegawai sesuai dengan berapa jumlah yang telah 

diproduksi oleh pegawai tersebut pada periode tertentu. 
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Gambar 4.35. Form Gaji Borong 

 

Langkah-Langkah: 

a Pilih tanggal terlebih dahulu dari tanggal – sampai 

tanggal pada filed tanggal di table nama pegawai 

dengan klik tombol  . Kemudian pilih nama 

pegawai yang telah keluar dari range tanggal tersebut 

dan klik nama pegawai ingin dibayar. Secara otomatis 

field nama pegawai, alamat, no telpon dan total akan 

terisi.  

b Masukkan tanggal pembayaran dengab klik tombol 

 pada field tgl pembayaran. 
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c Klik tombol  untuk menyimpan data yang 

telah terinput.  

 

4.9 DESAIN OUTPUT 

4.9.1 Laporan Piutang 

 Gambar 4.36. Laporan Piutang 

 

 

4.9.2 Laporan Hutang 

 Gambar 4.37. Laporan Hutang 
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4.9.3 Laporan Penjualan  

 Gambar 4.38. Laporan Penjualan 
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4.9.4 Laporan Pembeliaan 

 Gambar 4.39. Laporan Pembeliaan 

 

 

4.9.5 Laporan Persediaan Bahan 

 Gambar 4.40. Laporan Persediaan Bahan 
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4.9.6 Laporan Persediaan Produk Jadi 

 Gambar 4.41. Laporan Produk Jadi 
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4.9.7 Laporan Neraca 

 Gambar 4.42. Laporan Neraca 
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4.9.8 Laporan Laba Rugi 

 Gambar 4.43. Laporan Laba Rugi 

 

 

4.9.9 Laporan Perubahan Modal 

 Gambar 4.44. Laporan Perubahan Modal 
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4.9.10 Laporan Arus Kas 

 Gambar 4.45. Laporan Arus Kas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


