BAB 1V
HASIL DAN ANALISISI
Dalam penelitian ini, sistem yang digunakan peneliti adalah sistem informasi akuntansi yang
berbasis RAD (Rapid applicationdevelopment) pada Toko Indah Baru. Strategi pengembangan
sistem menggunakan prototype yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat
diapplikasikan pada Toko Indah Baru. Tahap tersebut antara lain:
4.1 Tahap Investigasi Awal
Pada tahap inestigasi awal, peneliti melakukan wawancara terhadap Toko Indah baru seperti
proses berlangsungnya kegiatan bisnis dari awal hingga akhir. Dalam wawancara terhadap
pemilik Toko, peneliti menemukan beberapa kelemahan yang membutuhkan perbaikan agar
menjadi efektif dan efesien.
Berikut adalah investigasi pencatatatan pembelian dari Toko Indah Baru :
Pada saat pembelian, pemilik Toko melakukan pemesanan kepada supplier dengan menggunakan
telepon atau sales dari supplier datang ke Toko. Pemilik Toko juga tidak mencatat pesanan.
Pembelian dilakukan baik secara tunai ataupun kredit.
Berikut adalah investigasi pencatatan Penjualan dari Toko Indah Baru:
Penjualan ditoko Indah Baru berlangsung ketika ada konsumen yang melakukan pemesanan baik
ditelepon maupun datang sendiri ke Toko. Penulis hanya mencatat di Nota penjualan sebagai
bukti yang disimpan pemilik. Penjualan juga dapat dilakukan dengan kredit dan tunai. Penjualan
yang bersifat kredit dibatasi hanya pada orang tertentu
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4.2 Tahap analisis masalah
No
1

Masalah

Solusi

Tidak ada stock opname atau proses Sistem akan dirancang setiap ada barang
pengecekan

secara

berkala

sehingga datang, user akan melakukan penginputan

pemilik sering kehabisan barang karena dalam

nota

yang

tidak tahu kapan barang mulai menipis. berurutan.

Setiap

Pemilik

barang

took

juga

tidak

bias otomatis

number

kodenya

penginputan
akan

secara

bertambah.

meninggalkan Tokonya tanpa pengawasan Sebaliknya, apabila ada persediaan keluar,
karena karyawan bias saja mengambil maka
barang digudang maupun diToko

user

juga

akan

penginputan,

dan

secara

melakukan
otomatis

mengurangi persediaan.
2

Pemilik

Toko

Indah

Baru

tidak Sistem secara otomatis akan menghasilkan

mempunyai laporan keuangan disetiap jurnal,dengan adanya jurnal tersebut akan
transaksinya

membuat user lebih mudah membuat
laporan keuangan secara efektif dan efesien

Pengembangan sistem yang digunakan pada Toko Indah baru adalah pengembangan dari
pencatatan persediaan, penjualan, pembelian, dan pembuatan laporan keuangan yang masih
manual. Diharapkan dengan adanya sistem informasi berasis RAD dapat membuat pencatatan
persediaan, penjualan, pembelian, dan laporan keuangan yang lebih teratur, detil dan akurat.
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4.3 Tahap Pembuatan Prototype
4.3.1 Tahap Proses
Setelah menganalisa kebutuhan system perusahaan maka diperoleh peningkatan sistem, proses
analisa dimulai dapat dimulai dari penentuan output yang akan dihasilkan, pengidentifikasian
tahap proses input. Output yang dihasilkan berupa sebuah desain informasi pembelian dan
penjualan yang berbasis informasi yang berupa sebuah prototype.
Selanjutnya data-data dari UD. Mandala Benny akan melalui beberapa tahap proses terlebih
dahulu sebelum akhirnya menghasilkan output. Berikut adalah beberapa tahap proses tersebut :
a) Data Master Barang
Daftar barang yang ada di Toko Indah Baru dibagi menjadi 2 , Alat tulis dan Kelontong. Data
barang kelontong meliputi berbagai cosmetic,minuman dan makanan ringan,dan lain sebagainya.
Data alat tulis seperti peralatan alat tulis baik untuk SD,SMP,dan SMA
b) Data Karyawan
Data karyawan adalah daftar karyawan yang bekerja ditoko Indah Baru
c) Data Konsumen
Data konsumen adalah daftar konsumen yang memesan barang diToko Indah Baru baik secara
Tunai maupun Kredit
d) Data Supplier
Data supplier adalah daftar supplier yang memasok Toko Indah Baru baik secara Tunai maupun
Kredit
e) Data Transaksi Penjualan
Daftar pembelian oleh konsumen yang ada diToko Indah Baru
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f) Data Transaksi Pembelian
Datar barang yang dipasok oleh supplier
g) Data yang berhubungan dengan keuangan
Seperti :


Persediaan Barang



Persediaan Barang FIFO



Jurnal Umum



Aset Tetap



Laporan Laba Rugi



Laporan perubahan Ekuitas



Laporan Neraca



Laporan Arus Kas

Output yang akan dihasilkan untuk Toko Indah Baru adalah sebagai berikut :
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1. Proses log in ke Form Menu
Gambar 4.1 Form log in menu

Form ini digunakan user untuk masuk kedlam program. Form ini juga bertujuan menjaga
keamanan agar tidak semua orang bias masuk kedalam proses login. Dalam proses Log in hanya
user yang mengetahui id dan password yang mempunyai hak akses kedalam program Berikut
adalah tahapan dalam proses log in :


Masukan user id dan password



Klik log in ,ketika user id password benar maka langsung masuk kedalam form menu.
Sebaliknya jika salah akan kembali ke form log in.
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2. Proses untuk memasukan jenis barang
Gambar 4.2 Form memasukan jenis barang

Gambar 4.3 Form jenis barang
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Form ini untuk mengklafikasikan jenis barang yang ada di Toko indah baru sebelum melakukan
input data dimaster barang terlebih dahulu menginput jenis barang. Berikut langkah langkah
memasukan jenis barang ditoko Indah Baru :
A. Proses dalam menginput jenis barang


Klik file



Selanjutnya isi field “Jenis” dengan jenis barang yang ada diToko Indah Baru. Dan Klik

Klik jenis barang

klik baru

enter
B. Proses menghapus data


Double klik pada jenis barang yang salah disudut disebelah kiri, maka secara otomatis
jenis barang akan terhapus dengan sendiri

3. Proses memasukan data barang
Gambar 4.4 Form memasukan data barang
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Gambar 4.5 Form data barang

Gambar 4.6 Form data barang 2
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Gambar 4.7 Form data barang 3

Form ini berguna untuk menyimpan data barang yang sudah dibeli. Dalam proses pembelian
harus menginput data barang terlebih dahulu. Langkah langkahnya sebagai berikut :
A. Proses menginput barang


Klik Data,lalu pilih Data barang, dan pilih baru



Selanjutnya akan keluar form input data barang lalu isi field :
a. Id barang : Pemberian id barang sudah secara otomatis. Id barang berguna untuk
memberi id kepada barang itu. Contoh BRG-100 artinya untuk BRG-100 adalah
wafer tango all varian 19grm.
b. Nama barang : untuk memberi nama barang sesuai dengan barang yang ada
ditoko
c. Jenis barang : Unutk mengklafikasikan barang tersebut kedalam jenis barang
syrup, alat tulis, minuman ringan, makanan ringan, kosmestik, perlengkapan
mandi atau peralatan pramuka

40

d. Harga jual : Untuk mengisi harga jual barang
e.

Dan terakhir klik simpan

B. Proses mengedit dan menghapus


Untuk proses mengedit Klik edit lalu double klik pada bagian paling kiri data barang
yang akan diedit. Dan klik simpan



Untuk proses hapus klik hapus dan double klik pada data barang yang akan dihapus

4. Proses memasukan data karyawan
Gambar 4.8 Form memasukan data karyawan
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Gambar 4.9 Form data karyawan

Form data karyawan bertujuan untuk menyimpan data karyawan yang ada diToko Indah Baru.
Berikut adalah cara untuk menginput data karyawan :
A. Proses menginput data karyawan


Klik data,Pilih karyawan, dan klik Baru



Kemudian keluar form input data karyawan,isi field berikut :
a. Id karyawan : untuk memasukan id karyawan sehingga berguna dengan hanya
melihat id karyawan ,kita mengetahui karyawan siapa yang dimaksud
b. Nama : isi nama karyawan
c. Alamat : tempat tinggal karyawan
d. Status bekerja : isi status bekerja atau tidak bekerja



Klik simpan
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B. Proses mengedit dan menghapus data karyawan


Untuk proses mengedit klik edit ,lalu double klik pada bagian paling kiri data
karyawan yang akan diedit. Dan klik simpan



Untuk proses hapus dengan klik hapus,lalu double klik pada data karyawan yang
akan dihapus

5. Proses untuk memasukan data supplier
Gambar 4.10 Form memasukan data supllier
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Gambar 4.11 Form data supplier

Form data supplier adalah form yang berisi daftar supplier yang ada ditoko Indah Baru. Form ini
bertujuan untuk mengetahui supplier mana saja yang menyetok barangnya diToko Indah Baru.
Toko indah baru membayar dengan cara tunai maupun kredit. Berikut adalah cara untuk
menginput data supplier :
A. Proses untuk membuat data supplier


Klik data,pilih supplier dan klik Baru



Kemudian akan keluar form supplier ,kemudian isi field :
a. Id supplier : Field dirancang secara otomatis, contoh SPL-1 adalah Pt Indomarco
Adi Prima .
b. Alamat : isi alamat supplier
c. Kota : mengisi kota dari supplier
d. Kontak,telepon,email dan lain sebagainya seperti yang ada diform



Klik simpan
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B. Proses untuk mengedit dan menghapus data supplier


Untuk proses mengedit pilih edit,lalu klik 2x dibagian kiri data supplier yang akan
diedit. Setelah proses mengedit selesai klik simpan



Untuk menghapus pilih hapus, dan klik 2x pada data supplier yang akan dihapus

6. Proses untuk memasukan data konsumen
Gambar 4.12 Form memasukan data konsumen
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Gambar 4.13 Form data konsumen

Form data konsumen adalah daftar konsumen yang ada ditoko indah baru baik yang membeli
secara tunai maupun kredit. Data kosumen bertujuan untuk melihat berbagai konsumen yang ada
diToko Indah Baru. Berikut cara untuk menginput dan mengedit ataupun menghapus data
konsumen :
A. Proses menginput data konsumen


Klik data ,pilih konsumen, pilih baru



Kemudian akan keluar form konsumen Isi field :
a. Id konsumen : id konsumen secara otomatis akan terisi. Konsumen yang terdaftar di
form konsumen adalah konsumen yang melakukan pembelian secara kredit ditoko
Indah Baru.
b. Nama konsumen : isi nama konsumen
c. Alamat : isi alamat konsumen
d. Dan isi juga Kota, Kontak, Telepon dan lain lain seperti yang ada diform konsumen
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Jika semua udah disi ,klik simpan

B. Proses mengedit data dan menghapus data yang sudah ada sebelumnya


Untuk proses mengedit data konsumen klik edit,lalu double klik pada kolom yang akan
diedit disebelah kiri



Untuk proses menghapus data ,klik hapus lalu double klik pada kolom yang akan dihapus
disebelah kiri

7. Proses untuk menginput neraca awal
Gambar 4.14 Form neraca awal (aset)
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Gambar 4.15 Form neraca awal (ekuitas dan liabilitas)

Form neraca awal ini harus disi sebelum melakukan transaksi. Form ini menunjukan keuangan
bulan lalu. Langkah langkah untuk memproses neraca awal :
A. Isi data akun
Gambar 4.16 Form mengisi data akun
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Gambar 4.17 Form data akun



Klik file,pilih data akun, pilih baru.



Masukan nama akun sesuai yang akun yang tertera diToko. Seperti piutang
penjualan,persediaan alat tulis, persediaan brg kelontong, perlengkapan,dan asset tetap
lain



Ketika nama akun sudah lengkap sesuai akun yang tertera ditoko. Daftar data akun dapat
diclose



Apabila salah dalam menulis data akun, klik 2 kali pada bagian yang salah untuk
menghapus
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B. Menginput akun kedalam neraca awal
Gambar 4.18 Form preview neraca awal

Langkah pertama dalam menginput akun kedalam neraca awal adalah dengan klik file,lalu pilih
neraca awal. Setelah pilih neraca awal kita akan masuk kedalam form neraca awal. Berikut cara
menginput akun:
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 Menginput saldo piutang penjualan.
Gambar 4.19 Form saldo awal piutang

Form ini berfungsi untuk menginput saldo awal piutang penjualan Toko Indah Baru. Ketika kita
menulis “Piutang penjualan” di field nama akun,maka kita akan masuk kedalam form piutang
penjualan. Seperti gambar diatas adalah form piutang penjualan.Lalu isi no faktur,nama
konsumen,grand total, tanggal dan tanggal jatuh tempo. Langkah terakhir dengan klik enter. Dan
seterusnya sampai akun piutang penjualan sudah lengkap terisi. Jika sudah terisi semua klik data
neraca awal. Maka semua Piutang penjualan akan otomatis masuk kedalam neraca awal
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 Menginput Persediaan barang.
Gambar 4.20 Form saldo awal persediaan

Form ini adalah form untuk menginput saldo awal persediaan alat tulis Toko Indah baru.
Langkah pertama adalah mengetik Persediaan alat tulis beserta saldo awal alat tulis. Setelah
selesai klik enter. Untuk menginput “Perserdiaan barang kelontong” juga caranya sama seperti
menginput persediaan alat tulis. Yaitu dengan cara mengetik
kelontong” dan mengisi saldo awal Persediaan barang kelontong

akun “Persediaan barang
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 Menginput hutang pembelian
Gambar 4.21 Form saldo awal hutang

Form ini berfungsi untuk menginput saldo awal hutang pembelian Toko Indah Baru. Ketika kita
menulis “Hutang pembelian” di field nama akun,maka secara otomatis kita akan masuk kedalam
form Hutang pembelian. Seperti gambar diatas adalah form Hutang pembelian.Lalu isi no
faktur,nama supplier,grand total, tanggal dan tanggal jatuh tempo. Langkah terakhir dengan klik
enter. Dan seterusnya sampai akun Hutang pembelian sudah lengkap terisi. Jika sudah terisi
semua klik data neraca awal. Maka semua hutang pembelian akan otomatis masuk kedalam
neraca awal
 Menginput Tanah
From ini bertujuan untuk menginput akun tanah Toko Indah baru. Langkah pertama adalah
mengetik Tanah di field nama akun,dan kemudian masukan saldo awal tanah. Setelah selesai klik
enter maka akan otomatis masuk kedalam data neraca awal
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 Menginput saldo awal aset tetap (motor ,bangunan,perabotan,peralatan toko).
Gambar 4.22 Form saldo awal aset tetap

Form ini bertujuan untuk menginput saldo awal asset tetap. Ketika kita mengetik motor
,peralatan,bangunan atau asset tetap lain maka secara otomatis akan masuk kedalam form asset
tetap seperti gambar diatas. Setelah mengetik akun asset tetap dan keluar form asset tetap maka
selanjutnya isi field asset tetap, nilai perolehan, umur ekonomis dan jumlah penyusutan. Setelah
selesai klik enter. Dan seterusnya sampai data asset tetap semua terisi,setelah semua terisi data
neraca awal. Maka semua asset tetap beserta saldo awal dan akumulasi penyusutan akan otomatis
masuk kedalam data neraca awal
 Menginput akun perlengkapan
Form ini bertujuan untuk menginput saldo awal perlengkapan yang ada diToko Indah Baru.
Langkah pertama adalah ketik akun perlengkapan kemudian isi saldo awal perlengkapan dan klik
enter. Maka secara otomatis akun perlengkapan akan masuk kedalam data neraca awal
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 Menginput Modal pemilik
Dalam menginput saldo pemilik caranya sama seperti menginput akun perlengkapan yaitu
dengan mengetik Modal pemilik difield nama akun kemudian isi saldo modal awal pemilik. Dan
klik enter maka akun Modal pemilik akan masuk kedalam data neraca awal
Ketika menginput data neraca awal sudah terisi lengkap dan benar. Klik simpan. Dan untuk
melihat Laporan neraca Toko Indah Baru dengan klik laporan,pilih keungan. Dan masukan
tanggal pembuatan neraca awal maka akan tampil form neraca awal (screen)

8. Proses untuk memasukan Pembelian
Gambar 4.23 Form memasukan pembelian

Form pembelian berguna untuk menginput pembelian barang yang ada diToko Indah baru
sebelum melakukan pelunasan hutang terlebih dahulu mengisi form pembelian. Berikut adalah
langkah langkah untuk memproses pembelian :
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Klik Pembelian lalu pilih pembelian



Setelah pilih pembelian,akan keluar form pembelian, lalu isi field :

a. No faktur pembelian : untuk mengisi No nota pembelian. Contohnya dengan mengisi
PBL1-020416,artinya nota pembelian nomer 1 tanggal 2 bulan 4 tahun 2016
b. Jenis pembayar : untuk mengisi jenis pembayaran kredit atau tunai
c. Tanggal jatuh tempo : untuk mengisi tanggal jatuh tempo ketika pembelian kredit
d. Nama supplier : untuk mengisi supplier
e. Nama barang : untuk mengisi barang yang dibeli
f. Harga : untuk mengisi harga yang dibeli
g. Jumlah : untuk mengisi jumlah barang yang dibeli
h. Diskon : jika ada diskon, isi field diskon
Ketika sudah terisi sema data pembelian ,lalu klik simpan
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9. Proses untuk mengisi pelunasan hutang
Gambar 4.24 Form mengisi pelunasan piutang

Gambar 4.25 Form pelunasan piutang
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Form pelunasan hutang berguna untuk melakukan pelunasan terhadap barang yang dibeli.
Berikut langkah langkah mengisi pelunasan hutang :


Klik pembelian,pilih pelunasan hutang



Isi nama supplier,dan klik tampilkan. Maka akan keluar list nota sesuai dengan supplier
yang telah terpilih



Lalu pilih nota mana yang akan dilunasi dengan cara klik dua kali kolom
kiridibaris nota yang akan dibayar,notayang dipilih bias lebih dari satu



Lalu masuk ke form pelunasan hutang lalu klik simpan

10. Proses untuk mengisi form penjualan
Gambar 4.26 Form mengisi penjualan

sebelah
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Gambar 4.27 Form penjualan

Form ini berfungsi untuk menginput penjualan yang ada ditoko Indah Baru. Sebelum menginput
pelunasan piutang terlebih dahulu menginput penjualan. Langkah langkah untuk mengisi
penjualan adalah :


Klik penjualan,pilih penjualan



Lalu isi nama barang,harga dan jumlah. Untuk harga akan secara otomatis muncul.



Jika semua data udah terisi ,maka klik enter. Lalu masuk kedalam form pembayaran. Lalu
isi field:

a. Jenis pembayaran : untuk menginput pembayaran dilakukan secara tunai atau kredit
b. Nama Konsumen : untuk menginput nama konsumen yang membeli barang ditoko Indah
Baru,apabila tunai tidak usah menginput nama konsumen. Jika kredit wajib mengisi nama
konsumen
c. Tanggal jatuh tempo : untuk mengisi tanggal jatuh tempo jika kredit
d. Sub total : secara otomatis akan keluar dengan menghitung jumlah barang dan harga
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e. Diskon : isi field diskon jika diberikan diskon oleh pemilik toko
f. Grand total : langsung otomatis keluar dengan menghitung sub total dan diskon
g. Bayar : isi jika penjualan secara tunai, jika kredit tidak usah mengisi field bayar
h. Kembali : akan terisi otomatis jika kita mengisi field bayar
i. Klik simpan

11. Proses untuk mengisi pelunasan piutang
Gambar 4.28 Form mengisi pelunasan piutang
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Gambar 4.29 Form pelunasan piutang

Form pelunasan piutang berfungsi untuk menginput pelunasan piutang yang ada ditoko Indah
baru. Berikut adalah langkah langkah untuk mengisi pelunasan piutang :


Klik penjualan, pilih pelunasan piutang



Isi nama konsumen klik Tampilkan. Maka akan keluar secara otomatis list nota sesuai
dengan konsumen yang dipilih



Lalu pilih nota mana yang akan dilunasi dengan klik 2x dikolom sebelah kiri.



Lalu akan keluar kedalam form pelunasan dan klik simpan
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12. Proses untuk mengisi penerimaan kas
Gambar 4.30 Form mengisi penerimaan kas

Form penerimaan kas berfungsi untuk menginput penerimaan kas yang pasangan kreditnya
berada disisi liabilitas dan ekuitas pada neraca. Contoh transaksi adalah penambahan modal.
Berikut langkah untuk menginput penerimaan kas :


Pilih keuangan ,klik penerimaan kas,klik baru



Lalu isi field :

a. Nama akun : Untuk menginput nama rekening yang menunjukan berasal dari mana kas
diterima
b. Nominal : berapa kas yang diterima
c. Keterangan : untuk menjelaskan kas tersebut berasal dari mana


Klik simpan
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13. Proses untuk memasukan pengeluaran kas
Gambar 4.31 Form memasukan pengeluaran kas

Gambar 4.32 Form pengeluaran kas
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Form pengeluaran kas berfungsi untuk menginput pengeluaran kas yang pasangan debitnya
berada disisi asset pada neraca dan beban pada laba rugi. Contonya seperti biaya listrik. Berikut
langkah untuk me ngisi pengeluaran kas :


Klik keuangan,pilih pengeluarankas



Isi field :

a. Nama akun : untuk menginput nama rekening yang menunjukan berasal dari mana kas
yang dikeluarkan
b. Nominal : kas yang dikeluarkan
c. Keterangan : untuk menjelaskan kas tersebut


Klik simpan

14. Proses untuk memasukan pencatatan khusus
Gambar 4.33 Form memasukan pencatatan khusus
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Form pencatatn khusus berfungsi untuk menginput pencatatan khusus,semisal untuk jurnal
pembalik jika ada salah memasukan jurnal awalnya. Bisa dibalik menggunakan pencatatan
khusus dan penerimaan kas dan pengeluaran kas yang tidak bisa diinput pada form penerimaan
kas dan pengeluaran kas. Berikut adalah langkah langkahnya :


Klik keuangan ,pilih pencatatan khusus



Lalu kemudian muncul form pencatatan khusus,lalu isi field :

a. Tanggal field : field ini terisi otomatis
b. Nama akun : untuk menginput nama akun
c. Posisi : untuk menginput posisi rekening tersebut,apakah didebit atau dikredit.
d. Nilai : berapa nilai nominal rekening tersebut
e. Keterangan : untuk menjelaskan pencatatan khusus.


Klik simpan

15. Laporan persediaan
Laporan persediaan pada toko Indah Baru berfungsi untuk melihat persediaan diToko baik untuk
alat tulis maupun barang kelontong. Laporan persediaan juga digunakan untuk melihat harga
jual,dan stock barang dagang yang tersedia. Berikut adalah cara untuk melihat laporan
persediaan :
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A. Melihat laporan persediaan
Gambar 4.34 Form laporan persediaan

Gambar 4.35 Form laporan persedaiaan 2
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Gambar 4.36 Form laporan persediaan 3



Klik laporan



Klik persediaan
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B. Melihat laporan persediaan FIFO
Gambar 4.37 Form persediaan fifo

Gambar 4.38 Form persediaan fifo cetak
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Klik laporan



Pilih persediaan FIFO



Ketik nama barang dagang yang hendak dilihat riwayat stocknya. Klik enter



Jika ingin menampilkan cetak, klik cetak

16. Laporan pembelian
Gambar 4.39 Form pembelian
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Gambar 4.40 Form pembelian Kreasi Gemilang

Laporan pembelian berfungsi untuk melihat dari supplier yang sudah lunas ataupun belum,dan
juga melihat pembelian dari awal sampai akhir bulan. Berikut langkah langkahnya :


Klik laporan ,pilih pembelian



Lalu isi nama supplier



Klik tampilkan
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17. Laporan penjualan
Gambar 4.41 Form laporan penjualan

Gambar 4.42 Form laporan penjualan Toko Lancar
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Laporan penjualan untuk melihat nota untuk konsumen baik yang sudah lunas ataupun belum
berikut adalah langkah langkah untuk melihat laporan penjualan :


Klik laporan,pilih penjualan



Lalu isi nama konsumen



Klik tampilkan

18. Laporan jurnal umum
Gambar 4.43 Form awal jurnal umum
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Gambar 4.44 Form jurnal umum

Gambar 4.45 Form jurnal umum cetak

Laporan jurnal umum digunakan
langkah untuk melihat jurnal umum :

untuk melihat jurnal dari setiap transaksi berikut adalah
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Klik laporan , Pilih jurnal umum



Lalu isi field periode



Klik tampilkan



Jika ingin cetak, klik cetak

19. Laporan buku pembantu (piutang,hutang,persediaan)
Gambar 4.46 Form awal laporan buku pembantu
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Gambar 4.47 Form laporan buku pembantu hutang

Gambar 4.48 Form laporan buku pembantu piutang
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Gambar 4.49 Form laporan buku pembantu persediaan

Laporan yang digunakan untuk menunjukan saldo hutang,piutang dan persediaan. Berikut adalah
langkah langkah untuk melihat Laporan buku pembantu :


Klik laporan,pilih buku pembantu



Isi tanggal yang diinginkan lalu Klik tampilkan



Lalu pilih yang akan ditampilkan piutang,hutang atau persediaan
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20. Laporan Aset Tetap
Gambar 4.50 Form laporan aset tetap

Laporan aset tetap berguna menunjukan jumlah penyusutan asset tetap dan nilai perolehan aset
tetap. Berikut adalah langkah untuk melihat laporan aset tetap :


Pilih laporan



Lalu pilih aset tetap

Kemudian akan muncul laporan aset tetap
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21. Laporan keuangan ( laba rugi, perubahan modal, neraca,arus kas)
Gambar 4.51 Form awal laporan keuangan

Gambar 4.52 Form laporan laba rugi
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Gambar 4.53 Form laporan perubahan modal

Gambar 4.54 Form laporan neraca (aset)
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Gambar 4.55 Form laporan neraca (ekuitas dan liabilitas)

Gambar 4.56 Form laporan arus kas

80

Laporan keuangan berfungsi untuk menampilkan laporan neraca, laporan perubahan modal,
laporan laba rugi dan laporan arus kas. Berikut adalah cara untuk menampilkan laporan
keuangan :


Klik laporan, lalu pilih keuangan



Isi kolom tanggal sesuai yang diinginkan,klik tampilkan



Lalu pilih laporan yang ingin ditampilkan (neraca,perubahan modal,laba rugi atau arus
kas)
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Tabel 4.1 Struktur Master Barang
master_ckd
Name

Type

Width

Id_ckd

Varchar

100

Nama_ckd

Varchar

200

Id_jenis

Int

11

Golongan

Varchar

100

Awal

Double

Masuk

Double

Keluar

Double

Stok

Double

No_index

Int

11

Tabel 4.2 Struktur Form Data Karyawan
Name

Type

Width

Id_karyawan

Varchar

50

Nama_karyawan Varchar

100

Alamat

Varchar

200

Kota

Varchar

100

Telepon

Varchar

100

Status_kerja

Varchar

50
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Tabel 4.3 Struktur Form Data Supplier
Name

Type

Width

Id_supplier

Varchar

50

Nama_supplier

Varchar

100

Alamat

Varchar

200

Kontak

Varchar

100

Telepon

Varchar

100

Email

Varchar

100

Fax

Varchar

100

NPWP

Varchar

100

Bank

Varchar

50

No_rekening

Varchar

50

Rekening_AtasNama Varchar

100

Tabel 4.4 Struktur Form Data Konsumen
Name

Type

Width

Varchar

50

Nama_konsumen Varchar

100

Alamat

Varchar

200

Kontak

Varchar

100

Id_konsumen
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Telepon

Varchar

100

Email

Varchar

100

Fax

Varchar

100

NPWP

Varchar

100

Tabel 4.5 Struktur Form Jurnal
Name

Type

No_Jurnal

Double

Tanggal

Date

No_rekening Varchar
Debit

Double

Kredit

Double

Keterangan

Varchar

No_Index

Double

Width

10

300
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Tabel 4.6 Struktur Form Pembelian
Pembelian
Name

Type

No_Faktur

Varchar

Tanggal

Date

Id_supplier

Varchar

100

Jenis_pembayaran Varchar

50

Tgl_JatuhTempo

Date

SubTotal

Double

diskon_Nota

Double

GrandTotal

Double

Status_faktur

Varchar

Width
100

50

Tabel 4.7 Struktur Form Penjualan
Name

Type

Width

No_Nota

Varchar

50

Tanggal

Date

Tipe_pembayaran Varchar

50

Id_konsumen

Varchar

50

Tgl_JatuhTempo

Date

SubTotal

Double

Diskon

Double
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GrandTotal

Double

Status_nota

Varchar

50

Tabel 4.8. Struktur Form Penerimaan Kas
Name
Tanggal

Type

Width

Date

No_rekening Varchar
Nominal

Double

Keterangan

Varchar

50

200

Tabel 4.9. Struktur Pengeluaran Kas
Name

Type

Tanggal

Date

No_rekening Varchar
Nominal

Double

Keterangan

Varchar

Width

50

200
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Tabel 4.10 Struktur Form Pencatatan Khusus
Name

Type

Width

No_rekening Varchar

10

Posisi

Varchar

10

Debit

Double

10

Kredit

Double

No_index

Int

11

Tabel 4.11 Struktur Form Pelunasan Piutang
Name

Type

No_pelunasan

Varchar

Tanggal

Date

Id_supplier

Varchar

Width
100

100

Nilai_pelunasan Double

Tabel 4.12 Struktur Form Pelunasan Hutang
Name

Type

No_pelunasan

Varchar

Tanggal

Date

Id_supplier

Varchar

Nilai_pelunasan Double

Width
100

100
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4.4. Tahap Implementasi
Pada tahap ini system akan diterapkan pada UD. Mandala Benny untuk mencapai tujuan,
yaitu, mengganti proses kerja manual menjadi komputerisasi dan juga untuk mempermudah
memdapatkan data yang detail dan dapat beroperasi dengan efektuf dan efisien sesuai dengan
kebutuhan UD. Mandala Benny.

