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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

4.1.  Tahap Investigasi Awal 

Tahap pertama dalam pendekatan Rapid Application Development 

(RAD) yaitu melakukan investigasi awal. Investigasi awal ini dilakukan 

dengan mengidentifikasi masalah-masalah apa saja yang terjadi pada TB. 

Subur. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan dengan cara wawancara 

dan observasi, dapat diketahui bahwa kegiatan operasional yang terjadi di TB. 

Subur masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu diperlukan adanya 

analisis dan pengembangan sistem pada TB. Subur agar dapat meningkatkan 

kinerja TB. Subur. 

Analisis dan pengembangan sistem akan dilakukan pada beberapa 

sistem, yaitu: 

1. Sistem Pembelian 

Sistem pembelian merupakan pencatatatn pembelian barang 

dagang yang dilakukan secara kredit untuk menambah 

persediaan. 

2. Sistem Penjualan 

Sistem penjualan merupakan pencatatan persediaan yang dijual 

kepada pembeli secara tunai maupun kredit. 
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3. Sistem Pencatatan Persediaan 

Sistem pencatatan persediaan merupakan pencatatan jumlah 

persediaan yang dibeli maupun dijual melalui transaksi secara 

tunai atau kredit. 

4. Sistem Pembuatan Laporan Keuangan 

Sistem pembuatan laporan keuangan ini dilakukan karena belum 

adanya laporan keuangan dalam TB. Subur. Laporan keuangan 

yang akan dihasilkan adalah laporan laba-rugi, laporan neraca, 

laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. 

 

4.2.  Tahap Analisis Kebutuhan Sitem 

Tahap kedua setelah melakukan investigasi awal adalah analisis 

kebutahan sistem. Pada tahap ini dilakukan analisis sistem apa saja yang 

dibutuhkan oleh TB. Subur seperti bagaimana menginput data, memproses 

data, dan apa saja hasil output yang akan dihasilkan oleh sistem tersebut.  

a. Input 

Input data merupakan langkah pertama yang harus dilakukan 

dalam pengelolaan data. Jika tidak ada data yang diinput maka 

tidak akan adanya proses data dan output yang diinginkan. Data 

yang akan diinput dalam sistem merupakan data yang diperoleh 

dari kegiatan operasional yang dilakukan oleh TB. Subur. Data-

data tersebut  adalah sebagai berikut: 
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No. Form Data 

1. Login 
1.1. Username 

1.2. Password 

2. Master Akun 

2.1. Kode Akun 

2.2. Nama 

2.3. Keterangan 

3. Master Barang 

3.1. ID Item 

3.2. Nama Barang 

3.3. Harga Beli 

3.4. Harga Jual 

3.5. Stock 

4. Master Customer 

4.1. ID Customer 

4.2. Nama Customer 

4.3. Alamat 

4.4. Kota 

4.5. No. Telepon 

5. Master Vendor 

5.1. ID Vendor 

5.2. Nama Vendor 

5.3. Fax 

5.4. No. Telepon 

5.5. Alamat 

6. Pembelian 

6.1. No. Nota 

6.2. Tanggal 

6.3. Tipe (tunai atau kredit) 

6.4. Jatuh Tempo (jika kredit) 

6.5. Vendor 

6.6. Kode Barang 

6.7. Nama Barang 

6.8. Jumlah Barang 

7. Retur Pembelian 

7.1. No. Nota 

7.2. Tanggal 

7.3. Vendor 

7.4. Ref. Order 

7.5. Jumlah Barang 

8. Penjualan 

8.1. No. Nota 

8.2. Tanggal 

8.3. Tipe (Tunai atau Kredit) 

8.4. Jatuh Tempo (jika kredit) 

8.5. Customer 

8.6. Kode Barang 

8.7. Nama Barang 

8.8. Jumlah Barang  

9. Retur Penjualan 

9.1. No. Nota 

9.2. Tanggal 

9.3. Customer 

9.4. Ref. Order 
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9.5. Jumlah Barang 

10. Pelunasan Hutang 

10.1. No. Nota 

10.2. Tanggal 

10.3. No. Reff 

11. Pelunasan Piutang 

11.1. No. Nota 

11.2. Tanggal 

11.3. No. Reff 

11.4. Diskon (jika ada) 

12. Pengeluaran Kas 

12.1. No. Jurnal 

12.2. Tanggal 

12.3. Kode Akun 

12.4. Debit atau Kredit 

13. Penyesuaian 

13.1. No. Jurnal 

13.2. Tanggal 

13.3. Kode Akun 

13.4. Debit atau Kredit 

 

Tabel 4.1. Kebutuhan Data 

b. Proses 

Proses data akan dilakukan setelah data-data yang dibutuhan telah 

diinput. Proses data akan dilakukan sesuai dengan sistem yang 

telah dirancang dan sesuai dengan operasional yang telah 

dilakukan oleh TB. Subur. Dalam memproses data, diperlukan 

pengendalian input sehingga dapat menghindari kesalahan saji 

dalam output nantinya. 

c. Output 

Output data merupakan hasil dari data-data yang telah diinput dan 

diproses dalam sistem. Output yang akan dihasilkan adalah 

laporan pembelian dan retur pembelian, laporan penjualan dan 

retur penjualan, jurnal umum, jurnal penyesuaian, laporan piutang, 
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laporan hutang, laporan laba rugi, laporan neraca, laporan 

perubahan modal, laporan arus kas, dan laporan stok barang. 

 

4.3.  Tahap Desain 

4.3.1. Pembuatan Database 

Database merupakan tempat penyimpanan data yang telah diinput 

dan diproses. Tabel-tabel yang terdapat didalam database adalah sebagai 

berikut: 

1. Tabel Login 

Name Type Size 

uname Text 10 

pass Text 15 

 

Tabel 4.2. Login 

2. Tabel Master Akun 

Name Type Size 

id_gl Text 15 

nama_gl Text 255 

keterangan Text 255 

aset_tetap Integer 2 

aset_lancar Integer 2 

liabilitas Integer 2 

ekuitas Integer 2 

pendapatan Long Integer 4 

beban Long Integer 4 

type Text 15 

row Integer 2 

 

Tabel 4.3. Master Akun 
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3. Tabel Master Barang 

Name Type Size 

id_itm Text 15 

nm_itm Text 50 

jns Text 50 

harga_beli Currency 8 

harga_jual Currency 8 

stock Double 8 

ttl Currency 8 

row Integer 2 

 

Tabel 4.4. Master Barang 

4. Tabel Master Vendor 

Name Type Size 

id_vendor Text 25 

nm_vendor Text 50 

cp Text 25 

tlp Text 25 

alamat Memo - 

row Long Integer 4 

 

Tabel 4.5. Master Vendor 

5. Tabel Master Customer 

Name Type Size 

id_cust Text 25 

nm_cust Text 25 

kota Text 25 

tlp Text 14 

alamat Memo - 

row Long Integer 4 

 

Tabel 4.6. Master Customer 
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6. Tabel Pembelian 

Name Type Size 

no_beli Text 15 

tgl_beli Date/Time 8 

tgl_jatuhtempo Date/Time 8 

type Text 15 

id_vendor Text 15 

keterangan Memo - 

bayar Currency 8 

grand_total Currency 8 

balance Currency 8 

disc_persen Integer 2 

disc_amt Currency 8 

total Currency 8 

row Long Integer 4 

 

Tabel 4.7. Pembelian 

7. Tabel Retur Pembelian 

Name Type Size 

no_returB Text 15 

tgl_returB Date/Time 8 

id_vendor Text 15 

ref Text 15 

keterangan Memo - 

total Currency 8 

row Long Integer 4 

 

Tabel 4.8. Retur Pembelian 

8. Tabel Penjualan 

Name Type Size 

no_jual Text 15 

tgl_jual Date/Time 8 

tgl_jatuhtempo Date/Time 8 

type Text 15 

id_cust Text 15 

keterangan Memo - 



 

50 
 

total Currency 8 

disc Currency 8 

grand_total Currency 8 

balance Currency 8 

bayar Currency 8 

kembali Currency 8 

termin_persen Integer 2 

termin_hari Integer 2 

row Long Integer 4 

 

Tabel 4.9. Penjualan 

9. Tabel Retur Penjualan 

Name Type Size 

no_returJ Text 255 

tgl_returJ Date/Time 8 

id_cust Text 15 

ref Text 15 

keterangan Memo - 

total Currency 8 

row Long Integer 4 

 

Tabel 4.10. Retur Penjualan 

10. Tabel Piutang 

Name Type Size 

id_bayarC Text 15 

tgl_bayarC Date/Time 8 

id_cust Text 15 

ref Text 15 

keterangan Memo - 

termin_hari Integer 2 

termin_persen Integer 2 

total Currency 8 

disc Currency 8 

grand_total Currency 8 

 

Tabel 4.11. Piutang 
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11. Tabel Hutang 

Name Type Size 

id_bayarV Text 15 

tgl_bayarV Date/Time 8 

id_vendor Text 15 

ref Text 15 

keterangan Memo - 

total Currency 8 

 

Tabel 4.12. Hutang 

12. Tabel Pengeluaran Kas 

Name Type Size 

id_jurnal Text 15 

keterangan Memo - 

tanggal Date/Time 8 

row Long Integer 4 

 

Tabel 4.13. Pengeluaran Kas 

13. Tabel Penyesuaian 

Name Type Size 

id_jurnal Text 15 

Keterangan Memo - 

Tanggal Date/Time 8 

Row Long Integer 4 

Type Text 15 

 

Tabel 4.14. Penyesuaian 
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4.3.2. Pembuatan Interface 

4.3.2.1. Form Login 

 

Gambar 4.1. Form Login 

 Langkah pertama untuk menggunakan sistem ini adalah melakukan 

proses login. Login hanya bisa dilakukan oleh karyawan yang 

berwenang saja. Dalam melakukan login, karyawan akan diminta untuk 

mengisi username dan password. Jika username dan password yang 

dimasukan benar maka proses login berhasil. Jika username atau 

password yang dimasukkan salah, maka akan tampil peringatan yang 

menyatakan bahwa username atau password yang dimasukkan salah. 

Peringatan tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.2. Login Eror 
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4.3.2.2. Form Menu Utama 

 

Gambar 4.3. Form Menu Utama 

 Menu utama akan tampil ketika proses login berhasil dilakukan. 

Dalam menu utama ini terdapat beberapa submenu yaitu file, master, 

transaksi, dan laporan. Dalam menu file terdapat menu ganti password 

dan keluar. Menu master terdiri dari beberapa master yang harus diinput 

untuk proses sistem seperti master akun, master barang, master 

customer, dan master vendor. Dalam menu transaksi, terdapat form-

form transaksi yang digunakan untuk menginput data seperti saldo 

awal, pembelian, retur pembelian, pelunasan hutang, penjualan, retur 

penjualan, pelunasan piutang, pengeluaran kas, jurnal penyesuaian, dan 

jurnal penutup. 

 Di dalam menu laporan terdapat output laporan keuangan yang 

disajikan setelah data transaksi diinput dan diproses. Laporan-laporan 

tersebut adalah laporan neraca, laporan arus kas, jurnal umum, jurnal 
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penyesuaian, laporan pembelian, laporan retur pembelian, laporan 

hutang, laporan penjualan, laporan retur penjualan, laporan piutang, 

laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan persediaan.  

4.3.2.3. Form Master Akun 

 

Gambar 4.4 Form Master Akun 

 Form master akun digunakan untuk menyimpan akun-akun apa 

saja yang digunakan di dalam sistem tersebut. Untuk menambah daftar 

akun yang baru, langkah pertama yang dilakukan adalah mengklik 

tambah data kemudian mengisi kode akun, nama, dan memilih apakah 

akun tersebut merupakan aktiva lancar, aktiva tetap, liabilitas, ekuitas, 

pendapatan, atau beban.  

Pada form master akun ini juga dapat melakukan edit akun dan 

menghapus akun. Mengedit akun dapat dilakukan dengan cara 

mengklik nama akun yang akan diedit kemudian klik edit data 
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kemudian setelah data diedit klik save agar data tersimpan kembali. 

Untuk menghapus data, klik salah satu akun yang ingin dihapus 

kemudian klik hapus data. 

4.3.2.4. Form Master Barang 

 

Gambar 4.5. Form Master Barang 

Form master barang merupakan form yang digunakan untuk 

menyimpan persedian barang yang terdapat di dalam TB Subur. Di 

dalam form ini terdapat ID item, nama item, harga beli, harga jual, dan 

stock item. Untuk menambah persediaan barang yang baru, langkah 

pertama yang dilakukan adalah mengklik tambah data kemudian 

mengisi ID item, nama item, harga beli, harga jual, dan stock item. 

Setelah mengisi semua data klik save. 

Apabila ingin mengedit data barang, dapat dilakukan dengan cara 

mengklik nama barang yang akan diedit kemudian klik edit data. 

Setelah data diedit klik save agar data tersimpan kembali. Untuk 



 

56 
 

menghapus data, klik salah satu barang yang akan dihapus kemudian 

klik hapus data. 

4.3.2.5. Form Master Customer 

 

Gambar 4.6. Form Master Customer 

 Form master customer merupakan form yang digunakan untik 

menginput dan menyimpan data customer. Untuk menambah customer 

baru dapat dilakukan dengan mengklik tambah data kemudian mengisi 

ID customer, nama customer, alamat, kota, dan nomor telpon. Setelah 

semua data diisi klik save. Untuk mengedit data dapat dilakukan dengan 

mengklik customer yang akan diedit kemudian klik edit data. Setelah 

data diedit, klik save. Menghapus data customer juga dapat dilakukan 

dengan cara klik customer yang akan dihapus kemudian klik hapus 

data. 
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4.3.2.6. Form Master Vendor 

 

Gambar 4.7. Form Master Vendor 

 Form master vendor digunakan untuk menginput dan menyimpan 

data vendor. Form master vendor ini terdiri dari ID vendor, nama 

vendor, fax, nomor telepon, dan alamat. Untuk menambah data vendor 

dapat dilakukan dengan mengklik tambah data kemudian mengisi data-

data yang dibutuhkan, setelah itu klik save. Untuk mengedit dan 

menghapus data dapat dilakukan dengan mengklik vendor yang akan 

diedit atau dihapus kemudian klik edit data jika akan mengegedit data 

vendor kemudian klik save dan klik hapus data jika akan menghapus 

data vendor. 
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4.3.2.7. Form Saldo Awal 

 

Gambar 4.8. Form Saldo Awal 

 Form saldo awal merupakan form yang digunakan untuk 

menginput dan menyimpan data saldo awal. Saldo awal ini diinput 

pertama kali ketika sistem akan digunakan. 

4.3.2.8. Form Pembelian 

 

Gambar 4.9. Form Pembelian 
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 Form pembelian merupakan form yang digunakan untuk 

menginput dan menyimpan data pembelian. Untuk menambah data 

pembelian, langkah pertama yang dilakukan dalah dengan mengklik 

tambah data. Nomor nota akan otomatis tampil, kemudian input tanggal 

pembelian, tipe pembelian apakah tunai atau kredit, dan tanggal jatuh 

tempo jika pembelian dilakukan secara kredit. Barang yang akan dibeli 

diinput dengan cara memilih barang dengan mencari kode atau nama 

barang dalam kolom list item. Setelah barang dipilih kemudian klik 

tambah item. Setelah diklik tambah item, nama barang dan harga akan 

tampil di tabel. Input berapa jumlah barang yang dibeli pada kolom 

quantity. Setelah semua data terisi secara lengkap klik save.  

 Untuk mengedit data pembelian, klik pembelian yang akan diedit 

kemudian klik edit data. Setelah data diedit klik save agar data 

tersimpan kembali. Jika ingin menghapus data pembelian, klik 

pembelian yang akan dihapus kemudian klik hapus data. 

4.3.2.9. Form Retur Pembelian 

 

Gambar 4. 10. Form Retur Pmebelian 
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 Form retur pembelian digunakan untuk menginput dan menyimpan retur 

pembelian yang terjadi. Klik tambah data untuk membuat retur pembelian baru. 

Nomor nota akan tampil secara otomatis. Isi tanggal retur pembelian terjdi. 

Kemudian pilih vendor yang akan dilakukan retur pembelian. Setelah vendor di 

pilih, data barang yang dibeli sebelumnya akan tampil di kolom list item. Input 

berapa jumlah barang yang akan diretur pada kolom quantity, kemudian klik 

save. Untuk mengedit data, klik retur pembelian yang akan diedit kemudian 

klik edit. Setelah retur pembelian diedit, klik save agat tersimpan kembali. 

Untuk menghapus data retur pembelian, klik retur pembelian yang akan 

dihapus kemudian klik hapus data. 

4.3.2.10. Form Penjualan 

 

Gambar 4.11. Form Penjualan 

 Pada form ini digunakan untuk menginput dan menyimpan data penjualan 

yang terjadi. Penambahan data penjualan dilakukan dengan cara klik tambah 

data. Nomor nota akan tampil secara otomatis. Kemudian input tanggal 
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penjualan, tipe penjualan apakah tunai atau kredit, dan tanggal jattuh tempo 

jika penjualan dilakuka secara kredit. Input data customer dengan memilih dari 

list customer yang sudah diinput dalam master customer. Input barang yang 

akan dijual pada kolom list item dengan mencari kode barang atau nama 

barang yang akan dijual kemudian klik tambah item. Nama barang dan harga 

yang akan dijual akan tampil di tabel. Imput berapa jumah barang yang akan 

dijual pada kolom quantity kemudian klik save. 

 Untuk mengedit data penjualan yang telah dibuat, pilih penjualan yang 

akan diedit kemudian klik edit. Setelah semua data yang diinginkan diedit, klik 

save sehingga data akan terseimpan kembali. Apabila akan menghapus 

penjualan, klik penjualan yang diinginkan kemudian klik hapus data. 

4.3.2.11. Form Retur Penjualan 

 

Gambar 4.12. Form Retur Penjualan 

Form retur penjualan digunakan untuk menginput dan menyimpan 

transaksi retur penjualan yang terjadi. Penambahan data retur penjualan adalah 

dengan cara klik tambah data kemudian akan tampil nomor nota retur 
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penjualan secara otomatis. Kemudian isi data-data yang dibutuhkan seperti 

tanggal dan reff order yang merupakan nota-nota penjualan. Ketika reff order 

sudah terinput maka secara otomatis nama customer dan barang yang terjual 

akan tampil pada kolom list item. Langkah selanjutnya adalah menginput 

berapa jumlah barang yang akan diretur pada kolom quantity. Setelah semua 

data diinput kemudian klik save.  

Jika ingin mengedit data, maka langkah yang dilakukan adalah dengan 

memilih retur penjualan mana yang akan diedit kemudian klik edit data. 

Setelah itu kembali klik save. Untuk menghapus data retur penjualan, klik retur 

penjualan yang akan dihapus kemudian klik hapud data. 

4.3.2.12. Form Pelunasan Hutang 

 

Gambar 4.13. Form Pelunasan Hutang 
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Form pelunasan hutang merupakan form yang digunakan untuk menginput 

dan menyimpan data pelunasan hutang yang dilakukan oleh TB. Subur. 

Langkah pertama yang dilakukan untuk menginput data pelunasan hutang 

adalah dengan mengklik tambah. Nomor nota untuk pelunasan hutang akan 

tampil secara otomatis  kemudian input tanggal berapa dilakukan pelunasan. 

Setelah itu input No. Reff yang merupakan nota-nota pembelian yang telah 

dilakukan dengan cara klik salah satu nota yang akan dilunasi. Kode vendor, 

nama vendor dan total hutang akan tampil secara otomatis kemudian klik save. 

Tombol edit data dan hapus data berguna untuk mengedit dan menghapus data 

pelunasan hutang yang diinginkan. 

4.3.2.13. Form Pelunasan Piutang 

 

Gambar 4.14. Form Pelunasan Piutang 
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 Form pelunasan piutang digunakan untuk menginput dan menyimpan data 

pelunasan piutang yang telah dilakukan oleh customer dai TVB. Subur. Untuk 

menginput data pelunasan piutang, klik tambah kemudian akan secara otomatis 

tampil nomor nota pelunasan piutang. Kemudian input tanggal pelunasan 

piutang. pilih nota penjualan yang akan dilunasi pada kolom No. Reff. Setelah 

nota terpilih, kode customer, nama customer dan total piutang yang akan 

dilunasi akan tampil secara otomatis kemudian klik save. Untuk mengeidt dan 

menghapus data dapat dilakukan dengan mengklik tombol edit data dan hapus 

data. 

4.3.2.14. Form Pengeluaran Kas 

 

Gambar 4.15. Form Pengeluaran Kas 

 Form pengeluaran kas digunakan untuk menginput dan menyimpan data 

pengeluaran kas apa saja yang dilakukan oleh TB. Subur. Beberapa transaksi 

yang termasuk dalam pengeluaran kas adalah beban-beban yang harus 

dibayarkan oleh TB. Subur seperti beban gaji, beban listrik, beban telpon dan 
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air, dan beban-beban lainnya.untuk menginput data pengeluaran kas, klik 

tambah data kemudian input tanggal dilakukannya pengeluaran kas. Input akun 

sesuai dengan nama beban yang dibayarkan pada list akun baik debit maupun 

kreditnya dan input pula jumlah beban yang dibayarkanpada debit maupun 

kredit kemudian klik tambah. Akun akan tampil pada tabel kemudian klik save. 

Untuk mengedit atau menghapus data, klik tombol edit data atau hapus data. 

4.3.2.15. Form Penyesuaian 

 

Gambar 4.16. Form Penyesuaian 

 Form penyesuaian merupakan form untuk menginput dan menyimpan data 

penyesuaian seperti beban penyusutan. Langkah pertama untuk menambah data 

adalah dengan mengklik tambah data. Kemudian input tanggal penyesuaian 

dan akun sesuai dengan beban yang disesuaikan. Input pula jumlah beban pada 

debit maupun kredit kemudian klik tambah. Nama akun dan jumlah beban akan 

tampil di tabel kemudian klik save. Mengedit atau menghapus data dapat 

dilakukan dengan mengklik tombol edit data atau hapus data. 
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4.3.2.16. Laporan Laba Rugi 

Salah satu output yang dihasilkan oleh sistem ini adalah laporan 

laba rugi. Untuk menampilkan laporan laba rugi, langkah pertama 

adalah klik laporan yang ada di menu utama kemudian pilih laporan 

laba rugi. Maka akan muncul form sebagai berikut: 

 

Gambar 4.17. Form Laporan Laba Rugi 

Langkah selanjutnya adalah menginput tanggal laporan laba rugi yang 

ingin ditampilkan. Setelah itu klik generate. 
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Gambar 4.18. Laporan Laba Rugi 

4.3.2.17. Laporan Neraca 

Untuk menampilkan laporan neraca, langkah pertama adalah 

dengan mengklik laporan pada menu utama kemudian pilih laporan 

neraca. Setelah itu akan muncul form seperti gambar dibawah ini: 

 

Gambar 4.19. Form Laporan Neraca 
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Langkah selanjutnya adalah menginput tanggal laporan neraca yang 

ingin dilihat kemudian klik generate. 

 

Gambar 4.20. Laporan Neraca 

4.3.2.18. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas ditampilkan dengan cara klik laporan pada menu 

utama terlebih dahulu kemudian pilih laporan arus kas. Form laporan 

arus kas akan tampil seperti dibawah ini: 
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Gambar 4.21. Form Laporan Arus Kas 

Setelah form laporan tampil, input tanggal laporan arus kas yang ingin 

dilihat kemudian klik generate. 

 

Gambar 4.22. Laporan Arus Kas 
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4.3.2.19. Laporan Perubahan Modal 

Output laporan keuangan yang lainnya adalah laporan perubahan 

modal. Laporan ini dapat dilihat dengan cara mengklik laporan pada 

menu utama kemudian pilih laporan perubahan modal.  

 

Gambar 4.23. Form Laporan Perubahan Modal 

Setelah form laporan perubahan modal tampil seperti gambar di 

atas, input tanggal laporan yang ingin dilihat kemudian klik generate. 

 

Gambar 4.24. Laporan Perubahan Modal 
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4.3.2.20. Laporan Persediaan 

Untuk menampilkan laporan persediaan, klik laporan pada menu 

utama kemudian pilih laporan stock. Setelah form laporan persediaan 

muncul, input bulan laporan persediaan yang ingin dilihat kemudian 

klik generate. 

 

Gambar 4.25. Form Laporan Persediaan 

 

Gambar 4.26. Laporan Persediaan 
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4.3.2.21. Kartu Piutang 

Kartu piutang merupakan catatan piutang yang dimiliki oleh setiap 

custumer  TB. Subur. Untuk menampilkan kartu piutang, klik laporan 

pada menu utama kemudian pilih laparon piutang. Setelah form 

muncul, input tanggal kartu piutang yang ingin dilihat kemudian pilih 

option kartu piutang lalu klik generate.  

 

Gambar 4.27. Form Kartu Piutang 
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Gambar 4.28. Laporan Saldo Awal Kartu Piutang (Maret) 

 

4.3.2.22. Kartu Hutang 

Kartu hutang merupakan catatan hutang yang dimiliki TB. Subur 

pada beberapa vendor. Kartu hutang dapat ditampilkan dengan cara klik 

laporan pada menu utama kemudian pilih laporan hutang. Setelah form 

muncul, input tanggal kartu hutang yang akan dilihat kemudian pilih 

option kartu hutang lalu klik generate.  



 

74 
 

 

Gambar 4.29. Form Kartu Hutang 

 

Gambar 4.30. Laporan Saldo Awal Kartu Hutang (Maret) 


