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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan system informasi akuntansi 

berbasis RAD ( Rapid Application Development) yang akan diterapkan pada Toko 

TIP TOP. Metode tersebut merupakan strategi pengembangan system menggunakan 

prototype. Ada beberapa tahap dalam penerapan strategi tersebut, yaitu : 

IV.A. Tahap Investigasi Awal 

Tahap investigasi awal merupakan langkah awal dari sebuah penelitian. 

Pada tahap ini penulis akan mengidentifikasi masalah yang terjadi pada toko Tip 

Top agar dapat diperoleh solusi yang tepat dalam memecahkan temuan-temuan 

masalah yang ada. Pada tahap ini, penulis melakukan wawancara secara 

langsung dengan pemilik toko Tip Top. Berdasarkan hasil wawancara, penulis 

menemukan beberapa kelemahan yang ada pada toko Tip Top, sehingga 

membutuhkan perubahan agar sistem yang ada pada toko Tip Top dapat berjalan 

lebih efektif dan lebih efisien. Investigasi atas aktivitas penjualan pada toko Tip 

Top : 

Pada aktivitas penjualan dapat ditemukan kelemahan yaitu penjualan 

yang dilakukan secara kredit. Penjualan yang dilakukan secara kredit masih 

berantakan dalam mengecek tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo 
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sebenarnya sudah ditentukan berdasarkan kebijakan pemilik yaitu dua puluh (20) 

hari, akan tetapi dalam melakukan pengecekan terhadap konsumen yang 

mendekati masa jatuh tempo toko Tip Top masih kesulitan. Hal tersebut 

disebabkan oleh banyaknya konsumen, akan tetapi pencatatan yang dilakukan 

masih manual dan dilakukan oleh satu (1) orang yaitu pemilik toko Tip Top 

sendiri.  

 

IV.B. Tahap Analisis Masalah 

No Permasalahan Solusi 

1. Pengecekan terhadap tanggal 

jatuh tempo yang masih 

kesulitan dalam aktivitas 

penjualan secara kredit. 

Merancang sebuah sistem yang berisikan 

peringatan piutang, yang berfungsi jika 

tanggal jatuh tempo penjualan yang 

dilakukan secara kredit tersebut sudah dekat. 

Penentuan hari tersebut diusulkan oleh 

penulis yaitu tujuh (7) hari atau sebelum 

tanggal jatuh tempo. Usulan tersebut 

mendapatkan tanggapan yang baik dari 

pemilik toko Tip Top dengan menyetujui 

ketentuan hari munculnya peringatan.  
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2. Laporan keuangan toko Tip 

Top masih menggunakan cara 

manual, hal tersebut dianggap 

menghambat kinerja serta 

menimbulkan kesalahan yang 

dapat terjadi dalam 

pengambilan keputusan. 

Merancang sebuah sistem yang dapat 

menyajikan laporan keuangan ketika proses 

input transaksi pembelian dan penjualan 

terjadi. Hal tersebut bertujuan agar pemilik 

dalam melangsungkan kegiatan bisnis nya 

dapat berjalan lebih baik, serta pengambilan 

keputusan menjadi lebih baik dan akurat.  

Tabel IV.1. Tabel Analisis Masalah 

 Perancangan sebuah sistem yang sudah dijelaskan pada tabel diatas 

diharapkan dapat membantu toko Tip Top dalam keberlangsungan usahanya, selain 

itu penulis juga berharap agar pencatatan yang dilakukan oleh toko Tip Top dapat 

lebih tertata serta akurat dan cepat demi menunjang kebutuhan yang ada pada toko 

Tip Top tersebut. 

 

IV.C. Tahap Pembuatan Prototype 

IV.C.1. Tahap Proses 

 Pada tahap ini, proses analisa dimulai dari tahap input sampai 

pada tahap proses output yang berupa sebuah desain sistem informasi 

pembelian dan penjualan dengan berbasis informasi yang berupa 

sebuah prototype. Setelah menganalisa kebutuhan sistem berdasarkan 
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tahap analisis masalah, maka diperoleh peningkatan sistem pada toko 

Tip Top. Proses tersebut sebelum pada akhirnya menghasilkan sebuah 

output, toko Tip Top akan melalui beberapa tahap proses terlebih 

dahulu. Tahap proses tersebut diantaranya, yaitu : 

a. Data barang 

Berisi air minum dalam kemasan yang berada di gudang. 

b. Data pembelian 

Data daftar pembelian yang ada pada gudang. 

c. Data penjualan 

Data daftar penjualan kepada konsumen. 

d. Data yang berhubungan dengan keuangan 

Data tersebut terdiri dari : 

 Jurnal pembelian 

 Jurnal penjualan 

 Laporan laba rugi 

 Laporan perubahan ekuitas 

 Laporan neraca 

 Laporan arus kas 

Output yang akan dihasilkan oleh sistem yang akan dijalankan pada 

toko Tip Top adalah sebagai berikut : 
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1. Log in ke form menu 

 

Gambar IV.1. Form Log In 

Form ini digunakan untuk user masuk ke dalam program. Tujuannya adalah 

menajaga keamanan agar tidak semua orang punya akses ke dalam program. 

Hanya user yang memiliki ID dan mengetahui password nya yang mempunyai 

hak akses ke dalam program.   

  Berikut adalah tahap-tahap “Log In” : 

 Masukkan user ID dan password 

 Klik Log In. User ID dan password akan dicocokkan dalam 

database. Jika user ID dan password sesuai maka akan 

langsung masuk ke form menu, sebaliknya, jika salah maka 

akan kembali untuk melakukan proses Log In. 
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2. Data Akun 

 

Gambar IV.2. Form Data Akun 

Form ini digunakan untuk mengisi data akun apa saja yang nantinya terpakai 

pada toko Tip Top. 

Berikut adalah tahap-tahap untuk mengisi “Data Akun” : 

 Klik “file”  “system”  “data akun” 

 Klik tombol “baru” yang berada di sisi kiri atas untuk 

menambah data akun. 
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Gambar IV.3. Form Pengisian Data Akun 

 Isi kode akun sesuai dengan kode akuntansi yang sudah ada 

 Isi nama akun untuk menambahkan akun baru 

 Langkah terakhir sebelum menambahkan dan menyimpan 

data akun baru yaitu memilih jenis akun yang sudah 

tersedia. 
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3. Jenis Barang 

 

Gambar IV.4. Form Jenis Barang 

Form ini digunakan untuk menggolongkan barang berdasarkan jenisnya. 

Tujuan atas dibuatnya form tersebut untuk mempermudah user dalam 

menggunakan dan mengecek barang yang ada. 

Berikut adalah tahap-tahap untuk mengisi “Jenis Barang” : 

 Klik “file”  “system”  “jenis barang” 

 Klik tombol “baru” yang berada di sisi kiri atas untuk 

menambah jenis barang. 
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Gambar IV.5. Form Pengisian Jenis Barang 

 Masukan jenis barang yang dikehendaki dalam 

menggolongkan barang yang ada. 

 Klik “simpan” untuk menyimpan jenis barang yang 

sudah diisi. 
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4. Data Karyawan 

Gambar IV.6. Form Data Karyawan 

Form ini digunakan untuk mengetahui data mengenai karyawan dari toko Tip 

Top. Data tersebut berisi diantara lain : id_karyawan, nama karyawan, alamat, 

kota asal, nomor telepon, status pekerjaan. 

Berikut adalah tahap-tahap untuk mengisi “Data Karyawan” : 

 Klik “data”  “karyawan”  

 Klik tombol “baru” yang berada di sisi kiri atas untuk 

menambah data karyawan. 
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Gambar IV.7. Form Pengisian Data Karyawan 

 Isi kolom “id karyawan” sesuai dengan kartu tanda penduduk 

dari karyawan tersebut. 

 Isi kolom “nama” sesuai dengan kartu tanda penduduk 

karyawan tersebut. 

 Isi kolom “alamat” sesuai dengan kartu tanda penduduk 

karyawan tersebut. 

 Isi kolom “kota” sesuai dengan kartu tanda penduduk 

karyawan tersebut. 

 Isi kolom “telepon” sesuai dengan kartu tanda penduduk 

karyawan tersebut. 

 Isi kolom “status kerja”  kemudian klik tombol simpan 

untuk menyimpan data karyawan yang telah terisi. 
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5. Data Supplier 

 

Gambar IV.8. Form Data Supplier 

Form ini digunakan untuk mendata supplier dari toko Tip Top. Data tersebut 

berisi : id_supplier, nama_supplier, alamat, kontak, telepon, email, fax, 

NPWP, bank. 

Berikut adalah tahap-tahap untuk mengisi “Data Supplier” : 

 Klik “data”  “supplier” 

 Klik tombol “baru” yang berada di sisi kiri atas untuk 

menambah data supplier. 
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Gambar IV.9. Form Pengisian Data Supplier 

 Id supplier akan otomatis terisi ketika telah melengkapi data 

yang lain dan menyimpannya. 

 Isi kolom “nama”. 

 Isi kolom “alamat”. 

 Isi kolom “kontak”. 

 Isi kolom “telepon”. 

 Isi kolom “email”. 

 Isi kolom “fax”. 

 Isi kolom “NPWP”. 

 Isi kolom “bank”. 

 Isi kolom “no_rekening”. 
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 Isi kolom “rek A/N”. 

 Jika tidak memiliki data mengenai supplier tersebut tidak 

bermasalah (tidak diisi tidak memengaruhi proses 

penyimpanan)  klik tombol “simpan “ untuk menambahkan 

data supplier toko Tip Top. 

 

6. Data Konsumen 

 

Gambar IV.10. Form Data Konsumen 
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Gambar IV.11. Form Data Konsumen Lanjutan 

Form ini digunakan untuk mengetahui konsumen dari toko Tip Top. Data 

konsumen tersebut berisi : id_konsumen, nama_konsumen, alamat, kontak, 

telepon, email, fax, NPWP. 

Berikut adalah tahap-tahap untuk mengisi data konsumen : 

 Klik “data”  “konsumen” 

 Klik tombol “baru” yang berada di sisi kiri atas untuk 

menambah data konsumen. 
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Gambar IV.12. Form Pengisian Data Konsumen 

 Id konsumen akan otomatis terisi ketika telah melengkapi data 

yang lain dan menyimpannya. 

 Isi kolom “nama”. 

 Isi kolom “alamat”. 

 Isi kolom “kontak”. 

 Isi kolom “telepon”. 

 Isi kolom “email”. 

 Isi kolom “fax”. 

 Isi kolom “NPWP”. 

 Jika tidak memiliki data mengenai konsumen tersebut tidak 

bermasalah (tidak diisi tidak memengaruhi proses 
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penyimpanan)  klik tombol “simpan “ untuk menambahkan 

data supplier toko Tip Top. 

 

7. Data Barang 

 

Gambar IV.13. Form Data Barang 

Form ini digunakan untuk mengisi data barang apa saja yang toko Tip Top 

sedia untuk dijual. Data barang tersebut nantinya di golongkan berdasarkan 

jenis barang yang sudah lebih dulu di buat. Isi dari data barang tersebut adalah 

: id_barang, nama_barang, nama_jenis, harga jual. 

Berikut adalah tahap-tahap untuk mengisi data barang : 
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 Klik “data”  “barang” 

 Klik tombol “baru” yang berada di sisi kiri atas untuk 

menambah data barang. 

 

Gambar IV.14. Form Pengisian Data Barang 

 Id barang akan otomatis terisi ketika telah melengkapi data 

yang lain dan menyimpannya. 

 Isi kolom “nama”. 

 Isi kolom “jenis barang”. 

 Isi “harga jual”. 

 Klik tombol “simpan” untuk menyimpan dan menambahkan 

data barang. 
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8. Neraca awal 

 

Gambar IV.15. Form Neraca Awal 

Form ini digunakan untuk memindahkan yang awalnya pencatatan toko Tip 

Top yang masih manual kemudian dipindahkan menjadi sistem pencatatan 

yang terkomputerisasi. Pada toko Tip Top, neraca awalnya berisi : kas, 

piutang penjualan, persediaan barang, kendaraan, akumulasi penyusutan 

kendaraan, tanah, bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, hutang usaha, 

modal Tip Top. 

Berikut adalah tahap-tahap untuk membuat neraca awal : 

 Klik “file”  “neraca awal” 
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 Klik “nama akun” untuk mengisi akun yang akan 

dipindahkan. 

 Klik “saldo” untuk mengisi total rupiah yang akan diisi 

untuk akun tersebut. 

 

Gambar IV.16. Form Pengisian Detail Piutang 

 Untuk mengisi data pada nama akun yang lebih dari satu (1), 

contoh seperti piutang yaitu : pada kolom “nama akun” diisi 

piutang penjualan  klik tombol “tab” pada keyboard untuk 

mengisi piutang apa sajakah yang ada pada toko Tip Top. 
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Gambar IV.17. Form Pengisian Detail Piutang Lanjutan 

 Isi kolom “no faktur”. 

 Isi kolom “tanggal”. 

 Isi kolom “tgl jatuh tempo”. 

 Isi kolom “nama konsumen” 

 Isi kolom “grand total” 

 Terakhir klik tombol “enter” pada keyboard untuk menyimpan 

piutang yang ada. 

 Klik “data neraca awal” untuk menginput akun yang lain jika 

akun piutang sudah terinput semua. 
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Gambar IV.18. Form Pengisian Detail Persediaan 

 Langkah untuk mengisi “persediaan barang” sama dengan 

“piutang penjualan” yang sebelumnya telah dijelaskan diatas. 
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Gambar IV.19. Form Pengisian Detail Persediaan Lanjutan 

Form ini digunakan untuk input persediaan barang yang tadinya dari sistem 

pencatatan lama menjadi sistem pencatatan yang baru. Selain itu form ini juga 

dapat digunakan untuk mengecek detail barang apa saja yang dimiliki toko 

Tip Top sebelum dipindahkan menjadi sistem pencatatan yang baru. 

 

 

Gambar IV.20. Form Pengisian Detail Aset Tetap 

 Isi kolom “nama aset tetap”. 

 Isi kolom “nilai perolehan”. Nilai perolehan yang dimaksud 

adalah nilai beli. 
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 Isi kolom “umur ekonomis”. Umur ekonomis yang dimaksud 

adalah umur yang uum nya asset tetap tersebut sudah tidak lagi 

memiliki nilai jual. 

 Isi kolom “jumlah penyusutan”. Jumlah penyusutan yang 

dimaksud adalah jumlah selama asset tetap tersebut telah 

terpakai sampai pada akhirnya sekarang akan dipindahkan ke 

sistem pencatatan yang baru. 

 Secara otomatis, maka nilai akumulasi penyusutan dari asset 

tetap tersebut langsung mengurangi tanpa diisi dengan cara 

manual (sudah terkalkulasi secara otomatis). 

 

 

Gambar IV.21. Form Pengisian Akun Tanah 
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Untuk mengisi “tanah”, akun tanah tersebut langsung diisi pada form yang 

tertera pada gambar diatas. Kemudian klik tombol “enter” pada keyboard 

untuk menyimpannya. 

 

Gambar IV.22. Form Pengisian Detail Hutang Dagang 

Form ini digunakan untuk mengisi hutang dari toko Tip Top. Langkah untuk 

mengisi “hutang usaha” tersebut sama dengan “piutang penjualan” yang 

sebelum nya telah dijelaskan. 
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Gambar IV.23. Form Pengisian Detail Hutang Dagang Lanjutan 

 Isi kolom “no faktur”. 

 Isi kolom “tanggal”. 

 Isi kolom “tgl jatuh tempo”. 
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Gambar IV.24. Form Pengisian Detail Hutang Dagang Lanjutan 

 Isi kolom “nama supplier”. Untuk nama supplier bisa klik 

tombol kecil yang berada di sudut kanan kolom “nama 

supplier”. Tombol tersebut dapat menampilkan nama supplier 

yang sudah di input pada “data supplier”.  

 Isi kolom “grand total”. 

 Klik tombol “data neraca awal” untuk kembali dan 

menyimpannya. 

 

Gambar IV.25. Form Pengisian Modal Tip Top 



80 
 

 
 

Untuk mengisi “modal Tip Top”, sama dengan mengisi akun “tanah”. Akun 

modal Tip Top tersebut langsung diisi pada form yang tertera pada gambar 

diatas. Kemudian klik tombol “enter” pada keyboard untuk menyimpannya. 

 

9. Transaksi Pembelian 

 

Gambar IV.26. Form Transaksi Pembelian 

Form ini digunakan untuk menginput kegiatan pembelian yang dilakukan oleh 

toko Tip Top. 

Berikut adalah tahap-tahap untuk mengisi “Transaksi Pembelian” : 

 Klik “transaksi”  “pembelian”. 

 Isi kolom “no faktur pembelian”. 

 Isi kolom “jenis  pembayaran”  “tunai” atau “kredit”. 
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 Isi kolom “tgl jatuh tempo” jika memilih jenis pembayaran 

“kredit”. 

 Isi kolom “nama supplier”  klik tombol yang berada di 

samping kanan kolom dari “nama supplier” untuk memilih 

supplier mana yang akan dipilih untuk melakukan 

transaksi pembelian. 

 Isi kolom “nama barang”  klik tombol yang berada di 

samping kanan kolom dari “nama barang” untuk memilih 

nama barang apa yang akan di beli. 

 Isi kolom “harga”. 

 Isi kolom “jumlah”. 

 Klik tombol “simpan” untuk menyimpan transaksi yang 

telah di input. 

10. Transaksi Penjualan 
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Gambar IV.27. Form Transaksi Penjualan 

Form ini digunakan untuk melakukan kegiatan penjualan yang dilakukan oleh 

toko Tip Top. 

Berikut adalah tahap-tahap untuk mengisi “Transaksi Penjualan” : 

 Klik “transaksi”  “penjualan”. 

 Isi kolom “nama barang”  klik tombol yang berada 

disamping kanan dari kolom “nama barang” untuk memilih 

barang apa yang dijual. 

 Isi kolom “harga” jika harga tersebut mengalami perubahan 

dari yang sudah di input di data barang. 

 Isi kolom “jumlah”. 

 

Gambar IV.28. Form Pembayaran Penjualan 
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 Klik tombol “pembayaran” yang berada di atas 

samping kiri untuk melakukan pembayaran. 

 Isi kolom “jenis pembayaran”  klik tombol yang 

berada disamping kanan kolom “jenis pembayaran” 

untuk memilih jenis pembayarannya (“tunai” atau 

“kredit”). 

 Isi kolom “nama konsumen”  klik tombol yang 

berada di samping kanan kolom “nama konsumen” 

untuk memilih nama konsumen. 

 Isi kolom “tgl jatuh tempo” jika memilih “jenis 

pembayaran” secara kedit. 

 Isi kolom “diskon” jika penjualan tersebut memberikan 

potongan harga kepada konsumen. 

 Isi kolom “bayar”. 

 Klik tombol “simpan” untuk menyimpan transaksi 

penjualan tersebut. 
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11. Pelunasan Hutang

 

Gambar IV.29. Form Pelunasan Hutang 

Form ini digunakan untuk melakukan kegiatan pelunasan hutang terhadap 

supplier. 

Berikut adalah tahap-tahap melakukan “pelunasan hutang” : 

 Klik “pelunasan”  “hutang”. 

 Isi kolom “nama supplier”. 

 Klik tombol “tampilkan”. 
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Gambar IV.30. Form List Faktur Pelunasan Hutang 

Pada form “list faktur” dapat terlihat rincian barang yang dibeli secara kredit 

tersebut. Hal tersebut agar dapat mempermudah dalam melakukan 

pengecekan total hutang yang akan dilunasi. Pada form ini klik dua (2) kali 

pada kolom yang berada paling kiri di “list faktur”. 
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Gambar IV.31. Form Pelunasan pada Pelunasan Hutang 

Pada form “pelunasan” dapat terlihat total hutang yang dimiliki toko Tip Top 

kepada supplier nya. 

Berikut adalah tahap-tahap melakukan “pelunasan hutang” : 

 Setelah langkah yang di jelaskan di atas sampai pada akhirnya 

masuk ke form “pelunasan”. 

 Klik tombol “simpan” yang berada di bawah kiri setelah 

melakukan pengecekan “nilai pelunasan” yang berada tepat 

diatas tombol “simpan”. 
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12. Pelunasan Piutang

 

Gambar IV.32. Form Pelunasan Piutang 

Form ini digunakan untuk melakukan kegiatan pelunasan piutang penjualan 

yang dilakukan oleh toko Tip Top. 

Berikut adalah tahap-tahap melakukan “pelunasan piutang” : 

 Klik “pelunasan”  “penjualan”. 

 Isi kolom “nama konsumen”. 

 Klik “tampilkan”. 
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Gambar IV.33. Form List Faktur Pelunasan Piutang 

Pada form “list faktur” dapat terlihat rincian barang yang dijual secara kredit 

tersebut. Pada form ini klik dua (2) kali pada kolom yang berada paling kiri di 

“list faktur” guna melanjuti tahap pelunasan. 
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Gambar IV.34. Form Pelunasan Pada Pelunasan Piutang 

Pada form “pelunasan” dapat terlihat total piutang yang harus dilunasi oleh 

konsumen. 

Berikut adalah tahap-tahap melakukan pelunasan : 

 Setelah langkah yang di jelaskan di atas sampai pada akhirnya 

masuk ke form “pelunasan”. 

 Klik tombol “simpan” yang berada di bawah kiri setelah 

melakukan pengecekan “nilai pelunasan” yang berada tepat 

diatas tombol “simpan”. 

 

 

Gambar IV.35. Form Peringatan Piutang 
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Form ini digunakan untuk mengingatkan user dalam melakukan penagihan. 

Peneliti sengaja membuat “peringatan piutang” ini karena menjadi salah satu 

permasalahan yang ada pada toko Tip Top selaku objek yang diteliti. 

 

13. Penerimaan Kas

 

Gambar IV.36. Form Penerimaan Kas 

Form ini digunakan untuk melakukan pencatatan penerimaan kas, seperti 

contoh : pinjaman kepada bank. 

Berikut adalah tahap-tahap untuk melakukan pencatatan “penerimaan kas” : 

 Klik “keuangan”  “penerimaan kas” 

 Klik tombol “baru” yang berada di kiri atas untuk 

menambahkan pencatatan penerimaan kas. 
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Gambar IV.37. Form Pengisian Penerimaan Kas 

Form ini digunakan untuk melakukan penambahan pencatatan terhadap 

penerimaan kas. 

Berikut adalah tahap-tahap untuk melakukan pencatatan “penerimaan kas” : 

 Isi kolom “nama akun”. 

 Isi kolom “nilai”. 

 Isi kolom “keterangan”. 

 Klik tombol “simpan” untuk menyimpan pencatatan 

penerimaan kas. 
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14. Pengeluaran Kas  

 

Gambar IV.38. Form Pengeluaran Kas 

Form ini digunakan untuk melakukan pencatatan pengeluaran kas, seperti 

contoh : membayar gaji kepada karyawan. 

Berikut adalah tahap-tahap melakukan pencatatan “pengeluaran kas” : 

 Klik “keuangan”  “pengeluaran kas”. 

 Klik tombol “baru” yang berada di kiri atas untuk 

menambahkan pencatatan pengeluaran kas. 
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Gambar IV.39. Form Pengisian Pengeluaran Kas 

Form ini digunakan untuk melakukan penambahan pencatatan pada 

pengeluaran kas. 

Berikut adalah tahap-tahap melakukan pencatatan “pengeluaran kas” : 

 Isi kolom “nama akun”. 

 Isi kolom “nilai”. 

 Isi kolom “keterangan”. 

 Klik tombol “simpan” untuk menyimpan pencatatan 

pengeluaran kas. 
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15. Pencatatan khusus

 

Gambar IV.40. Form Pencatatan Khusus 

Form ini digunakan untuk melakukan pencatatan khusus asset tetap yang 

sifatnya dapat disusutkan atau mengalami penyusutan. 

Berikut adalah tahap-tahap melakukan “pencatatan khusus” : 

 Isi kolom “nama akun”. 

 Isi kolom “posisi”  “Debet (D)” atau “Kredit (K)”. 

 Kolom “nilai” secara otomatis sudah terisi karena pada 

neraca awal telah di kalkulasi setiap kali melakukan 

pencatatan penyusutan asset tetap. 

 Isi kolom “keterangan”  contoh : penyusutan kendaraan 

untuk bulan januari. 
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16. Laporan Persediaan Barang  

 

Gambar IV.41. Form Laporan Persediaan Barang 

Form ini digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap persediaan yang 

ada di gudang, serta dapat melihat total keluar masuknya barang selama satu 

(1) bulan. Total dalam bentuk rupiah juga terdapat pada form ini guna 

menyesuaikan total persediaan yang ada terhadap laporan keuangan neraca 

yang nantinya dapat tersajikan. 

Berikut adalah tahap-tahap untuk melakukan pengecekan “laporan persediaan 

barang” : 

 Klik “laporan”  “persediaan” 

 Klik tombol “cetak” yang berada dikiri bawah jika ingin 

memperoleh print out terhadap laporan persediaan barang. 
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17. Laporan Persediaan Barang FIFO (First In First Out  

 

Gambar IV.42. Form Laporan Persediaan Barang FIFO 

Form ini digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap persediaan barang 

dengan metode FIFO. Toko Tip Top menggunakan metode FIFO, hal tersebut 

dapat ditunjukkan dengan melihat “laporan persediaan barang FIFO”. Hal 

tersebut dapat dilihat dari barang yang keluar pertama berasal dari pembelian 

yang pertama. Jika di dalam gudang terdapat persediaan berdasarkan 

pembelian pada waktu yang berbeda, maka barang yang dijual akan 

mengurangi pembelian barang dagang yang lebih lama waktu pembeliannya. 

Berikut adalah tahap-tahap melakukan pengecekan “laporan persediaan 

barang FIFO” : 

 Klik “laporan”  “persediaan barang FIFO”. 

 Isi kolom “nama barang” untuk mengecek barang tersebut. 
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 Klik tombol “cetak” yang berada dikiri bawah jika ingin 

memperoleh print out terhadap laporan persediaan barang 

FIFO. 

 

18. Laporan Transaksi Pembelian

 

Gambar IV.43. Form Laporan Transaksi Pembelian 

Form ini digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap transaksi 

pembelian. Transaksi pembelian tersebut dapat dilakukan pengecekan dengan 

beberapa kategori, yaitu : 

 Periode nota  

Pengecekkan dapat dilakukan dengan memasukkan 

periode nota, dengan demikian toko Tip Top dapat 
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mudah melihat transaksi pembelian pada periode 

tertentu sesuai kebutuhan. 

 Nama supplier 

Selain periode nota, pengecekkan juga dapat dilakukan 

dengan memasukkan nama supplier. 

 Jenis pembayaran 

Pengecekkan juga dapat dilakukan dengan memilih 

jenis pembayaran, ada dua (2) yaitu : tunai dan kredit. 

 Status faktur 

Yang terakhir, pengecekkan dapat dilakukan dengan 

mengkategorikan transaksi pembelian berdasarkan 

status faktur. Ada dua (2) pilihan status faktur, yaitu : 

lunas dan belum lunas. 

Berikut adalah tahap-tahap melakukan pengecekkan 

“Laporan Transaksi Pembelian” : 

 Klik “laporan”  “transaksi”  “pembelian”. 

 Isi kolom “periode nota”. 

 Isi kolom “nama supplier”. 

 Isi kolom “jenis pembayaran”. 

 Isi kolom “status faktur”. 
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Gambar IV.44. Form Laporan Transaksi Pembelian Sesuai Kebutuhan 

Form ini digunakan untuk menyajikan transaksi pembelian sesuai kebutuhan 

user. 

 



100 
 

 
 

19. Laporan Transaksi Penjualan

 

Gambar IV.45. Form Laporan Transaksi Penjualan 

Form ini digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap transaksi 

penjualan. Transaksi penjualan tersebut dapat dilakukan pengecekan dengan 

beberapa kategori, yaitu : 

 Periode nota  

Pengecekkan dapat dilakukan dengan memasukkan 

periode nota, dengan demikian toko Tip Top dapat 

mudah melihat transaksi penjualan pada periode 

tertentu sesuai kebutuhan. 

 Nama konsumen 

Selain periode nota, pengecekkan juga dapat dilakukan 

dengan memasukkan nama konsumen. 

 Jenis pembayaran 
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Pengecekkan juga dapat dilakukan dengan memilih 

jenis pembayaran, ada dua (2) yaitu : tunai dan kredit. 

 Status faktur 

Yang terakhir, pengecekkan dapat dilakukan dengan 

mengkategorikan transaksi penjualan berdasarkan 

status faktur. Ada dua (2) pilihan status faktur, yaitu : 

lunas dan belum lunas. 

 

Berikut adalah tahap-tahap melakukan pengecekkan 

“Laporan Transaksi Penjualan” : 

 Klik “laporan”  “transaksi”  “penjualan”. 

 Isi kolom “periode nota”. 

 Isi kolom “nama konsumen”. 

 Isi kolom “jenis pembayaran”. 

 Isi kolom “status faktur”. 
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Gambar IV.46. Form Laporan Transaksi Penjualan Sesuai Kebutuhan 

Form ini digunakan untuk menyajikan transaksi penjualan sesuai kebutuhan 

user. 
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20. Laporan Jurnal Umum

 

Gambar IV.47. Form Laporan Jurnal Umum 

Form ini digunakan untuk menyajikan laporan jurnal umum.  

Berikut adalah tahap-tahap untuk menampilkan “Laporan Jurnal Umum” : 

 Klik “laporan”  “jurnal umum”. 

 Isi kolom “periode (bulan/tahun)”. 

 Klik tombol “tampilkan”. 
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Gambar IV.48. Form Laporan Jurnal Umum Sesuai Kebutuhan 

Form ini digunakan untuk menampilkan jurnal umum dari setiap transaksi 

yang ada. Selain itu dapat di cetak menjadi print out jika user 

membutuhkannya dalam bentuk kertas dengan meng klik tombol “cetak” yang 

berada di samping tombol “tampilkan”. 
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21. Laporan Keuangan Aset Tetap  

 

Gambar VI.49. Form Laporan Keuangan Aset Tetap 

Form ini digunakan untuk mengecek penyusutan dari asset tetap. 

Berikut adalah tahap-tahap untuk menampilkan “Laporan Keuangan Aset 

Tetap” : 

 Klik “laporan”  “keuangan”  “asset tetap”. 

 Klik tombol “cetak” jika ingin menampilkannya dalam 

bentuk print out. 
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22. Laporan Keuangan Buku Pembantu

 

Gambar IV.50. Form Laporan Keuangan Buku Pembantu 

Form ini digunakan untuk menampilkan laporan buku pembantu. Ada tiga (3) 

laporan keuangan buku pembantu di dalamnya, yaitu : laporan buku pembantu 

hutang, laporan buku pembantu piutang, laporan buku pembantu persediaan. 

Berikut adalah tahap-tahap untuk menampilkan “Laporan Keuangan Buku 

Pembantu” : 

 Klik “laporan”  “keuangan”  “buku pembantu”. 

 Isi kolom “periode (bulan/tahun)”. 

 Klik tombol “tampilkan”. 
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Gambar IV.51. Laporan Keuangan Buku Pembantu Hutang 

Form ini digunakan untuk menampilkan laporan keuangan buku pembantu 

hutang. Laporan buku pembantu hutang berisi mengenai pembelian toko Tip 

Top secara kredit serta pelunasannya. Selain itu laporan buku pembantu 

hutang juga berisi pembelian secara kredit yang status nya belum lunas. 
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Gambar IV.52. Laporan Keuangan Buku Pembantu Piutang 

Form ini digunakan untuk menampilkan laporan keuangan buku pembantu 

piutang. Laporan buku pembantu piutang berisi mengenai penjualan toko Tip 

Top secara kredit serta pelunasannya. Selain itu laporan buku pembantu 

piutang juga berisi penjualan secara kredit yang status nya belum lunas. 
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Gambar IV.53. Laporan Keuangan Buku Pembantu Persediaan 

Form ini digunakan untuk menampilkan laporan buku pembantu persediaan. 

23. Laporan Keuangan

 

Gambar IV.54. Laporan Keuangan 
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Form ini digunakan untuk menyajikan laporan keuangan dari toko Tip Top. 

Ada empat (4) jenis laporan keuangan, yaitu :  

a. Laporan laba / rugi. 

b. Laporan perubahan modal. 

c. Laporan neraca. 

d. Laporan arus kas.  

Berikut adalah tahap-tahap untuk menyajikan “Laporan Keuangan” : 

 Klik “laporan”  “keuangan”  “keuangan”. 

 Isi kolom “periode (bulan/tahun)”. 

 Klik tombol “tampilkan”. 

a. Laporan Laba / Rugi 
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Gambar IV.55. Laporan Keuangan Laba / Rugi 

Form ini digunakan untuk menampilkan laporan laba rugi. Instrument dari 

laporan ini adalah pendapatan dan beban. Sedangkan hasil dari perhitungan 

laba / rugi tersebut nantinya akan di masukan ke “laporan perubahan modal”. 

Untuk menyajikan “laporan laba rugi” yaitu dengan meng klik “laba rugi” 

pada bagian atas. 

b. Laporan Perubahan Modal 

 

Gambar IV.56. Laporan Keuangan Perubahan Modal 

Form ini digunakan untuk menyajikan laporan perubahan modal toko Tip 

Top. Perhitungan tersebut diperoleh dari modal awal Tip Top yang di 

tambahkan dengan hasil perhitungan dari “laporan laba / rugi” sehingga 

diperoleh angka dari modal akhir. 
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Untuk menyajikan “laporan perubahan modal” yaitu dengan meng klik 

“perubahan modal” pada bagian atas. 

c. Laporan Neraca 

 

Gambar IV.57. Laporan Keuangan Neraca 
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Gambar IV.58. Laporan Keuangan Neraca Lanjutan 

Form ini digunakan untuk menyajikan laporan neraca toko Tip Top. Ada tiga 

(3) instrument, yaitu : asset, hutang, dan modal. 

Untuk menyajikan “laporan neraca” yaitu dengan meng klik “neraca” pada 

bagian atas. 
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d. Laporan Arus Kas 

 

Gambar IV.59. Laporan Keuangan Arus Kas 

Form ini digunakan untuk menyajikan laporan arus kas pada toko Tip Top. 

Arus kas berisi segala kegiatan yang berhubungan dengan kas. Total “saldo 

kas akhir” nantinya harus di sesuaikan dengan “kas” pada  “laporan neraca”. 

 

Table IV.2. Tabel Akses Menu 

 

 



115 
 

 
 

Tabel IV.3. Tabel Data Akun 

     

 

Table IV.4. Tabel Jenis Barang 

    

 

Tabel IV.5. Tabel Data Barang 
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Tabel IV.6. Tabel Data Karyawan 

              

 

     Tabel IV.7. Tabel Data Supplier 
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Tabel IV.8. Tabel Data Pembelian 

                  

 

     Tabel IV.9. Tabel Pembelian Detail 
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     Tabel IV.10. Tabel Pelunasan Hutang 

     

 

              Tabel IV.11. Tabel Pelunasan Hutang Detail 
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     Tabel IV.12. Tabel Data Penjualan 

       

 

     Tabel IV.13. Tabel Penjualan Detail 
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           Tabel IV.14. Tabel Pencatatan Khusus 

     

 

         Tabel IV.15. Tabel Jurnal 
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     Tabel IV.16. Tabel Laba Rugi 

     

 

           Tabel IV.17. Tabel Perubahan Modal 

     

 

 

 

 

 

 



122 
 

 
 

          Tabel IV.18. Tabel Neraca 

     

 

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

          

 

    Tabel IV.21. Tabel Neraca Awal Hutang 
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4.1. Tahap Implementasi 

Pada tahap ini system akan diterapkan pada Toko Tip Top untuk 

mencapai tujuan usahanya, dengan mengganti proses kerja yang tadinya manual 

menjadi komputerisasi. Selain itu, untuk mempermudah memdapatkan data yang 

detail dan dapat beroperasi dengan efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan 

Toko Tip Top. 

  


