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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

4.1.  Identifikasi Permasalahan 

Langkah awal ini dilakukan dengan melakukan wawancara secara 

langsung kepada pemilik PD. Anak Dunia. Hal ini dimaksudkan untuk 

mengetahui secara lebih mendalam bagaimana sistem kerja dan sistem 

keuangan seperti apa yang sudah digunakan selama ini.  

Dari hasil wawancara, didapatkan beberapa informasi mengenai 

PD. Anak Dunia. Pertama adalah tentang prosedur produksi. Diketahui 

berisi langkah-langkah alur produksi mulai dari pembelian bahan baku 

sampai menjadi barang jadi. Kedua tentang bagaimana model pencatatan 

keuangan. Selama ini diketahui bahwa pemilik masih mengandalkan cara 

manual yaitu hanya dengan bantuan nota dan catatan kecil yang kurang 

terorganisir. Ketiga adalah tentang bagaimana model penjualan 

produknya. Diketahui bahwa penjualan tidak melalui model yang modern, 

tapi hanya konvensional saja. Keempat adalah tentang keadaan keuangan 

di perusahaan. Diketahui bahwa keadaan di perusahaan cukup, namun 

masih ada kebocoran biaya di beberapa bagian karena kurangnya 

pengawasan. Kelima adalah bagaimana menentukan biaya-biaya. 

Diketahui bahwa penentuan biaya masih dilakukan manual atau dengan 

perkiraan mengikuti fluktuasi harga pasar dan tidak ada patokan khusus. 
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4.2.  Analisis Permasalahan Perusahaan 

Analisis ini bertujuan untuk meminimalisir permasalahan yang 

telah ada maupun yang mungkin terjadi ke depannya, serta memperbaiki 

prosedur yang telah ada supaya menjadi lebih baik dan sistematis. Berikut 

beberapa permasalahannya: 

1. Pencatatan Transaksi Baik Kas, Utang, Piutang, dan lainnya 

Kurang Jelas.  

Penyebabnya adalah sistem keuangan yang masih manual 

sehingga tidak semua transaksi tercatat dengan baik dan sesuai 

jumlah sebenarnya. Solusi perbaikannya adalah menyediakan 

aplikasi akuntansi yang dapat merekam data transaksi beserta 

master data akun-akun yang berkaitan dengan transaksi secara 

sistematis dan terkontrol. 

2. Penentuan Biaya-biaya dan Keputusan Keuangan Lain Masih 

Berdasarkan Perkiraan 

Penyebabnya adalah tidak adanya laporan keuangan dan 

catatan yang sistematis sebagai patokan untuk membantu 

menentukan biaya-biaya yang timbul dari proses produksi 

perusahaan. Solusinya adalah menyediakan aplikasi akuntansi 

yang dapat mencatat input biaya tiap produk dan menghasilkan 

laporan keuangan yang benar sehingga dapat dijadikan acuan 

dalam pengambilan keputusan keuangan bagi pemilik usaha. 
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3. Pemilik Terkadang Kerepotan Mengenai Penagihan Piutang 

Penyebabnya adalah tidak adanya catatan yang jelas mengenai 

jumlah dan data pelanggan maupun supplier. Solusinya adalah 

menyediakan aplikasi akuntansi yang dapat merekam data 

pelanggan maupun supplier beserta transaksi yang 

bersangkutan sehingga bila terdapat masalah akan dapat 

ditelusuri dengan lebih akurat. 

 

4.3.  Analisis Sistem yang Dibutuhkan 

Pada suatu sistem pendukung yang baru harus memenuhi 

kebutuhan, berikut adalah paparannya: 

a. Kebutuhan Hardware 

Untuk dapat menjalankan aplikasi akuntansi yang dibuat, 

diperlukanlah sebuah hardware / perangkat keras. Oleh karena 

itu dibutuhkanlah sebuah Personal Computer (PC) atau bisa 

juga menggunakan notebook ataupun laptop.  

b. Kebutuhan Software 

Untuk dapat mengakses aplikasi akuntansi yang dibuat 

diperlukan sebuah software yang bernama Microsoft Visual 

FoxPro. Software ini harus diinstall lebih dahulu sebelum dapat 

mengakses aplikasi akuntansi. 
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c. Kebutuhan User 

Untuk dapat menjalankan aplikasi akuntansi dengan baik, maka 

user / pengguna harus mengerti tentang aplikasi tersebut. 

Diperlukan penjelasan kepada pengguna supaya bisa 

menjalankan program dengan baik dan benar. 

Sejalan dengan hal-hal diatas, sistem ini tentu saja bertujuan untuk 

semakin mempermudah pemilik dalam mengelola usahanya. Berikut ini 

beberapa kelebihan bila menggunakan aplikasi akuntansi pada PD. Anak 

Dunia: 

a. Pengoperasian dan Akses Relatif Mudah 

Aplikasi yang telah dibuat oleh penulis memang 

dipertimbangkan agar dapat dipakai oleh semua pengguna, 

bukan hanya yang ahli di bidang akuntansi. Sistem dibuat 

sedemikian rupa sehingga hanya perlu membuka pada satu 

halaman saja dan tidak perlu membuka yang lainnya, selain itu 

juga komponen di tampilan sistem dibuat agar tidak terlalu 

kompleks namun tetap sesuai tujuan utama. 

b. Tanpa Menambah Biaya 

Aplikasi yang dibuat oleh penulis dapat dijalankan dalam 

keadaan offline / tanpa tersambung koneksi internet. Apabila 

sudah terinstall di PC atau laptop maka tidak perlu menambah 

biaya internet dan biaya-biaya lainnya.   
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c. Terdapat Beberapa Fitur Otomatis 

Pada aplikasi akuntansi yang dibuat penulis, sudah dilengkapi 

dengan fitur otomatis jurnal dan posting. Jadi, setelah 

memasukkan data transaksi pada kolom yang ditentukan akan 

otomatis mengeluarkan jurnal transaksinya dan akan langsung 

terposting. 

d. Terdapat Beberapa Fitur Tambahan yang Membantu Pengguna 

Fitur yang dimaksud adalah pengguna dapat mencetak laporan 

keuangannya secara langsung seperti bila membuat pada 

Microsoft Word karena pada tiap-tiap laporan akan muncul 

tombol untuk langsung mencetak / print. Selain mencetak 

laporan keuangan, aplikasi ini juga dapat diundo dan diedit. 

Jadi, apabila ada kesalahan dalam memasukkan angka ataupun 

transaksi dapat diubah dan diulangi dengan langkah tertentu. 

e. Isi Dari Aplikasi yang Lengkap 

Aplikasi yang dibuat oleh penulis dapat dikatakan mencakup 

sebagian besar komponen apa saja yang ada pada laporan 

keuangan perusahaan manufaktur beserta rincian produk dan 

biayanya. 
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4.4.  Desain Sistem  

Aplikasi ini terdiri dari 5 bagian besar, yaitu Data Setup, 

Transaction, End Process, Report, dan Beginning Balance. Berikut ini 

adalah penjelasannya: 

 4.4.1.  Data Setup 

Data Setup adalah bagian pertama dalam aplikasi yang penulis 

buat. Bagian ini menjadi pusat pengaturan hal-hal dasar yang ada 

di dalam program dan memiliki peran penting dalam program ini. 

Data Setup berisi delapan form yang masing-masing memiliki 

fungsi berbeda. Form tersebut adalah: 

a. Form Account 

Form ini berisi nama akun-akun yang dipakai di dalam sistem 

aplikasi. Terdapat tiga kolom yaitu nomor akun, nama akun, 

dan juga tipe akun, seperti tampak dalam gambar berikut: 

 

Gambar 4.1. Account List 
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b. Form Unit Setting 

Form ini digunakan untuk memasukkan satuan unit yang 

dipakai di perusahaan yang bersangkutan. Terdiri dari dua 

kolom yaitu nomor dan deskripsi. Pengguna hanya tinggal 

memasukkan semua satuan yang ada di dalam usaha agar 

tercatat dalam program. 

 

 

           Gambar 4.2. Unit List 

c. Form Finishing Goods 

Form ini berisi kode produk, nama produk, harga jual, dan stok 

untuk barang yang sudah jadi. Pada form ini juga terdapat 

komposisi biaya dan takaran pembentuk satu produknya dan 

masing-masing dapat diubah-ubah secara independen. 

Pengguna tinggal memasukkan produk apa saja yang dibuat 

oleh perusahaan dan kemudian mengisi secara benar harga jual 

dari produk-produk tersebut. Bila ingin mengetahui komposisi 

apa saja yang ada di dalam satu produk, bisa dengan klik Edit, 

kemudian akan muncul tampilan rincian komposisinya yang 

dapat diubah sesuai kebutuhan. 
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Gambar 4.3. Product List 

       

Gambar 4.4. Formula Composition 

 

 

d. Form Access 

Form ini digunakan untuk mengganti identitas yang tertera 

pada aplikasi. Pengguna dapat mengganti nama, kode, 

password, dan lainnya pada form ini. 
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Gambar 4.5. User ID List 

 

e. Form Setting Transaction 

Form ini digunakan untuk memasukkan nama akun dan jurnal-

jurnal yang terbentuk bila ada suatu transaksi. Terdapat nomor, 

deskripsi, dan posisi debit atau kreditnya. 

Gambar 4.6. Setting Account Transaction List 

 

f. Form Supplier 

Form ini berfungsi untuk memasukkan nama-nama supplier 

yang bekerja sama dengan perusahaan. Data ini lengkap 

dengan alamat dan kota sehingga semakin akurat dan 

memudahkan pelacakan. 
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Gambar 4.7. Supplier List 

 

g. Form Material 

Form ini digunakan untuk memasukkan bahan baku dan 

penolong apa saja yang dimiliki oleh perusahaan. Ditampilkan 

dengan kode, nama, stok, dan satuan unitnya. 

Gambar 4.8. Material List  

 

h. Form Equipment 

Form ini berguna untuk menginput peralatan apa saja yang 

dimiliki oleh perusahaan. Segala peralatan yang dimiliki untuk 

membantu proses produksi diinput ke form ini. Selain nama 

peralatan, juga harus ada jumlah yang dimasukkan supaya 

mudah untuk menghitung bila ada yang rusak atau lainnya. 
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Gambar 4.9. Equipment List 

4.4.2.  Beginning Balance 

Merupakan bagian yang dikhususkan untuk menginput data saldo 

awal perusahaan. Terdiri dari tiga form yaitu: 

a. Equipment Quantity 

Merupakan form yang digunakan untuk menginput detail 

quantity / jumlah saldo awal peralatan milik perusahaan. 

Gambar 4.10. Form Equipment Purchasing List  

 

b. Material Quantity 

Merupakan form yang digunakan untuk menginput detail 

quantity / jumlah saldo awal persediaan bahan milik 

perusahaan baik tunai ataupun kredit. 
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Gambar 4.11. Form Material Purchasing List 

c. Account 

Merupakan form yang digunakan untuk menginput saldo awal 

yang terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Bagian ini penting 

untuk menginput saldo awal ketika perusahaan memutuskan 

untuk memulai menggunakan sistem. Akumulasi dari sejak 

awal perusahaan berdiri dimasukkan ke dalam form ini agar 

menjadi dasar untuk perhitungan bulan-bulan selanjutnya.  

Gambar 4.12. Form Account List 
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Input Saldo Awal 

1. Masukkan data peralatan yang dimiliki perusahaan ke dalam 

Form Equipment Quantity. Setelah masuk ke dalam form 

Equipment, klik New kemudian isi kelengkapannya seperti 

jenis peralatan, tanggal, supplier, dan harga beli. Bila telah 

yakin benar, klik Save. 

2. Masukkan data persediaan bahan yang dimiliki perusahaan ke 

dalam Form Material Quantity. Setelah masuk ke form, klik 

New kemudian Add, lalu isi kelengkapan seperti tanggal, nama 

supplier, membeli secara tunai atau kredit, nama materialnya, 

jumlah, dan harga. Bila yakin benar, klik Save. 

3. Masukkan data lain yang ada dalam saldo awal seperti kas, 

gedung, hutang, dan modal ke dalam Form Account. Setelah 

mengisi semua, klik Save.  

4. Setelah tiga form diatas terisi, langkah selanjutnya adalah klik 

Posting pada Bagian End Process. 

 

Mengubah Komposisi Tiap Produk 

1. Klik form Finishing Goods 

2. Setelah masuk, pilih salah satu produk yang akan diubah 

komposisinya 
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3. Setelah klik salah satu produk yang diinginkan, klik edit. Bila 

benar maka akan tertampil seperti gambar dibawah ini: 

                              Gambar 4.13. Halaman Edit Komposisi Produk 

 

4. Apabila ingin mengubah nominal, klik bagian yang ingin 

diubah lalu masukkan angka baru. Bila sudah selesai klik Edit 

save, kemudian save.  

Untuk menentukan biaya overhead, didapat melalui 

penjumlahan biaya-biaya seperti biaya listrik, air, telepon, 

bahan bakar, dan penyusutan yang terjadi untuk membuat satu 

botol sirup. 
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          Gambar 4.14. Neraca Awal PD. Anak Dunia 

 

4.4.3.  Transaction 

Transaction adalah bagian kedua dalam aplikasi yang penulis buat. 

Di bagian inilah semua transaksi-transaksi keuangan yang 

berkaitan dengan perusahaan diinput. Transaction berisi delapan 
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form yang masing-masing memiliki fungsi berbeda. Berikut adalah 

urutan untuk menginputnya: 

a. Form Purchasing Material 

Form ini berisi daftar pembelian bahan baku baik yang secara 

tunai ataupun secara kredit beserta nama supplier dan 

nominalnya. Merupakan langkah awal untuk tiap mulai 

transaksi bila stok bahan kurang. 

Gambar 4.15. Purchasing List  

 

b. Form Production 

Form ini berisi daftar tanggal berapa saja terdapat kegiatan 

produksi di perusahaan. Merupakan langkah pertama memulai 

transaksi tiap bulan. Setelah menginput produksi barang, maka 

baru bisa dilanjutkan dengan tahap menginput penjualan / sales 

yang ada di perusahaan. 

 

 

Gambar 4.16. Production List 
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Gambar 4.17. Jurnal Produksi 

Pada bagian produksi, bila kita telah selesai melakukan produksi 

maka jurnal yang terbentuk akan langsung menggabung seperti 

diatas. Gambar diatas adalah untuk sebanyak 10 botol. 

 

c. Form Sales 

Form ini berisi daftar penjualan apa saja yang telah dilakukan 

oleh perusahaan. Terdapat empat kolom yaitu nomor, tanggal, 

nama pelanggan, dan jumlah harganya. 

Gambar 4.18. Sales List 
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Gambar 4.19. Jurnal yang Terbentuk saat penjualan  

 

Dari gambar diatas menunjukkan jurnal setelah adanya penjualan sebanyak 10 

botol sirup. Tetap masuk kas dan pendapatan seperti biasa, lalu juga ada 

pencatatan HPP di debit dan persediaan di sisi kredit sebesar 176290. 

 

d. Form Liabilities Payment 

Form ini berisi daftar hutang perusahaan yang belum dibayar. 

Ditampilkan dengan nama, nominal, dan juga tanggal. Apabila 

perusahaan sudah melunasi hutang dan mencatat dalam 

program, maka daftar yang ada di form ini otomatis akan 

hilang. 
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Gambar 4.20. Account Payable List 

 

e. Form Purchasing Equipment 

Form ini berisi peralatan apa saja yang dibeli dan dari supplier 

mana pembelian ini berasal. 

  Gambar 4.21.  Equipment Purchasing List 

 

f. Form Equipment Adjustment 

Berisi daftar peralatan yang dijual sehingga perlu dilakukan 

penyesuaian. 

Gambar 4.22. Equipment Sales List 
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g. Form Material Adjustment 

Form ini berisi daftar bahan atau material yang perlu 

disesuaikan dalam arti misalkan karena rusak atau cacat 

produksi. 

  Gambar 4.23. Material Adjustment List 

 

h. Form Journal 

Form ini adalah form yang menampilkan jurnal yang otomatis 

keluar saat menginput transaksi dan digunakan untuk 

menginput jurnal-jurnal dari transaksi keuangan yang tidak 

muncul otomatis karena tidak berpengaruh pada perubahan 

stok barang jadi, seperti biaya air, listrik, telepon, dll. 

Gambar 4.24. Journal List 
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Gambar 4.25. Peringatan Jika Edit Tanpa Unposting 

 

 

Gambar 4.26. Journal List (Jika Masuk Edit) 
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 4.4.4.  End Process 

End Process adalah bagian dalam aplikasi yang dijalankan setelah 

mengisi transaksi. Bila tidak melewati bagian ini, maka laporan 

keuangan tidak akan tertampil. Di bagian inilah untuk langkah-

langkah posting. End Process berisi tiga form yang masing-masing 

memiliki fungsi berbeda. Form tersebut adalah: 

a. Form Posting 

 

 

 

 

Gambar 4.27. Kotak Dialog Posting 

 

b. Form Undo Posting 

Gambar 4.28. Kotak Dialog Unpost 
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c. Form New Month 

Form ini digunakan pertama kali apabila akan memulai 

menginput transaksi di bulan yang baru. Apabila tidak 

menentukan bulan terlebih dahulu, maka laporan keuangan 

yang nantinya tertampil akan kacau. 

Gambar 4.29. Kotak Dialog Initial Balance 

 

 4.4.5.  Report 

Report adalah bagian akhir dalam aplikasi yang penulis buat. Di 

bagian inilah terdapat form untuk melihat laporan-laporan 

keuangan perusahaan. Report terdiri dari sembilan bagian yang 

masing-masing memiliki fungsi berbeda. Bagian tersebut adalah: 
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a. Saldo Awal Material / Bahan 

Menunjukkan posisi awal bahan baku dan penolong yang 

dimiliki perusahaan. 

Gambar 4.30. Laporan Saldo Awal Bahan 

 

b. Form Material 

Gambar 4.31. Form Material Inventory Report 
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c. Laporan Equipment 

Gambar 4.32. Laporan Data Peralatan 

 

d. Form Liabilities 

Gambar 4.33. Form Liabilities Report 
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e. Form Journal Report 

 

Gambar 4.34. Form Journal Report 

f. Laporan Income Statement 

Gambar 4.35. Contoh Laporan Income Statement yang Terbentuk 
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g. Laporan Capital Statement 

 

 

 

 

 

Gambar 4.36. Laporan Perubahan Ekuitas yang Terbentuk 

h. Laporan Balance Sheet 

Gambar 4.37. Laporan Neraca yang Terbentuk 
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i. Laporan Cash Flow 

Gambar 4.38. Laporan Arus Kas yang Terbentuk 

Gambar 4.39. Laporan Jumlah Bahan Sebelum Produksi 

       Gambar diatas adalah saldo bahan sebelum dilakukan produksi. 
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Gambar 4.40. Laporan Jumlah Bahan Setelah Proses Produksi 

Gambar diatas menunjukkan laporan bahan setelah adanya produksi sirup 

sebanyak 10 botol. Tampak dalam gambar semua bahan berkurang sesuai dengan 

yang terpakai untuk menghasilkan 10 botol sirup. 

Berikut ini adalah beberapa jurnal yang muncul terkait BOP dan BTKL yang lebih 

besar dibebankan daripada sesungguhnya: 
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