
HASIL DAN ANALISIS 

 

4.1 Investigasi Awal 

4.1.1. Informasi dan Data 

4.1.1.1.Input 

Segala proses input yang ada di learning fun masih manual dengan 

mencatat di dalam buku dengan bukti transaksi kuitansi. 

4.1.1.2.Penyimpanan Data 

Data yang sudah diinput hanya berada di dalam buku dan beberapa 

kertas apabila akunting merasa tidak perlu untuk memasukkan ke 

dalam buku, atau memang sedang sibuk sehingga akan dikerjakan 

dikemudian hari. Hal ini membuat penyimpanan tidak rapi, dan 

sulit untuk diautr. 

4.1.1.3.Output 

Hasil output yang ada tidak maksimal, karena kendala adanya data 

yang tidak komplit, ataupun dari akunting yang salah dalam 

penjurnalan atau mungkin salah dalam penghitungan sehingga 

membuat angka tidak akurat. 

4.1.2. Keamanan 

Proses pencatatan atas segala trensaksi bisa dilakukan oleh siapa 

saja yang ada di kantor, seperti manajer, akunting, koordinator 

tentor dan admin. Keamanan pada proses pencatatan segala 

transaksi yang dilakukan oleh semua bagian menjadi sangat kurang. 



Siapapun selain akuntig bisa melihat transaksi yang dilakukan 

Leraning Fun, juga bisa ikut menginput datanya. Hal ini membuat 

keamanan yang ada di learning fun lemah sehingga keakuratan 

angkanya pun belum tentu dapat dipercaya. 

4.1.3. Efisiensi 

Membutuhkan banyak waktu karena pengerjaan yang berulang-

ulang. Contoh: harus mencocokkan data terlebuh dahulu, atau harus 

menghitung kembali karena angka di akhir tidak balance (bagi 

akunting). 

4.1.4. Service 

Sisitem di learning fun sangat kurang efisien, sehingga dalam 

pengembangan jasa keluar pun terkadang masih terhambat karena 

kurangnya keamanan, efisiensi seperti yang sudah dibahas pada 

pembahasan sebelumnya. 

 

4.2. Analisis Permasalahan 

Cause And Effect Analysis 

Masalah Akar Masalah 

Kesalahan pencatatan 

transaksi 

- Pencatatan masih berupa manual, hanya 

berupa bentuk kuitansi dan nomor bukti 

seringkali tidak diikutkan 



- Kuitansi kosong bisanya dititipkan kepada 

tentor yang terkadang tentor tidak mengetahui 

nominalnya, sehingga salah dalam 

menuliskan nominal. 

- Setelah transaksi antara orang tua murid 

dengan tentor, tentor memberikan bukti 

kepada siapa saja orang yang ada di kantor 

(owner/accounting/admin/ coordinator 

tentor) sehingga terkadang bukti bisa 

hilang/tidak jelas penulisannya. 

- Bukti transaksi tidak langsung dicatat (misal, 

bukti diberikan pada sore, karena jam kerja 

akan usai, maka pencatatan dilakukan esok 

hari) dan dicatat manual, sehingga ketika akan 

mencatat harus meng-confirm ulang kepada 

siapa yang memberikan nota. 

Salah penggajian - Gaji tentor berdasarkan berapa kali ia 

mengajar. Perhitungan tentor SD, SMP dan 

SMA berbeda. Dan setiap tentor mengajar 

murid yang berbeda-beda, kecuali jika tentor 

berhalangan mengajar, maka akan digantikan 

dengan tentor yang lain. Terkadang kantor 



miss dalam penggantian tentor ini, sehingga 

dalam penggajian juga sering salah. 

- Kantor tidak ada absen untuk tentor yang 

mengajar, absen hanya antara tentor dan 

murid. Sehingga dalam penggajian juga tidak 

bisa dihitung cepat, karena harus menunggu 

absen dari kedua pihak (tentor dan murid) 

kembali 

 

4.3. Analisis Kebutuhan 

Analisis yang dibutuhkan oleh Learning Fun dalam peningkatan sistem 

akuntansi membutuhkan aplikasi Visual Basic. Net, sedangkan untuk database 

menggunakan mysql yang pengertiannya sudah dijelaskan pada bab 2. 

 

1.4.Analisis Cost Benefit 

Dalam mengenalisis cost benefit sendiri learning fun masih kurang karena 

bagi learning fun, untuk menentukan laporan keuangan, masih terasa sulit. Hal ini 

dikarenakan data yang tidak cocok, salah penanggalan, salah penjurnalan bahkan 

salah penghitungan. 

1.5.Pembuatan Database dan Perancangan Prototype 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai pembuatan database dan 

perancangan prototype, antara lain sebagai berikut: 

1.5.1. Perancangan Model Sistem  

Tabel 4.1 Cause And Effect Analysis 



a. Diagram Konteks (Data Flow Diagram) 

 

 

b. DFD Level 0 

Gambar 4.1 Bagan DFD 



 

 

4.5.2.  Pembuatan Database 

1.   Master Inventaris  

Nama Field Tipe Data Width 

ID_Inventaris Int 10 

Tanggal Date  



No_Inventaris Varchar 250 

Nama Barang Varchar 250 

Spesifikasi Varchar  250 

Keterangan Varchar 250 

Harga Double  

Qty Double  

Penyusutan Double  

Umur Ekonomis Double  

 

2. Transaksi Bayar Bimbel 

Nama Field  Tipe Data Width 

id_anggota Int 10 

namaanggota Varchar 255 

Alamat Varchar 255 

Spesifikasi Varchar 100 

Sales Varchar 250 

 

3. Transaksi Penerimaan Piutang  

Nama Field  Tipe Data Width 

id_piutang Int 10 

id_murid Int 10 

nama_murid Varchar 250 

Alamat Varchar 250 

Bulan Varchar 250 

Tahun Varchar 250 

Notelp Varchar 250 

Paket Varchar 250 

Piutang Double  

Bayar Double  

tgl_bayar Date  

keterangan Varchar 250 

Nobukti Varchar 250 

 

4. Data Peserta Didik 

Nama Field  Tipe Data Width 

id_murid Int 10 

nama_murid Varchar 255 

Alamat Varchar 255 

tgl_lahir Date  

Tabel 4.2 Master Inventaris 

Tabel 4.3 Transaksi Bayar Bimbe 

Tabel 4.4 Transaksi Penerimaan Piutang 



no_telp Varchar 255 

nama_orangtua Varchar 255 

Sekolah Varchar 255 

Paket Varchar 255 

Aktif Varchar 255 

Kode Varchar 255 

tgl_masuk Date  

 

5. Laporan Arus Kas 

Nama Field  Tipe Data Width 

Id_Arus Kas Int 10 

Keterangan Varchar 250 

Uraian Varchar 250 

Nominal Double  

Nominal2 Double  

Sub Varchar 50 

 

6. Laporan Laba Rugi 

Nama Field Tipe Data Width 

Id_Laba Rugi Int 10 

Uraian  Varchar 255 

Nominal Double  

Keterangan Varchar 255 

Sub Varchar 100 

 

7. Harga Pokok Perolehan 

Nama Field  Tipe Data Width 

id_hpp Int 20 

id_barang Int 20 

idtransaksi Int 20 

Harga Double  

Hpp Double  

Hppbaru Double  

Jumlahin Double  

Stok Double  

 

8. Akunting  

Tabel 4.5 Data Peserta Didik 

Tabel 4.6 Laporan Arus Kas 

Tabel 4.7 Laporan Laba Rugi 

Tabel 4.8 Laporan HPP 



Nama Field Tipe Data Width 

Id Account Int 80 

Id Tagihan Int  10 

Tanggal Date  

Keterangan Varchar 255 

Debet Double  

Kredit Double  

No Bukti Varchar 255 

Id Transaksi Int 20 

Urutan Varchar 100 

Saldo Double  

Bulan Varchar 50 

Tahun Double  

Rek 1 Varchar 2 

Rek 2 Varchar  2 

Rek 3 Varchar 2 

Rek 4 Varchar 2 

Rek 5 Varchar 2 

Uraian Varchar 255 

Parent 1 Varchar 255 

Parent 2 Varchar 255 

Parent 3 Varchar 255 

Parent 4 Varchar 255 

Id Piutang  Int 10 

Jurnal Varchar 255 

id_account1 Int 10 

 

4.5.3  Perancangan Prototype 

4.5.3.1.Log In 

Tabel 4.9 Akunting 



 

 

Berikut adalah tampilan pada saat akan Log In pada sistem Learning 

Fun. Untuk dapat mengakses masuk ke dalam sistem dibutuhkan 

pengisisan Username dan Password. Username  dibagi menjadi dua 

kriteria, yaitu admin atau operator yang kemudian Password hanya 

diketahui oleh pihak yang diberikan kewenangan. Setelah Username 

dan Paswword diisi maka langkah selanjutnya adalah mengklik tombol 

“Login” pilihan untuk masuk kedalam sistem atau klik tombol 

“Cancel” untuk membatalkan masuk kedalam sistem. 

Gambar 4.3 Log In 



4.5.3.2.Menu Utama 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar tersebut merupakan tampilan awal menu pada saat membuka 

program. Di dalam menu utama dihadirkan dua windows menu antara 

lain: 

1) Bimbel terdiri dari setup, data produk, transaksi, dan menu untuk 

keluar. Dimana: 

a. Setup untuk input data awal dari data yang digunakan untuk 

kinerja bimbingan pembelajaran. Terdiri dari kode akun, paket 

belajar, data murid, data pegawai, dan data trainer. 

Gambar 4.4 Menu Utama 



b. Data produk untuk input data barang yang dijual di Learning 

Fun. Terdiri dari jenis produk dan nama produk. 

c. Transaksi untuk input awal semua transaksi. Terdiri dari 

transaksi pendaftaran bimbel, pembayaran uang bimbel, 

absensi murid, jadwal murid, absensi trainer, pembelian, 

penjualan, proses piutang dan penerimaan piutang. 

d. Akuntansi untuk memulai input transaksi yang digunakan di 

dalam laporan keuangan. Terdiri dari saldo awal neraca, 

pengeluaran kas, jurnal umum, pembayaran trainer, dan gaji 

pegawai. 

2) Laporan terdiri dari laporan akuntansi, laporan bimbel dan menu 

untuk keluar. Dimana: 

a. Laporan akuntansi untuk melihat laporan keuangan di Learning 

Fun. Terdiri dari laporan laba rugi, neraca, mutasi, arus kas dan 

perubahan modal. 

b. Laporan bimbel merupakan laporan pendukung untuk 

menunjang keakuratan angka yang ada dalam laporan 

keuangan. Terdiri dari laporan persediaan, laporan penjualan, 

laporan pembelian, absensi murid, absensi trainer, paket 

terlaris, laporan piutang, dan jurnal. 

Dengan berbagai menu tersebut membuat proses transaksi yang 

ada di Learning Fun menjadi lebih efektif dan efisien. 

4.5.3.3.Master 



4.5.3.3.1. Kode Akun 

 

 

 

 

Form kode akun berfungsi untuk menginput akun-akun dalam siklus 

akuntansi per kode rekening. Kode rekening dan kode akun 

ditentukan sendiri oleh perusahaan. Form Kode Akun Learning Fun 

terdiri dari: 

a. Pengisian kode per rekening dan diikuti kode akun. Berikut 

adalah kode per rekening beserta kode akun yang tersusun di 

Learning Fun: 

1 Aset 

1 1  Aset Lancar 

1 1 1  Kas dan Setara Kas 

1 1 2  Piutang 

1 1 3  Persediaan 

1 1 4  Uang Muka 

1 2  Aset Tetap 

1.2.1 Aset Tetap 

Gambar 4.5 Form Kode Akun 



1.2.2  Akumulasi Penyusutan 

2.   Kewajiban 

2.1 Kewajiban Lancar 

2.2  Kewajiban Non Lancar 

3.  Ekuitas 

3 1  Ekuitas 

3 2  Cadangan 

3 Pendapatan 

4 1 Pendapatan dari Usaha 

4 Beban 

4 1 Harga Pokok Penjualan 

4 2 Beban Usaha Bimbel 

5 Pendapatan diluar usaha 

6 1 Pendapatan Bunga Bank 

6 2 Laba Penjualan Aset Tetap 

7 Beban diluar usaha 

7 1 Beban Bunga Pinjaman 

7 2 Beban Administrasi Bank 

7 3 Beban Sumbangan 

b. Simpan: untuk menyimpan 

c. Hapus: untuk menghapus 

d. Refresh: untuk mengetahui tampilan baru setelah disimpan atau 

dihapus. 

e. Tutup: untuk menutup form. 

Berikut cara mengoperasikannya untuk simpan: 

1. Isi dahulu kode rekening dengan dilanjutkan kode akun 

sesuai dengan urutan didalam kotak-kotak yang sudah 

disediakan. 



2. Isi keterangan kode rekening, contoh: aset, kewajiban, dll 

3. Isikan rekening apa saja yang tergabung di dalam group 

rekening yang sudah diisi,contoh: didalam rekening aset 

terdapat kas, piutang, dll. 

4. Lalu click simpan dan click refresh untuk melihat yang sudah 

disimpan 

Berikut cara mengoperasikannya untuk edit: 

1. Pilih rekening yang akan diedit 

2. Edit data yang akan diedit 

3. Lalu click simpan 

Berikut cara mengoperasikannya untuk hapus: 

1. Pilih rekening yang akan dihapus 

2. Lalu click hapus 

4.5.3.3.2. Paket Belajar 

 

 

 

 



 

 

Form data paket belajar berfungsi untuk mencatat paket belajar yang 

ada di Learning Fun beserta dengan nominal harga per paket. Form 

paket belajar terdiri dari field: 

1. Nama paket: untuk mencatat paket yang tersedia di Learning 

Fun. Penamaan Paket sesuai dengan paket belajar yang ada, 

hanya saja dibelakang nama paket diberi petunjuk lebih, yang 

menandakan jumlah murid dalam kelas, dan bahasa pengantar 

yang digunakan. 

2. Keterangan: untuk menuliskan keterangan lebih yang tidak bias 

dibaca dalam nama paket, mengingat yang dituliskan di nama 

paket hanya kode penanda yang tidak begitu mudah dipahami. 

3. Nominal bimbel: untuk mengetahui jumlah nominal yang 

didapat oleh Learning Fun ketika menerima pemasukan dari 

paket yang dipilih. 

4. Nominal trainer: untuk mengetahui jumlah nominal yang 

didapat oleh trainer yang mengajar paket pilihan. 

5. Jumlah pertemuan: untuk mencatat jumlah pertemuan di dalam 

1 paket. 

6. Tambah data: untuk menyimpan data/menambah data paket 

yang sudah diisi. 

Gambar 4.6 Form Paket Belajar 



7. Edit data: untuk mengedit data jika terjadi kesalahan pada saat 

menginput. 

8. Hapus data: untuk menghapus data. 

9. Tutup: untuk menutup form. 

Berikut cara mengoperasikannya untuk simpan: 

1. Isi nama paket belajar, kemudian dilanjutkan mengisi 

keterangan yang ada, nominal bimbel dan trainer derta jumlah 

pertemuan. 

2. Lalu click simpan data. 

Berikut cara mengoperasikannya untuk edit: 

1. Pilih data yang akan diedit 

2. Edit data yang ingin diedit 

3. Lalu click edit data. 

Berikut cara mengoperasikannya untuk hapus: 

1. Pilih data yang akan dihapus 

2. Lalu click hapus data. 

4.5.3.3.3. Data Murid 

 



 

 

 

 

 

Form data murid untuk mencatat data murid yang terdaftar 

mengikuti bimbingan pembelajaran di Learning Fun. Form data 

murid terdiri dari field: 

1. Tgl masuk: untuk mencatat tanggal murid yang bersangkutan 

mendaftar bimbingan pembelajaran di Learning Fun. 

2. Nama murid: untuk mencatat nama murid 

3. Alamat: untuk mencatat alamat murid 

4. Tgl lahir: untuk mencatat tangal lahir murid. 

5. Sekolah: untuk mencatat nama sekolah murid 

6. Nama orang tua: untuk mencatat nama orang tua murid. 

7. No. telepon: untuk mencatat nomer telepon yang bisa dihubungi. 

8. Paket: untuk mencatat paket pilihan murid, disesuaikan dengan 

tingkat kelas murid. 

Gambar 4.7 Form Data Murid 



9. Input jadwal belajar: untuk mencatat hari belajar yang 

disetujui/diminta oleh murid. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Tambah data: untuk menyimpan data/menambah data paket 

yang sudah diisi. 

11. Edit data: untuk mengedit data jika terjadi kesalahan pada saat 

menginput. 

12. Hapus data: untuk menghapus data. 

13. Tutup: untuk menutup form. 

Berikut cara mengoperasikannya untuk simpan: 

1. Isi tangal pendaftaran murid, kemudian dilanjutkan mengisi 

nama, alamat, tgl lahi, sekolah, nama orang tua, no. telepon juga 

jadwal belajar murid. 

2. Lalu click simpan data. 

Berikut cara mengoperasikannya untuk edit: 

1. Pilih data yang akan diedit 

2. Edit data yang ingin diedit 

Gambar 4.8 Form Jadwal Belajar 



3. Lalu click edit data. 

Berikut cara mengoperasikannya untuk hapus: 

1. Pilih data yang akan dihapus 

2. Lalu click hapus data. 

4.5.3.3.4. Data Pegawai 

 

 

 

 

 

 

Form data pegawai untuk mencatat data pegawai yang terdaftar 

sebagai pegawai di Learning Fun. Form data pegawai terdiri dari 

field: 

1. Nama Pegawai: untuk mencatat nama pegawai.  

2. Alamat: untuk mencatat alamat pegawai Learning Fun. 

3. Tgl lahir: untuk mencatat tangal lahir pegawai. 

Gambar 4.9 Form Data Pegawai 



4. Tgl masuk: untuk mencatat tanggal pegawai yang 

bersangkutan terdaftar sebagai pegawai di Learning Fun. 

5. No. telepon: untuk mencatat nomer telepon yang bisa 

dihubungi. 

6. Tambah data: untuk menyimpsn/menambah data yang sudah 

diisi. 

7. Edit data: untuk mengedit data jika terjadi kesalahan pada 

saat menginput. 

8. Hapus data: untuk menghapus data. 

9. Tutup: untuk menutup form. 

Berikut cara mengoperasikannya untuk simpan: 

1. Isi nama pegawai, beserta dengan alamat, tangal lahir dan 

tanggal masuk sebagai pegawai, no. telepon, bagian, jabatan, 

serta gaji yang diberikan beserta dengan tunjangan dsb. jika 

ada. 

2. Lalu click simpan data. 

Berikut cara mengoperasikannya untuk edit: 

1. Pilih data yang akan diedit 

2. Edit data yang ingin diedit 

3. Lalu click edit data. 

Berikut cara mengoperasikannya untuk hapus: 

1. Pilih data yang akan dihapus 

2. Lalu click hapus data. 



4.5.3.3.5. Data Trainer 

Form data trainer untuk mencatat data trainer yang terdaftar sebagai 

pengajar di Learning Fun Form data trainer terdiri dari field: 

1. Nama Trainer: untuk mencatat nama trainer.  

2. Alamat: untuk mencatat alamat trainer Learning Fun. 

3. Tgl lahir: untuk mencatat tanggal lahir trainer. 

4. Tgl masuk: untuk mencatat tanggal trainer yang 

bersangkutan terdaftar sebagai pengajar di Learning Fun. 

5. No. telepon: untuk mencatat nomer telepon yang bisa 

dihubungi. 

6. Tambah data: untuk menyimpan/menambah data yang sudah 

diisi. 

7. Edit data: untuk mengedit data jika terjadi kesalahan pada 

saat menginput. 

8. Hapus data: untuk menghapus data. 

9. Tutup: untuk menutup form. 

Berikut cara mengoperasikannya untuk simpan: 

Gambar 4.10 Form Data Trainer 



1. Isi nama pegawai, beserta dengan alamat, tangal lahir dan 

tanggal masuk sebagai pengajar, dan no. telepon. 

2. Lalu click simpan data. 

Berikut cara mengoperasikannya untuk edit: 

1. Pilih data yang akan diedit 

2. Edit data yang ingin diedit 

3. Lalu click edit data. 

Berikut cara mengoperasikannya untuk hapus: 

1. Pilih data yang akan dihapus 

2. Lalu click hapus data. 

4.5.3.3.6. Jenis Produk 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.11 Form Jenis Produk 



Form Jenis barang untuk mencatat jenis barang yang tersedia untuk 

dijual di Learning Fun. Di Learning Fun tidak menyediakan banyak 

barang untuk dijual, hanya ada modul dan keperluan untuk les, 

seperti minuman. Maka jenis barang yang ada di Learning Fun 

hanya  ada 2, yaitu module dan toko. Form jenis barang terdiri dari 

field: 

1. Jenis barang: untuk mencatat jenis barang. 

2. Masukkan data: untuk menyimpan/menambah data yang sudah 

diisi. 

3. Edit: untuk mengedit data jika terjadi kesalahan pada saat 

menginput. 

4. Hapus: untuk menghapus data. 

5. Tutup: untuk menutup form 

4.5.3.3.7. Nama Produk 

 

 

 

 



 

 

Form nama produk untuk mencatat nama produk yang dijual di 

Learning Fun. Disebelah kiri merupakan form untuk input data dari 

nama produk, sedangkan form sebelah kanan untuk melihat barang 

yang dijual di Learning Fun, bisa juga untuk mengedit data yang 

salah. Form nama produk terdiri dari: 

1. Pilih jenis barang: untuk memilih jenis barang berdasarkan jenis 

barang yang diinput pada form jenis barang. 

2. Kode Barcode: untuk mencatat barcode dari barang yang akan 

dijual. 

3. Nama Barang: untuk mencatat nama barang yang dijual. 

4. Satuan: untuk mencatat satuan dari barang yang dijual (contoh: 

pcs, pak, dll) 

5. Harga Beli: untuk mencatat harga pada saat membeli barang 

yang dijual. 

6. Harga Jual: untuk mencatat harja jual barang yang sudah dibeli. 

7. Diskon: untuk mencatat diskon barang pada saat membeli. 

8. Tanggal stok awal: untuk mencatat tanggal pada saat pertama 

kali membeli barang. 

9. Jumlah Stock: untuk mencatat jumlah stock yang dibeli untuk 

persediaan. 

Gambar 4.12 Form Nama Produk 



10. Masukkan data: untuk menyimpan/menambah data yang sudah 

diisi. 

11. Edit: untuk mengedit data jika terjadi kesalahan pada saat 

menginput. 

12. Hapus: untuk menghapus data. 

13. Tutup: untuk menutup form 

Berikut cara mengoperasikannya untuk simpan: 

1. Pilih jenis barang yang akan dijual, kemudian isikan kode 

barcode, nama barang, satuan, harga beli, harga jual, diskon dan 

tanggal stock awak, serta jumlah stock. 

2. Lalu click masukkan data. 

Berikut cara mengoperasikannya untuk edit: 

1. Pilih data yang akan diedit di sebelah kanan. 

2. Edit data yang ingin diedit 

3. Lalu click edit. 

Berikut cara mengoperasikannya untuk hapus: 

1. Pilih data yang akan dihapus 

2. Lalu click hapus. 

4.5.3.4.Transaksi 



4.5.3.4.1 Pendaftaran Bimbel 

 

 

 

 

 

 

Form pendaftaran bimbel untuk mencatat transaksi atas pendaftaran 

murid baru. Form pendaftaran bimbel disertai dengan input data 

pembelian karena setiap murid baru di Learning Fun diberikan buku 

module dengan harga Rp 20.000,00 dari harga beli Rp 10.000,00. 

Form Pendaftaran bimbel terdiri dari field: 

1. Tanggal: untuk mencatat tanggal pada saat transaksi 

pembayaran dilakukan. 

2. No bukti: untuk mencatat no bukti dari transaksi yang dilakukan. 

3. Nama: untuk mencatat nama murid yang melakukan transaksi 

pendaftaran bimbel. 

Gambar 4.13 Form Pendaftaran Bimbel 



4. Alamat: untuk mencatat alamat murid yang melakukan transaksi 

pendaftaran bimbel. 

5. Paket: untuk mencatat transaksi yang dilakukan merupakan 

transaksi pendaftaran bimbel. Field paket tidak bisa diisi secara 

manual, karena paket pada pendaftaran bimbel hanya ada 

pendaftaran. 

6. Keterangan: untuk mencatat keterangan pendaftaran bimbel 

dengan periode tanggal. Keterangan tidak bisa diisi secara 

manual, karena sudah terbaca oleh system sendiri. 

7. Nominal: untuk mencatat nominal dari administrasi pendaftaran. 

8. Pembelian: untuk mencatat nominal dari buku module 

pendaftaran yang diberikan. 

9. Input data pembelian: untuk mencatat pembelian module 

pendaftaran yang dilakukan oleh calon peserta didik. Bagi 

Learning Fun, pembelian oleh calon peserta didik ini merupakan 

penjualan module. 

10. Cari murid: untuk mencari murid yang melakukan pendaftaran. 

Sehingga tidak perlu input secara manual nama murid hingga 

nominal. 

11. Tambah data: untuk menyimpan/menambah data yang sudah 

diisi. 

12. Edit data: untuk mengedit data jika terjadi kesalahan pada saat 

menginput. 



13. Hapus data: untuk menghapus data. 

14. Print: untuk mencetak bukti transaksi 

 

 

 

 

15. Tutup: untuk menutup form 

4.5.3.4.2 Pembayaran Bimbel 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Bukti Transaksi Pendaftaran 



 

Form pembayaran bimbel untuk mencatat transaksi pembayaran 

bimbingan pembelajaran sesuai dengan nama dan paket belajar yang 

dipilih oleh murid. Form pembayaran bimbel terdiri dari: 

1. Tanggal: untuk mencatat tanggal pada saat transaksi 

pembayaran dilakukan. 

2. No bukti: untuk mencatat no bukti dari transaksi yang dilakukan. 

3. Nama: untuk mencatat nama murid yang melakukan transaksi 

pembayaran bimbel. 

4. Alamat: untuk mencatat alamat murid yang melakukan transaksi 

pembayaran bimbel. 

5. Paket: untuk mencatat jenis paket bimbel yang dibayar oleh 

murid. Field paket tidak bisa diisi secara manual, karena paket 

sudah sesuai dengan master data murid. 

6. Keterangan: untuk mencatat keterangan pembayaran dengan 

periode tanggal. Keterangan tidak bisa diisi secara manual, 

karena sudah terbaca oleh system sendiri keterangan yang 

diperlukan. 

7. Bulan: untuk mencatat bulan atas transaksi pembayaran bimbel. 

8. Pembayaran: untuk mencatat jumlah bulan yang dibayar. 

9. Nominal: untuk mencatat nominal berdasarkan paket, beserta 

bulan dan jumlah bulan yang sudah dicatat. Field nominal tidak 

Gambar 4.15 Forn Pembayaran Bimbel 



dapat diisi secara manual karena nominal sesuat dengan master 

data paket yang sudah diisi. 

10. Cari murid: untuk mencari murid yang akan melakukan 

pembayaran. Sehingga tidak perlu input secara manual nama 

murid hingga nominal. 

11. Tambah data: untuk menyimpan/menambah data yang sudah 

diisi. 

12. Edit data: untuk mengedit data jika terjadi kesalahan pada saat 

menginput. 

13. Hapus data: untuk menghapus data. 

14. Print: untuk mencetak bukti transaksi 

 

15. Tutup: untuk menutup form 

4.5.3.4.3 Absensi Murid 

 

Gambar 4.16 Bukti Transaksi Pembayaran 



 

 

 

 

 

Form absensi murid untuk mencatat kehadiran murid setiap harinya. 

Form absensi murid terdiri dari field: 

1. Tanggal: untuk mencatat absensi pada tanggal yang 

bersangkutan. 

2. Nama: untuk mencatat nama murid yang melakukan bimbingan 

pembelajaran pada tanggal yang bersangkutan. 

3. Alamat: untuk mencatat alamat dari murid yang bersangkutan. 

4. Paket: untuk mencatat jenis paket belajar yang diambil oleh 

murid pada tanggal yang bersangkutan. Field paket tidak bisa 

diisi secara manual, karena paket sudah sesuai dengan master 

data murid. 

5. Cari murid: untuk memudahkan kegiatan absen, sehingga hanya 

perlu memilih murid yang sudah melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. 

6. Bimbel hari ini: untuk memudahkan kegiatan absen, sehingga 

dengan memilih tombol bimbel hari ini akan tersedia nama-

nama murid yang melaksanakan kegiatan pembelajaran pada 

tanggal yang bersangkutan. 

Gambar 4.17 Form Absensi Murid 



7. Tambah data: untuk menyimpan/menambah data yang sudah 

diisi. 

8. Edit data: untuk mengedit data jika terjadi kesalahan pada saat 

menginput. 

9. Hapus data: untuk menghapus data. 

10. Tutup: untuk menutup form. 

4.5.3.4.4 Absensi Trainer 

Form absensi trainer untuk mencatat kehadiran trainer setiap 

harinya. Form absensi trainer terdiri dari field: 

1. Tanggal: untuk mencatat absensi pada tanggal yang 

bersangkutan. 

2. Nama: untuk mencatat nama trainer yang mengajar 

pembelajaran pada tanggal yang bersangkutan. 

3. Alamat: untuk mencatat alamat dari trainer yang bersangkutan. 

4. Paket: untuk mencatat jenis paket belajar yang diajarkan oleh 

trainer pada tanggal yang bersangkutan dan berdasarkan murid 

yang diajarkan. 

Gambar 4.18 Form Absensi Trainer 



5. Cari trainer: untuk memudahkan kegiatan absen, sehingga hanya 

perlu memilih trainer yang sudah melaksanakan kegiatan 

pembelajaran.. 

6. Tambah data: untuk menyimpan/menambah data yang sudah 

diisi. 

7. Edit data: untuk mengedit data jika terjadi kesalahan pada saat 

menginput. 

8. Hapus data: untuk menghapus data. 

9. Tutup: untuk menutup form. 

 

 

4.5.3.4.5 Pembelian 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.19 Form Pembelian 



Form Pembelian untuk mencatat pembelian secara tunai yang 

dilakukan oleh Learning Fun, digunakan juga untuk menambah 

persediaan. Form Pembelian terdiri dari field: 

1. Barcode: untuk mencatat barcode dari barang yang ada, 

sehingga memudahkan dalam mengenal produk. 

2. Nama barang: untuk mencatat nama barang. 

3. Satuan: untuk mencatat satuan dari jenis barang. 

4. Harga beli: untuk mencatat harga pada saat barang dibeli. 

5. Harga jual: untuk mencatat harga jual dari barang yang sudah 

dibeli. 

6. Tanggal: untuk mencatat tanggal pada saat barang dibeli. 

7. Nomor nota: untuk mencatat nomor nota agar dapat 

membedakan pembelian setiap barang. 

8. Jumlah: untuk mencatat jumlah barang yang dibeli. 

 

 

4.5.3.4.6 Penjualan Tunai 



 

 

 

 

 

 

 

Form Penjualan Tunai untuk mencatat penjualan secara tunai yang 

dilakukan oleh Learning Fun. Form Penjualan Tunai terdiri dari 

field: 

1. Tanggal: untuk mencatat tanggal pada saat transaksi penjualan 

dilakukan. 

2. Nomor nota: untuk mencatat nomor nota agar dapat 

membedakan transaksi penjualan. 

3. Scan Barcode: untuk memudahkan pada saat penjualan, 

sehingga hanya perlu mengisi barcode atau scan barcode yang 

sudah diinput pada saat pembelian, maka harga dan jenis dari 

barang yang sudah diisi dapat langsung terbaca. 

4. Nama barang: untuk mencatat nama barang. 

5. Harga: untuk mencatat harga dai barang yang dimaksud. 

Biasanya pada field ini sudah terisi secara otomatis pada saat 

penginputan barcode atau nama barang. 

6. Jumlah: untuk mencatat jumlah satuan dari barang yang dijual. 

Gambar 4.20 Form Pnjualan Tunai 



4.5.3.4.7 Proses Piutang dan Penerimaan Piutang 

 

 

 

 

Proses piutang untuk memproses piutang di bulan yang 

bersangkutan. Proses isi berhubungan dengan form pembayaran les, 

sehingga apabila ada peserta didik yang belum membayar les 

(misalkan: di bulan July) maka untuk mencek peserta didik yang 

belum membayar ini dengan cara meng-klik proses piutang pada 

bulan berjalan. 

Sedangkan Form Penerimaan Piutang untuk pembayaran peserta 

didik yang lewat jatuh tempo/telat. Perjanjian pembayaran peserta 

didik seharusnya diawal sebelum memulai absensi baru. Sehingga 

apabila pembayaran setelah memulai absensi baru, maka hal 

tersebut dianggap piutang. 

Form penerimaan piutang terdiri dari: 

Gambar 4.21 Tampilan Proses 

Piutang 

Gambar 4.22 Form Penerimaan Piutang 



1. Tanggal: untuk mencatat tanggal pada saat transaksi 

pembayaran dilakukan. 

2. No bukti: untuk mencatat no bukti dari transaksi yang dilakukan. 

3. Nama: untuk mencatat nama murid yang melakukan transaksil 

4. Alamat: untuk mencatat alamat murid yang melakukan transaksi 

5. Paket: untuk mencatat jenis paket bimbel yang dibayar oleh 

murid. Field paket tidak bisa diisi secara manual, karena paket 

sudah sesuai dengan master data murid. 

6. Keterangan: untuk mencatat keterangan pembayaran dengan 

periode tanggal. Keterangan tidak bisa diisi secara manual, 

karena sudah terbaca oleh system sendiri keterangan yang 

diperlukan. 

7. Bulan: untuk mencatat bulan atas transaksi yang akan dilakukan. 

8. Nominal: untuk mencatat nominal berdasarkan paket, beserta 

bulan dan jumlah bulan yang sudah dicatat. Field nominal tidak 

dapat diisi secara manual karena nominal sesuat dengan master 

data paket yang sudah diisi. 

 

 

4.5.3.5.Laporan 



4.5.3.5.1 Laporan Laba Rugi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama satu 

periode akuntansi.Untuk dapat mengetahui hasil dari laporan laba 

rugi  ini digunakan periode tanggal. Misalkan: pilih tanggal 1 Mei 

2016 sampai dengan 31 Mei 2016. Setelah itu klik Lihat Laporan, 

maka laporan akan muncul seperti gambar diatas. 

Gambar 4.23 Laporan Laba Rugi 



4.5.3.5.2 Laporan Neraca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan Neraca atau laporan posisi keuangan 

menggambarkan mengenai aset, kewajiban dan modal yang dimiliki 

oleh Learning Fun pada suatu periode waktu tertentu. Laporan 

neraca memberikan informasi yang rinci mengenai awal dari aset, 

kewajiban, dan modal tersebut diperoleh. 

Untuk dapat mengetahui hasil dari laporan Neraca, hanya 

perlu memilih sampai dengan tanggal yang diingankan, misalkan: 

sampai dengan 1 Mei 2016, lalu klik Lihat Laporan, maka laporan 

akan tampil seperti gambar diatas. 

Gambar 4.24 Laporan Neraca 



4.5.3.5.3 Laporan Arus Kas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.25  Laporan Arus Kas 



Laporan Arus Kas merupakan transaksi yang terjadi pada 

akun kas. Laporan arus kas menunjukkan aliran masuk dan aliran 

keluar uang atau kas pada Learning Fun. Untuk mengetahui hasil 

dari Laporan Arus Kas digunakan peiode tanggal, misalkan: 31 Mei 

2016. Setelah itu klik Lihat Laporan, maka laporan akan muncul 

seperti gambar diatas. 

 

 

 

 

 

4.5.3.5.4 Laporan Perubahan Modal 

 

 

 

 

 



 

Laporan Perubahan Modal berisi informasi perubahan modal 

yang dimiliki pemilik setelah adanya laba/rugi. Untuk mengetahui 

hasil dari Laporan Perubahan Modal digunakan per tanggal 

Misalkan: pilih tanggal 31 Mei 2016. Setelah itu klik Lihat Laporan, 

maka laporan akan muncul seperti gambar diatas. 

4.5.3.5.5 Laporan Persediaan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.26  Laporan Perubahan Modal 



 

 

 

 

Output laporan persediaan untuk mengetahui persediaan 

barang yang ada di Learning Fun. Perhitungan yang digunakan 

dalam menghitung persediaan menggunakan metode average. 

Untuk mengetahui hasil dari Laporan Persediaan digunakan periode 

tanggal Misalkan: pilih tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan 31 Mei 

2016. Setelah itu klik Lihat Laporan, maka laporan akan muncul 

seperti gambar diatas. 

 

4.5.3.5.6 Laporan Penjualan 

 

Gambar 4.27  Laporan Persediaan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan penjualan untuk mengetahui penjualan yang terjadi 

selama periode berjalan. Untuk mengetahui hasil dari Laporan 

Penjualan digunakan periode tanggal Misalkan: pilih tanggal 1 Mei 

2016 sampai dengan 4 Mei 2016. Setelah itu klik Lihat Laporan, 

maka laporan akan muncul seperti gambar diatas. 

 

Gambar 4.28  Laporan Penjualan 



4.5.3.5.7 Laporan Pembelian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan Pembeliaan untuk mengetahui Pembelian yang 

sudah dilakukan selama periode tertentu. Untuk mengetahui hasil 

dari Laporan Pembelian digunakan periode tanggal Misalkan: pilih 

tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan 4 Mei 2016. Setelah itu klik Lihat 

Laporan, maka laporan akan muncul seperti gambar diatas. 

 

 

 

 

4.5.3.5.8 Laporan Paket Terlaris 

Gambar 4.29  Laporan Pembelian 
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Laporan paket terlaris untuk mengetahui paket yang banyak 

dipilih oleh peserta didik untuk bimbingan pembelajaran. Di dalam 

laporan dapat dilihat bahwa paket terlaris yang banyak diminati oleh 

peserta didik yaitu paket Believe tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan 

jumlah peserta 1-2 orang dan bahasa pengantar bahasa inggris, 

selain itu juga ada paket Hope. 

 

Gambar 4.30  Laporan Paket Terlaris 



4.5.3.5.9 Laporan Piutang 

 

 

 

 

Laporan piutang untuk mengetahui berapa jumlah peserta 

didik yang belum membayar uang bimbingan pembelajaran. Pada 

laporan piutang dapat dilihat nama peserta didik yang belum 

membayar dengan keterangan bulan dan tahun serta diikuti dengan 

jumlah nominal yang belum dibayar. 

 

Gambar 4.31  Laporan Piutang 



4.5.3.5.10 Laporan Jurnal 

Output laporan jurnal untuk mengecek awal mula setiap 

transaksi untuk kas keluar maupun kas masuk. Laporan jurnal 

tercetak secara otomatis untuk setiap transaksi seperti pembayaran 

uang les, pembelian dan penjualan. Sedangkan untuk modal awal 

dan pengeluaran bulanan, seperti beban diinput melalui form saldo 

awal neraca untuk modal awal, pengeluaran kas untuk beban dan 

jurnal umum untuk perhitungan akumulasi serta penambahan modal. 

 

 

 

 

Gambar 4.32  Laporan Jurnal 


