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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

Penelitian pada Toko Besi BangunanKu menggunakan metode Rapid Application 

Development (RAD), dimana dalam merancang sistem informasi akuntansi 

dengan menggunakan prototype yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem Toko 

Besi BangunanKu. 

4.1  Investigasi  awal 

 Tahap investigasi awal merupakan tahap dimana peneliti melakukan 

observasi dan wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan pemilik 

dan karyawan Toko Besi BangunanKu. Kemudian peneliti juga melakukan 

observasi langsung ke tempat usaha untuk mengetahui kendala yang 

terjadi di dalam Toko Besi BangunanKu. Penyebab utama munculnya 

kendala tersebut adalah sistem manual yang masih diterapkan dalam 

kegiatan usaha Toko Besi BangunanKu. Selain itu, selama proses 

wawancara dapat diketahui juga masalah mengenai barang yang tidak 

diketahui sisa barangnya dan kehilangan stok barang. Mulai dari tidak ada 

pencatatan persediaan hingga ke laporan keuangan dan operasional. 

Karena itu, pengembangan sistem informasi akuntansi pada Toko Besi 

BangunanKu sangat diperlukan agar kinerja perusahaan lebih efektif dan 

efisien. 
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4.2  Analisis Masalah 

 Pada tahap analisis masalah, peneliti menentukan permasalahan yang akan 

diteliti. Dengan adanya tahap analisis masalah, maka dapat diharapkan 

sistem yang disusun dapat mengatasi masalah yang selama ini terjadi pada 

Toko Besi BangunanKu. Sehingga sistem yang disusun dapat membantu 

meningkatkan kinerja Toko Besi BangunanKu. 

Tabel 4.1 Analisis Masalah  

TOKO BESI BANGUNANKU 

Jl Suyudono no 72, Semarang 

No 

Analisis Sebab-Akibat Perbaikan Sistem 

Sebab Akibat 

1 Tidak tersedianya informasi 

barang seperti nama barang 

ataupun kode barang 

CS mengalami 

kesulitan saat 

penjualan karena 

harus mengecheck 

barang yang ada dan 

kesulitan mencari 

barang yang 

diinginkan pelanggan, 

karena minimnya 

membuat nama 

dan kode untuk 

setiap barang dan 

terdapat 

persediaan barang  
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informasi barang 

2 Tidak adanya stok barang, 

serta melakukan pengecekan 

waktu secara real time 

jika ada pembeli yang 

mau membeli barang, 

pelanggan harus 

menunggu CS 

mencarikan barang 

dan harus menghitung 

secara manual barang 

yang diinginkan 

cukup atau tidak 

membuat laporan 

persediaan 

barang, dan 

membuat sistem 

warning jika 

persediaan 

barangnya tinggal 

sedikit 

3 Tidak ada pencatatan 

transaksi 

adanya indikasi 

kecurangan dalam 

memanipulasi harga 

dan harga yang 

diberikan ke 

pelanggan berbeda 

akan ada sistem 

penjualan, 

pembelian, 

hutang, piutang 

dan laporan yang 

mendukung 

informasi 

transaksi 
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4.3  Analisis Kebutuhan Sistem 

 Pada tahap ini, peneliti menentukan apa saja yang dibutuhkan dalam 

perancangan sistem informasi akuntansi yang baru. Kebutuhan sistem 

tersebut meliputi input, proses, dan output, seperti yang diuraikan dibawah 

ini: 

4.3.1 Input 

  Memasukkan data yang berkaitan dengan usaha Toko Besi 

BangunanKu kedalam sistem untuk kemudian diproses agar dapat 

menghasilkan informasi yang dibutuhkan pihak bersangkutan. Data 

yang dibutuhkan sebagai input adalah data admin, data barang 

dagang, data pelanggan, data supplier, pencatatan faktur pembelian 

dan penjualan. 

4.3.2 Pembuatan Database 

 Pada tahap ini peneliti membuat rancangan database dan rancangan 

prototype sistem informasi akuntansi dari data sebagai berikut : 

a. tabel login 
   

no nama field tipe data lebar kunci 

1 username text 10 pk 

2 pass text 10   
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b. tabel aktiva 
   

no nama field tipe data lebar kunci 

1 id_transaksi int 11 pk 

2 akun int 11   

3 akun_dep int 11   

4 keterangan varchar 255   

no nama field tipe data lebar kunci 

5 nominal double     

6 depresiasi double     

 
c. tabel akun 

   
no nama field tipe data lebar kunci 

1 id_transaksi int 11 pk 

2 no_akun varchar 255   

3 nama varchar 255   

4 keterangan varchar 255   

     

 

 

 

 

   

d. tabel beban 
   

no nama field tipe data lebar kunci 

1 id_beban int 11 pk 

2 akun int 11   

3 nama varchar 255   

4 nominal double     

5 tanggal date     

     
e. tabel hutang awal 

   
no nama field tipe data lebar kunci 

1 no_faktur varchar 255 pk 

2 nominal double     

3 kekurangan double     

4 tanggal date time     
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f. tabel jenis 
   

no nama field tipe data lebar kunci 

1 id_transaksi int 11   

2 nama varchar 255   

     
     

g. tabel laba awal 
   

no nama field tipe data lebar kunci 

1 id_transaksi int 11   

2 saldo varchar 255   

3 nominal double     

4 tanggal date time     

     
h. tabel master air 

 
.  

 
no nama field tipe data lebar kunci 

1 kode varchar 255 pk 

2 username varchar 255   

3 nama field varchar 255   

4 satuan varchar 255   

5 jenis int 11   

6 jumlah int 11   

7 harga double     

8 harga_beli double 9,2   

9 stokawal int 11   

10 hargaawal double     

11 minstok float     

12 tanggal varchar 255   

13 assembly varchar 255   

14 pakaistok varchar 255   
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i. tabel stok opname 
   

no nama field tipe data lebar kunci 

1 id_transaksi int 11 pk 

2 kode varchar 255   

3 stok float     

4 selisih float     

5 harga double     

6 tanggal date time     

     
j. tabel pelanggan 

   
no nama field tipe data lebar kunci 

1 id_pelanggan int 11 pk 

2 nama varchar 255   

3 alamat varchar 255   

4 telp varchar 255   

     

k. tabel pembelian 
   

no nama field tipe data lebar kunci 

1 no_faktur varchar 255 pk 

2 kode_supplier varchar 255   

3 username varchar 255   

4 total transaksi double     

5 diskon double     

6 total hutang double     

7 tanggal date time     

     
l. tabel pembelian detail 

  
no nama field tipe data lebar kunci 

1 id_transaksi int 11 pk 

2 no_faktur varchar 50   

3 kode varchar 255   

4 jumlah int 11   

5 harga double     
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m. tabel pendapatan saldo 
  

no nama field tipe data lebar kunci 

1 id_transaksi int 11 pk 

2 no_faktur varchar 255   

3 kode_bayar varchar 255   

4 nominal double     

5 tanggal date     

     
n. tabel pengeluaran saldo 

  
no nama field tipe data lebar kunci 

1 id_transaksi int 11 pk 

2 no_faktur varchar 255   

3 kode_bayar varchar 255   

4 nominal double     

5 tanggal date     

     
o. tabel penjualan 

   
no nama field tipe data lebar kunci 

1 no_faktur varchar 255 pk 

2 username varchar 255   

3 total_transaksi double     

4 diskon double     

5 total_hutang double     

6 tanggal date time     

7 pelanggan int 11   

8 keterangan varchar 255   

     
p. tabel penjualan detail 

  
no nama field tipe data lebar kunci 

1 id_transaksi int 11 pk 

2 no_faktur varchar 255   

3 kode varchar 255   

4 jumlah int 11   
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no nama field tipe data lebar kunci 

5 harga doubel   

6 harga_beli double     

     
q. tabel piutang 

awal    

no nama field tipe data lebar kunci 

1 no_faktur varchar 255   

2 nominal double     

3 kekurangan double     

4 tanggal date time     

     
r. tabel retur beli 

   
no nama field tipe data lebar kunci 

1 no_retur varchar 255 pk 

2 user name varchar 255   

3 faktur beli varchar 255   

4 total retur double     

5 tanggal date teme     

6 status varchar 255   

 

 

    

s. tabel retur beli detail 
  

no nama field tipe data lebar kunci 

1 id_trnsaksi int 11 pk 

2 no_retur varchar 255   

3 kode varchar 255   

4 jumlah float     

5 harga beli double     

6 keterangan varchar 255   
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t. tabel retur jual 
   

no nama field tipe data lebar kunci 

1 no_retur varchar 255 pk 

2 username varchar 255   

3 faktur jual varchar 255   

4 total retur double     

no nama field tipe data lebar kunci 

5 tanggal  date time     

6 status varchar 255   

     
u. tabel retur jual detail 

  
no nama field tipe data lebar kunci 

1 id_transaksi int 11 pk 

2 no_retur varchar 255   

3 kode varchar 255   

4 jumlah float     

5 harga jual double     

6 harga beli double     

7 keterangan varchar 255   

     
v. tabel saldo 

   
no nama field tipe data lebar kunci 

1 kode_saldo varchar 255 pk 

2 keterangn varchar 255   

3 saldo double     

4 tanggal date     

     
w. tabel setting 

   
no nama field tipe data lebar kunci 

1 id_transaksi int 11 pk 

2 nama varchar 50   

3 alamat text     

4 telp varchar 50   
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no nama field tipe data lebar kunci 

5 fax varchar 50  

6 report varchar 255   

     
x. tabel supplier 

   
no nama field tipe data lebar kunci 

1 kode_supplier varchar 255 pk 

2 nama varchar 255   

3 alamat varchar 255   

4 telp varchar 255   

5 keterangan varchar 255   

6 titipan double     

     
y. tabel user 

   
no nama field tipe data lebar kunci 

1 username varchar 50 pk 

2 password text     

3 nama_user varchar 50   

4 golongan varchar 50   

     
z. tabel resep (assembly) 

  
no nama field tipe data lebar kunci 

1 id_transaksi int 11 pk 

2 kodemenu varchar 255   

3 kodebahan varchar 255   

4 user varchar 255   

5 jumlah float     

6 tanggal varchar 255   
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a.a tabel resep keluar (assembly) 
  

no nama field tipe data lebar kunci 

1 id_transaksi int 11 pk 

2 no faktur varchar 255   

3 kodemenu varchar 255   

4 kodebahan varchar 255   

5 user varchar 255   

no nama field tipe data lebar kunci 

6 jumlah float     

7 harga double     

8 tanggal varchar 255   

 

4.3.3 Pembuatan interface 

Bagian ini merupakan pembuatan interface program Toko 

BangunanKu, dan didesain untuk membantu user lebih mudah dalam 

menginput transaksi yang ada.  

A. Tampilan awal program 

a. Login ke program 

  Untuk membuka program, user harus mengisi user name 

dan password terlebih dahulu 

Gambar 4.1 Login 
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b.  Menu Bar Program 

 Setelah masuk ke program, muncul tampilan awal seperti 

berikut  : 

Gambar 4.2 Tampilan Awal Program  

Terdapat 5 menu bar dengan pilihan sub menu sebagai 

berikut : 

Gambar 4.3 Menu Bar File 

 Pada menu bar File , terdapat sub menu Log off dan exit. 
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Gambar 4.4 Menu Bar Master 

 Pada menu bar master terdapat sub menu master data 

barang, master data jenis barang, master data assembly 

barang, master data beban-beban, master data pelanggan , 

master data opname, master saldo, master no akuntansi, 

master hutang awal, master piutang awal, master laba awal, 

master data login pengguna, master setting program, dan 

master prive owner. 

 

 

 



47 

 

 

 

Gambar 4.5 Menu Bar Laporan 

 

Pada menu bar laporan terdapat sub menu laporan penjualan 

dan pembelian, laporan retur jual dan beli, laporan piutang 

dan hutang, laporan laba rugi, laporan neraca, laporan saldo 

keluar/masuk, laporan jurnal umum, laporan persediaan 

barang dagang, laporan minimum stok, serta laporan arus 

kas dan perubahan modal.  
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Gambar 4.6 Menu Bar Pembelian 

 

 Pada menu bar pembelian terdapat sub menu proses 

pembelian, pelunasan pembelian, dan retur pembelian.  

Gambar 4.7 Menu Bar Penjualan 

 

Pada menu bar penjualan terdapat sub menu proses 

penjualan, pelunasan penjualan, dan retur penjualan. 

c. Fasilitas pada dasar form 

 Tombol pengolahan data 

Agar pengguna mudah mengelola data, maka sistem 

menyediakan tombol yang mudah dipahami. Berikut 

beberapa tombol yang ada : 
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Tabel 4.2 Tombol dan fungsinya 

Tombol Fungsi 

  untuk menambah data 

  untuk menghapus data 

  untuk mengedit data 

  untuk menyimpan data 

  untuk mengubah data 

 untuk mengulangi input data 

 untuk mencari data 

 untuk memproses data 

 untuk membatalkan proses data 

  untuk menampilkan laporan 

 

 Tombol pada form 

 Untuk mempermudah menggunakan form, maka 

terdapat beberapa tombol diantara lain : 

Tabel 4.3 Tombol dan fungsinya 1 

Tombol Fungsi 

  

 Untuk keluar dari form atau 

laporan  

   Untuk memperkecil tampilan 
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B. Mengelola akuntansi perusahaan 

Agar perusahaan dapat menjalankan program dengan baik 

dan dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat, maka 

diperlukan untuk menginput transaksi dalam perusahaan. 

A.  Form Master Jenis 

Gambar 4.8 Form Master Jenis 

 

Form master jenis merupakan form yang bertujuan 

untuk membuat pengelompokan pada masing-masing 

form atau laporan 

  

 Untuk memperlebar tampilan 

layar form atau laporan  
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jenis barang. Pada Toko Besi BangunanKu terdapat 15 

pengelompokkan barang. 

B.  Form Master Data Barang 

Gambar 4.9 Form Master Data Barang 

 

Form master data barang berfungsi untuk menginput 

nama barang baru yang dilengkapi dengan kode barang, 

satuan, stok awal, harga jual , harga beli, jenis, 

aseembly dan minimal stok. 

Dengan cara menginput informasi yang sesuai pada 

setiap barang kemudian, klik tombol simpan. Dalam hal 

ini, bagian pakai stok harus dalam kondisi tercentang 

agar stok awal barang dapat terisi. Begitu juga dengan 

bagian assembly produk.   
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C. Form Master Data Resep (Assembly) 

Gambar 4.10 Form Master Assembly 

 

Form ini berfungsi untuk mengurangi jumlah stok yang 

sesuai dengan quantity yang ada di resep pada saat ada 

transaksi penjualan. Dengan cara mengisi kode item 

dan kode bahan dengan kode barang yang akan di 

assembly, kemudian klik tombol tambah maka secara 

otomatis data  akan tersimpan. 
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D. Form Master Data Supplier 

Gambar 4.11 Form Master Data Supplier 

 

Merupakan form yang digunakan menginput data 

supplier. Dengan mengisi informasi supplier dengan 

lengkap, kemudian klik tombol simpan agar data 

tersimpan. Titipan dalam hal ini digunakan untuk 

menginformasikan kelebihan bayar ke supplier.  
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E. Form Master Data Pelanggan 

Gambar 4.12 Form Master Data Pelanggan 

 

Pada form master data pelanggan digunakan untuk 

mengisi data pelanggan. Hanya menginput data 

pelanggan seperti nama pelanggan, alamat, dan telepon 

kemudian klik tombol simpan. Toko Besi BangunanKu 

untuk saat ini hanya dapat melayani pelanggan dengan 

sistem pembayaran cash, maka dalam form master data 

pelanggan hanya diisi satu pelanggan dengan sebutan 

cash. 
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F.  Form Master No Akun 

Gambar 4.13 Form Master No Akun 

 

Form master no akun digunakan untuk membuat akun-

akun pada yang akan digunakan untuk membuat jurnal. 

Nomer akun, nama dan keterangan dapat diinput sesuai 

dengan kebijakan yang ada pada perusahaan. 

Caranya adalah dengan mengisi nomer akun, kemudian 

nama dan keterangan , jika sudah diinput, klik tombol 

simpan.  

Beberapa no akun beserta nama akun yang dimiliki oleh 

Toko Besi BangunanKu sebagai berikut : 
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Tabel 4.4 Kode Akun 

no akun nama akun 
Keterangan 

 

100 kas kas 

102 kas dan setara kas bank BCA dan kas 

103 piutang dagang piutang dagang 

104 persediaan Persediaan 

111 tanah aktiva tetap 

112 bangunan aktiva tetap 

113 akumulasi penyusutan bangunan akumulasi penyusutan 

114 kendaraan aktiva tetap 

115 akumulasi penyusutan kendaraan akumulasi penyusutan 

116 peralatan toko aktiva tetap 

117 akumulasi penyusutan peralatan toko akumulasi penyusutan 

118 perabotan toko aktiva tetap 

119 akumulasi penyusutan perabotan toko akumulasi penyusutan 

201 hutang bank hutang bank 

202 hutang dagang hutang dagang 

203 hutang lain-lain hutang lain-lain 

300 modal modal 

301 modal disetor modal disetor 

302 laba/rugi ditahan laba/rugi ditahan 

303 laba/rugi tahun berjalan laba/rugi tahun berjalan 

400 penjualan penjualan 

500 harga pokok penjualan harga pokok penjualan 

600 biaya operasional biaya operasional 

601 biaya gaji biaya operasional 

602 biaya telepon dan fax biaya operasional 

603 biaya listrik dan air biaya operasional 

604 biaya kantor biaya operasional 

605 biaya reparasi biaya operasional 

606 biaya penyusutan biaya operasional 

607 biaya bensin dan parkir biaya operasional 

620 biaya umum dan administrasi 
biaya umum dan 

administrasi 

621 biaya bunga 
biaya umum dan 

administrasi 

720 biaya lain-lain biaya lain-lain 

 



57 

 

 

 

G.  Form Master Hutang Awal 

Gambar 4.14 Form Master Hutang Awal 

 

Form master hutang awal digunakan menginput hutang 

awal sebelum menggunakan program. Dengan mengisi 

nomer faktur nota yang bersangkutan, nominal nota, dan 

tanggal nota tersebut. 
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H.  Form Master Data Aktiva 

Gambar 4.15 Form Master Data Aktiva 

 

Form master data aktiva digunakan untuk menginput saldo 

awal aktiva. Dengan cara memilih no akun aktiva dengan 

jurnal yang sesuai, jika aktiva terdapat depresiasi maka no 

akun depresiasi juga dipilih dengan jurnal yang sesuai.  

Tidak hanya menginput jurnal, tetapi juga nominal aktiva 

dan nominal depresiasi yang sesuai dengan aktiva tersebut. 

Kemudian klik tombol simpan. 
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I.  Form Master Data Beban-Beban 

Gambar 4.16 Form Master Data Beban-beban 

 

Form master data beban-beban untuk menginput biaya 

yang terjadi pada periode tersebut. Dengan memilih no 

akun yang sesuai dengan biaya tersebut, kemudian 

kolom nama beban diisi keterangan mengenai biaya  

tersebut, nominal biaya diisi sesuai dengan biaya, dan 

tanggal saat transaksi terjadi, kemudian klik tombol 

simpan. 
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J. Form Master Prive (Pengeluaran Pribadi) 

Gambar 4.17 Form Master Prive 

 

Form Master Prive (Pengeluaran Pribadi) digunakan untuk 

menginput pengeluaran yang dilakukan oleh pemilik. 

Kolom jenis diisi dengan cara memilih kas atau bank, 

menunjukkan dari rekening yang mana pengeluaran owner. 

Nominal diinput dengan jumlah pengeluaran, dan tanggal 

diatur seusai dengan tanggal transaksi terjadi, kemudian 

klik tombol simpan. 
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C. Mengelola Penjualan 

 Proses Penjualan 

Gambar 4.18 Form  Penjualan  

 

Langkah awal yang perlu dilakukan setelah membuka 

form penjualan adalah memilih data pelanggan yang sudah 

diinput pada master data pelanggan. Kemudian mengisi 

kode barang yang akan dibeli oleh pelanggan, dengan cara 

enter dan secara otomatis akan muncul tabel data barang 

seperti gambar dibawah ini.  
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Gambar 4.19 Proses Penjualan  

 

Pilih nama barang, masukan jumlah barang yang akan 

dijual. Kemudian klik tombol tambah. Secara otomatis 

nama barang akan masuk di data transaksi penjualan dan 

total transaksi akan terlihat di kanan atas. 
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Gambar 4.20 Proses Penjualan 1 

 

Jika barang yang dijual lebih dari satu, hanya dengan 

melakukan cara yang sama dengan langkah sebelumnya. 

Jika data telah selesai semua, makan klik tombol order. 

Gambar 4.21 Proses Penjualan 2 

 

Saat mengeklik tombol order, akan muncul kolom untuk 

mengkonfirmasi pembayaran. Kemudian informasi pada 
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kolom diisi dan disesuaikan dengan penjualan saat itu, klik 

tombol proses. Maka akan muncul nota penjualan seperti 

gambar berikut 

Gambar 4.22 Nota Penjualan 

 

 Proses Retur Penjualan  

Berbeda dengan cara menginput penjualan, retur penjualan 

hanya dengan mengisi nomer faktur penjualan dengan cara 

dicopy kemudian paste, klik tombol enter. Maka otomatis 

data penjualan pada faktur tersebut akan muncul. 

Kemudian klik tombol tambah pada barang yang akan 

diretur, akan muncul tabel input seperti tampilan berikut 
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Gambar 4.23 Form Retur Penjualan 

 

Jumlah retur diisi dengan berapa banyak barang yang 

diretur, kemudian akan muncul kolom keterangan diisi 

dengan alasan barang tersebut diretur, misal rusak, salah 

ukuran, dll. Tampilan akan muncul seperti gambar 

dibawah ini, kemudian klik tombol proses.  

Gambar 4.24 Retur Penjualan  
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Gambar 4.25 Retur Penjualan 1 

 

Setelah klik tombol proses akan ada konfirmasi 

mengenai retur penjualan tersebut. Jika klik retur 

barang, maka setelah membuat retur penjualan, user 

harus langsung membuat penjualan. Sedangkan tombol 

kembalikan uang mengartikan bahwa retur penjualan 

tersebut mengembalikan uang kepada pelanggan.  

 Proses Pelunasan Penjualan (Piutang) 

Proses awal dalam pelunasan penjualan adalah masuk 

ke form pelunasan penjualan.  

Maka akan muncul form seperti gambar berikut 
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Gambar 4.26 Form Pelunasan Piutang 

 

Pada form pelunasan penjualan terdapat tabel data 

penjualan yang berisi data piutang yang belum dilunasi, 

dilengkapi dengan nomer faktur, total transaksi dan user 

yang membuat transaksi penjualan tersebut. Salin nomer 

faktur piutang yang akan dilunasi pada kolom cari nomer 

faktur penjualan, seperti gambar dibawah ini 

Gambar 4.27 Pelunasan Piutang 
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Jika nomor faktur sudah ditentukan dan disalin, kemudian 

langkah selanjutnya adalah proses pelunasan. Klik tombol 

bayar bagian kiri atas. Muncul kolom informasi cara 

pembayaran, pilih cara pembayaran yang digunakan. 

Dengan tunai berarti hanya dengan memilih pilihan kas, 

atau dengan transfer berarti memilih kode bank yang 

digunakan.  

Gambar 4.28 Pelunasan Piutang 1 

 

Setelah memilih metode pembayaran dan klik tombol oke, 

akan muncul kolom untuk mengkonfirmasi nominal yang 

dibayarkan. Kolom ini diisi dengan nominal piutang yang 

dibayarkan, klik tombol oke. Gambar dibawah ini 

menunjukkan konfirmasi bahwa piutang telah lunas. 
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Gambar 4.29 Pelunasan Piutang 2 

 

D. Mengelola Pembelian 

 Proses Pembelian 

Untuk memulai proses pembelian, sebelumnya 

dibutuhkan data supplier. Setelah masuk pada form 

pembelian, pada bagian kode supplier diisi dengan 

supplier yang bersangkutan, hanya dengan memilih 

pada tabel data supplier. 
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Gambar 4.30 Form Pembelian 

 

Setelah kode supplier terisi, kemudian isi bagian kode 

barang. Hanya dengan memilih nama barang yang muncul 

pada tabel data barang.  

Gambar 4.31 Proses Pembelian 
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Input jumlah barang dan harga beli sesuai dengan nota 

pembelian, klik tambah. Apabila terdapat barang lebih dari 

satu dalam satu faktur, hanya mengulangi langkah mengisi 

kode barang, jumlah dan harga beli. 

Gambar 4.32 Proses Pembelian 1 

 

Tampilan pada gambar dibawah ini, yang menunjukkan 

bahwa barang pada pembelian telah selesai diinput. Klik 

tombol simpan, pada bagian kiri bawah. 
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Gambar 4.33 Proses Pembelian 2 

 

Kemudian mengkonfirmasi mengenai pembayaran. Jika 

nota pembelian ini merupakan hutang, atau pembayaran 

akan dilakukan pada tempo yang ditentukan maka pada 

kolom bayar, tidak perlu diisi nominal nya. Namun apabila, 

nota pembelian tidak ada waktu jatuh tempo atau tunai. 

Maka pada kolom bayar diisi dengan nominal yang 

dibayarkan dan memilih rekening pembayaran, lalu klik 

tombol proses. Bentuk dari form konfirmasi penjualan, 

ada pada gambar berikut 

  



73 

 

 

 

Gambar 4.34 Proses Pembelian 3 

 

Setelah klik tombol proses, maka otomatis akan muncul 

nota pembelian seperti gambar dibawah ini. 

Gambar 4.35 Nota Pembelian 
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 Proses Retur Pembelian 

Gambar 4.36 Form Retur Pembelian 

 

Proses retur pembelian dimulai dari mengisi nomor 

faktur pembelian, kemudian pada data pembelian 

dipilih barang yang akan diretur. Setelah menentukan 

barangnya klik tombol proses. Input jumlah barang 

yang akan diretur, konfirmasi metode untuk retur, misal 

potong nota tagihan atau  ditukar barang, kemudian klik 

tombol oke. 

 Proses Pelunasan Pembelian (Hutang) 

Proses pelunasan hutang dimulai dengan membuka 

form pelunasan pembelian. Dalam form tersebut akan 

terlihat informasi mengenai faktur, yang mana terdapat 



75 

 

 

 

informasi mengenai nomer faktur pembelian, nama 

supplier,  nominal pada setiap fakturnya, serta total 

keseluruhan hutang. Tampilan awal form pelunasan 

hutang seperti pada gambar berikut 

Gambar 4.37 Form Pelunasan Hutang 

 

Pilih nomor faktur pembelian yang akan dibayar, 

kemudian disalin pada kolom cari nomor faktur pembelian. 

Gambar 4.38 Proses Pelunasan Hutang  
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Kemudian klik tombol bayar, akan muncul mengenai 

konfirmasi pembayaran. Pilih metode pembayaran yang 

digunakan, dengan cara transfer atau tunai, kemudian 

masukkan nominal pembayaran. Klik tombol oke.  

Gambar 4.39 Proses Pelunasan Hutang 1 

 

Saat proses pelunasan telah selesai, akan muncul 

konfirmasi lunas.  
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E. Laporan  

Penginputan transaksi dan jurnal diatas akan masuk ke 

dalam beberapa laporan. Laporan yang ada berfungsi 

sebagai infromasi untuk pemilik menunjukkan transaksi 

pada periode tersebut dan membantu pemilik dalam 

mengambil keputusan. 

 Laporan Penjualan dan Pembelian 

Laporan penjualan digunakan untuk mengetahui total 

penjualan dalam suatu periode. Penjualan dapat dilihat 

juga dengan mengetahui nomer faktur tertentu yang dipilih. 

Selain itu, dapat juga dengan menyesuaikan dengan 

mengisi tanggal awal dan tanggal akhir. 

Gambar 4.40 Laporan Penjualan 

 

Saat klik tombol print, maka akan muncul laporan 

penjualan seperti ini 
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Gambar 4.41 Laporan Penjualan 1 

 

Laporan pembelian digunakan untuk mengetahui total 

pembelian dalam satu periode. Pembelian dapat dilihat 

juga dengan mengetahui nomer faktur tertentu yang dipilih. 

Selain itu, dapat juga dengan menyesuaikan dengan 

mengisi tanggal awal dan tanggal akhir. 
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Gambar 4.42 Laporan Pembelian 

 

Saat klik tombol print, maka akan muncul bentuk laporan 

pembelian seperti dibawah ini 

Gambar 4.43 Laporan Pembelian 1 
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 Laporan Retur Jual dan Beli 

Laporan retur jual digunakan untuk  mengetahui informasi 

retur penjualan atau pengembalian barang pelanggan ke 

Toko BangunanKu dalam periode tertentu. Sama halnya 

dengan laporan retur pembelian, digunakan untuk 

mengetahui adanya retur pembelian ke supplier dalam 

periode tertentu. 

Gambar 4.44 Laporan Retur Penjualan 

 

Gambar 4.45 Laporan Retur Penjualan 1 
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 Laporan Piutang dan Hutang 

Laporan piutang digunakan untuk mengetahui nominal 

dan rincian piutang Toko BangunanKu. Walaupun Toko 

BangunanKu belum menerapkan sistem piutang karena 

sistem penjualan hanya menerima tunai, namun program 

telah dilengkapi dengan sistem pembayaran secara kredit 

jika suatu saat akan digunakan oleh perusahaan. 

Gambar 4.46 Laporan Piutang 

 

Sedangkan laporan hutang berfungsi untuk melihat hutang 

yang dimiliki oleh Toko BangunanKu pada periode 

tertentu. 
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Gambar 4.47 Laporan Hutang 

 

Gambar 4.48 Laporan Hutang 1 
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 Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi digunakan untuk mengetahui laba dalam 

periode tersebut. 

Gambar 4.49 Laporan Laba Rugi 

 

Gambar 4.50 Laporan Laba Rugi 1 
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 Laporan Neraca 

Data dari laporan neraca bersumber dari data Toko 

BangunanKu sebelum menggunakan program sampai 

menggunakan program, kemudian tujuannya adalah untuk 

mengetahui perubahan berupa kenaikan atau penurunan 

aktiva dan pasiva. 

Gambar 4.51 Laporan Neraca 
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Gambar 4.52 Laporan Neraca 1 

 

Gambar 4.53 Laporan Neraca 2 
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 Laporan Saldo Keluar/Masuk 

Laporan saldo keluar dan masuk digunakan untuk melihat 

jurnal penerimaan dan pengeluaran kas atau rekening pada 

periode tertentu. 

Gambar 4.54 Laporan Saldo Masuk 
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Gambar 4.55 Laporan Saldo Masuk 1 

 

Gambar 4.56 Laporan Saldo Keluar  
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Gambar 4.57 Laporan Saldo Keluar 1 

 

 Laporan Jurnal Umum 

Laporan jurnal umum berisi mengenai informasi jurnal 

yang terjadi pada setiap transaksi.  

Gambar 4.58 Form Laporan Jurnal Umum 

 

Gambar 4.59 Form Laporan Jurnal Umum 1 
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Gambar 4.60 Form Laporan Jurnal Umum 2 

 

Gambar 4.61 Laporan Jurnal Umum  

 

Gambar 4.62 Laporan Jurnal Umum 1 
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Gambar 4.63 Laporan Jurnal Umum 2 

 

Gambar 4.64 Laporan Jurnal Umum 3 

 

 Laporan Persediaan Barang Dagang 

Laporan ini dibuat untuk mengetahui barang yang keluar 

dan masuk pada periode tertentu. Metode pencatatan 

persediaan yang digunakan dalam program ini adalah 

metode rata-rata. 
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Gambar 4.65 Laporan Persediaan Barang Dagang 

 

Gambar 4.66 Laporan Persediaan Barang Dagang dengan Metode Rata-rata 
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 Laporan Minimum Stok 

Laporan minimum stok digunakan untuk membantu Toko 

BangunanKu dalam melakukan pemesanan barang yang 

hampir habis ke supplier. 

Gambar 4.67 Laporan Minimum Stok 

 

 Laporan Arus Kas dan Perubahan Modal 

Laporan arus kas digunakan untuk mengetahui keluar 

masuk nya kas setiap bulannya. 

Laporan perubahan modal digunakan untuk mengetahui 

berapa jumlah modal akhir setelah ditambah laba dan 

dikurangi prive. 
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Gambar 4.68 Form Laporan Arus Kas dan Perubahan Modal 

 

Gambar 4.69 Form Laporan Arus Kas untuk Aktivitas Pendanaan dan Investasi 

 

Dengan memilih status transaksi, menginput nominal 

transaksi tersebut dan memilih tanggal transaksi. 
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Gambar 4.70 Laporan Arus Kas

 

Gambar 4.71 Laporan Arus Kas 1 
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Gambar 4.72 Laporan Perubahan Modal 

 

F. Keluar dari program  

Keluar dari program hanya dengan mengeklik tombol close pada pojok 

kanan atas program. 




