BAB IV
HASIL DAN ANALISA
4.1 Tahap Investigasi Awal
Dalam tahap ini, penulis bertemu dengan pemilik perusahaan untuk
menganalisa kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam proses operasional toko.
Sehingga dapat diketahui pola kerja dan transaksi yang terdapat di Toko Optik Mura
Semarang. Tahap Investigasi awal dilakukan dengan cara wawancara dan observasi
langsung di lokasi.
4.2 Tahap Analisis Masalah

Tahap ini berisi masalah yang ada sebelum adanya sistem. Setelah dilakukan
analisa yang medalam, penulis menemukan beberapa kelemahan yang terjadi, berikut
diantaranya :
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Tabel IV.1 Analisis Masalah

4.3 Tahap Analisis Kebutuhan Sistem
Suatu sistem

pendukung harus memenuhi kebutuhan meliputi tahapan-

tahapan berikut :
1. Identifikasi kebutuhan perangkat keras (Hardware)
Perangkat keras yang dibutuhkan untuk pengoperasian sistem dapat berupa
komputer PC, notebook, netbook, atau sejenisnya.
2. Identifikasi kebutuhan perangkat lunak
Agar sistem dapat berjalan pada perangkat keras, maka perangkat lunak
dibutuhkan dalam kinerjanya seperti Visual Basic Net 10.

3. Identifikasi Media Penyimpanan
Media penyimpanan data pada perangkat keras cukup berupa hard disk
internal, jika dirasa memerlukan tambahan dapat menggunakan hard disk
eksternal sebagai penambah kapasistas penyimpanan.
4. Identifikasi kebutuhan Sumber Daya Manusia
Agar pelaksanaan sistem informas akuntansi pada Toko Optik Mura
Semarang dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan sumber daya
yang dapat mengoperasikan sistem tersebut. Setidaknya pemakai (user)
paham pengoperasian komputer dasar atau dapat diajari terlebih dahulu.
Pemakai sistem (user) adalah karyawan dan pemilik dari Toko Optik Mura
Semarang.
5. Identifikasi Kebutuhan Sistem Toko
No
1

Output

Input

Laporan Stok

Jenis barang, kode barang, nama

Barang

barang, satuan barang, harga beli,
harga jual.

2

Laporan Pembelian

Kode barang, nama barang, satuan
barang, harga beli, tanggal
transaksi pembelian, nama
supplier, jumlah yang dibeli.

3

Laporan Penjualan

Tanggal transaksi, identitas
pelanggan, nominal uang muka
(bila transaksi menggunakan uang
muka), nama barang, jumlah
barang yang dijual, harga barang.

4

Laporan Neraca

Periode, aktiva lancar (kas,
persediaan, perlengkapan), aktiva
tetap ( kendaraan, gedung,
akumulasi penyusutan kendaraan,
akumulasi penyusutan gedung),

modal.
5

Laporan laba rugi

Periode, total penjualan, penjualan
bersih, total HPP, laba kotor,
beban-beban.

6

Laporan Arus Kas

Pendapatan, pembelian, bebanbeban, saldo awal kas dan setara
kas.

7

8

Laporan Perubahan Saldo awal, Laba bersih sebelum
Modal

pajak.

Laporan Hutang

Tanggal periode, nama supplier,
saldo hutang.

9

Laporan Jurnal

Tanggal, nama dan kode akun,
keterangan, debet, kredit.

Tabel IV.2 Identifikasi kebutuhan sistem
4.4 Tahap Analisis Biaya dan Manfaat
Analisis biaya dan manfaat dibutuhkan untuk mengetahui biaya yang
diperlukan dalam membentuk sebuah sistem yang sesuai dengan kebutuhan, serta
keuntungan apa saja yang diperoleh dalam penggunaan sistem tersebut. Adapun
besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan sistem :
1. Komputer Microsoft Windows 7

Rp 4.500.000,-

2. Pembuatan sistem akuntansi toko optic

Rp 2.500.000,-

Manfaat penggunaan sistem informasi toko optik adalah :
1. Menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan tepat.
2. Tidak memerlukan lagi penghitungan manual
3. Memudahkan pencarian data

4.5 Pembuatan Database

Dalam melakukan pengembangan terhadap sistem dibutuhkan database.
Berikut ini adalah database yang dibutuhkan untuk program akuntasi :
A. Jenis barang/kategori produk

Tabel IV.3 Struktur Jenis Barang
B. Nama Barang/Data Produk

Tabel IV.4 Struktur Nama Barang

C. Supplier

Tabel IV.5 Struktur Supplier

D. Data pelanggan/Customer

Tabel IV.6 Struktur Data pelanggan
E. Identitas toko

Tabel IV.7 Struktur identittas toko

F. Kode akun

Tabel IV.8 Struktur Kode akun

G. Laba Rugi toko

Tabel IV.9 Struktur Laba Rugi toko

H. Arus kas

Tabel IV.10 STruktur Arus kas
I. HPP

Tabel IV.11 Struktur HPP
J. Transaksi

Tabel IV.12 Struktur Transaksi

K. Akunting

Tabel IV.13 Struktur Akunting

4.6 Pembuatan Interface
Pada bagian ini adalah pembuatan desain untuk sistem informasi Toko
Optik Mura Semarang. Interface merupakan tampilan-tampilan dari bagian program
tersebut. Pemrosesan data – data sebelum diolah menjadi informasi meliputi beberapa
tahap berikut ini:

4.6.1 Menu Utama

Gambar 4.1 Tampilan menu utama
Menu utama merupakan tampilan awal untuk menghubungkan pengguna
pada beberapa sub-menu yang tersedia sebelum melakukan input data pada sistem
informasi toko optik. Sub-menu yang tersedia memiliki tugas dan fungsinya masingmasing, yaitu :
 Master Data
 Kode akun
 Kategori produk
 Data produk
 Data supplier
 Data pelanggan
 Saldo awal


Saldo awal produk



Saldo awal neraca



Saldo awal hutang

 Pembelian


Pembelian tunai



Pembelian kredit

 Penjualan



Uang muka



Penjualan



Pembayaran Hutang



Jurnal pengeluaran kas



Jurnal umum



Pembelian asset tetap

 Hutang
 Jurnal

4.6.1.1 Desain form kode akun

Gambar 4.2 Tampilan form kode akun
Form kode akun berisi akun-akun yang berada pada sistem informasi toko
optik. Pada form ini, tiap akun diberikan kode khusus berupa angka-angka yang berbeda satu
sama lain secara spesifik agar tidak terjadi kesamaan dan mengakibatkan kesalahan pada saat
melakukan input data maupun pada hasil outputnya.
4.6.1.2 Desain Form Kategori Produk

Gambar 4.3 Tampilan Form Kategori Produk
Dalam form kategori produk, pemilik toko atau pengguna sistem informasi
toko optik harus memasukkan jenis barang apa saja yang dijual di tokonya. Dalam hal ini,
Toko Optik Mura Semarang menjual tiga jenis barang yaitu frame, lensa, dan aksesoris.
Selain itu, terdapat pula jenis jasa di dalamnya karena Toko Optik Mura Semarang dalam
pembuatan satu resep kacamata membutuhkan jasa faset atau pemotongan kaca, selain itu,
Toko Optik Mura Semarang juga menerima jasa servis kacamata dan patri.
4.6.1.3 Desain Form Data Produk

Gambar 4.4 Tampilan Form Data Produk
Form Data Produk digunakan sebagai media untuk memasukkan data berupa
nama-nama barang yang dijual di Toko Optik Mura Semarang. Dalam proses memasukkan

data, pengguna pertama-tama harus memilih dahulu jenis barang yang sudah sebelumnya
dimasukkan datanya pada form Kategori Produk, kemudian pengguna memasukkan kode
barang tersebut yang membedakan antara barang yang satu dan lainnya. Dalam kasus ini,
pengguna mengkodekan produknya dengan huruf-huruf yang sederhana namun spesifik :


Frame dikodekan dengan FR kemudian diikuti kode yang sudah tertera
pada setiap frame yang tersedia.



Lensa dikodekan dengan LS, lalu diikuti dengan nomor yang sudah
tertera pada setiap lensa yang tersedia.



Aksesoris dikodekan dengan AK, lalu diikuti angka yang berurutan
untuk membedakan satu dengan yang lain.



Jasa dikodekan dengan JS, lalu diikuti angka yang berurutan untuk
membedakan satu dengan yang lain.

Kemudian masukkan nama barang, lalu berapa satuan dari barang tersebut. Setelah itu
masukkan harga beli dan harga jualnya, dapat pula disertakan foto atau gambar barang yang
bersangkutan. Hasil input data akan ditampilkan pada baris sebelah kanan layar. Pengguna
dapat menghapus, menambah, dan mengganti data barang yang sudah ada, tergantung dari
minat pelanggan terhadap barang tersebut. Untuk pengendalian pada bagian produk, setiap
data yang masuk secara otomatis akan dikodekan sesuai dengan pilihan jenis produk yang
akan diinput, kemudian jika pengguna ingin menghapus data yang telah diinput, data tersebut
harus data yang memiliki stok 0 atau sudah habis stoknya barulah dapat dihapus dari daftar
produk.

4.6.1.4 Desain Form Data Supplier

Gambar 4.5 Tampilan Form Data Supplier
Form Data Supplier berisi data lengkap dari pemasok barang dagang yang
dijual di Toko Optik Mura Semarang. Pengguna dapat memasukkan nama supplier beserta
alamat lengkap, serta nomor telepon, dan email pada baris sebelah kiri. Jika sudah, klik
masukkan data maka hasil input dari baris sebelah kiri akan ditampilkan pada baris sebelah
kanan.

4.6.1.5 Desain Form Data Pelanggan

Gambar 4.6 Tampilan Form Data Pelanggan
Form ini menampilkan data pelanggan dari Toko Optik Mura Semarang, di
dalamnya terdapat nama, alamat lengkap, kota asal dan nomor telepon yang dapat diinput
oleh pengguna sistem. Data pelanggan dibutuhkan karena dalam beberapa transaksi terdapat
uang muka penjualan yang mengharuskan untuk diketahui siapa pemberi uang muka pada
tanggal transaksi tersebut, maka data pelanggan sebagai master data dari form uang muka.

4.6.1.6 Desain Form Saldo Awal Persediaan

Gambar 4.7 Tampilan Form Saldo Awal Persediaan
Form Saldo awal toko berisi barang apa saja yang ada dalam toko dari periode
sebelumnya. Pada baris sebelah kanan dapat terlihat nama-nama barang beserta jumlah
stoknya yang tersisa. Sedangkan untuk input pertama kali dapat diisi pada baris sebelah kiri,
di mana pengguna dapat mengisi tanggal stok awal, kemudian mencantumkan informasi
barang apa yang akan diinput stoknya. Untuk mencari informasi nama barang yang akan
diinput, dapat dicari pada kolom cari nama barang di baris kanan, kemudian pengguna
menuliskan jumlah stok yang tersisa, lalu klik masukkan data untuk menyimpannya.

4.6.1.7 Desain Form Saldo Awal Neraca

Gambar 4.8 Tampilan Form Saldo Awal Neraca
Pada form ini, pengguna mengisikan macam-macam saldo awal yang ada pada
Toko Optik Mura Semarang, mulai dari kas, uang di bank, modal usaha, kendaraan, dan
peralatan, beserta penyusutannya. Untuk mengisi form Saldo awal neraca, pertama kali
tentukan tanggal pengisian saldo awal neraca, kemudian isi keterangan akun apa yang akan
diisi, lalu input nominal angkanya pada kolom debit bila akun tersebut berada pada posisi
debit, dan kredit bila akun tersebut ada pada posisi kredit. Pada akun posisis kredit, bila akun
tersebut masuk dalam arus kas, maka pada kolom Arus Kas, pilih kategori Arus Kas, dan bila
tidak, pilih kategori Tidak Ada.

4.6.1.8 Desain Form Saldo Awal Hutang

Gambar 4.9 Tampilan Form Saldo Awal Hutang
Saldo awal hutang merupakan hutang yang ada pada awal periode pada tiap
supplier. Untuk input data, pengguna dapat memilih supplier mana yang terdapat
hutang pada baris kanan atas, setelah supplier sudah dipilih, besarnya hutang dapat
diinput pada baris kiri bawah beserta tanggal, nomor bukti dan keterangan. Hasil input
akan ditampilkan pada baris kanan bawah.

4.6.1.9 Desain Form Pembelian Tunai dan Pembelian Kredit

Gambar 4.10 Tampilan Form Pembelian Tunai

Gambar 4.11 Tampilan Form Pembelian Kredit
Form pembelian akan menampilkan transaksi pembelian barang dagang dari
Toko Optik Mura Semarang baik tunai maupun kredit. Dalam sistem ini, pembelian tunai dan
kredit dibedakan dalam sub-menu terpisah untuk memudahkan pengguna, walaupun dalam
segi tampilan sama, yang membedakan hanya pada kode transaksi tunai, dan kredit. Proses
inputnya, pertama-tama pengguna memilih barang apa yang akan dibeli melalui kolom cari di
baris sebelah kiri. Setelah barang yang akan dibeli untuk menambah stoknya sudah diklik,
maka secara otomatis informasi barang tersebut muncul di baris tengah atas. Kemudian

pengguna memilih tanggal transaksi, dan supplier pembelian tersebut beserta jumlahnya,
maka sistem akan otomatis menghitung berapa harga yang harus dibayar atau dikreditkan
pada kolom yang sudah tersedia. Bila input sudah sukses, maka hasilnya akan muncul pada
baris kanan.
4.6.1.10 Desain Form Uang Muka

Gambar 4.12 Tampilan Form Uang Muka
Form uang muka berfungsi untuk memasukkan nominal uang muka yang
diberikan pelanggan pada saat terjadi transaksi penjualan yang mengharuskan adanya uang
muka. Setelah dipilih tanggal transaksinya, kemudian pilih nama pelanggan yang
membayarkan uang muka, nama pelanggan dapat muncul bila sebelumnya identitasnya sudah
diinput pada form data pelanggan. Kemudian isi nomor bukti dan nominal uang muka yang
dibayarkan. Bilai input suskses, maka pada kolom bagian bawah akan muncul informasi
tanggal transaksi, dan uraian yang berisi informasi bahwa “Telah diterima uang muka dari
(Nama pelanggan) dengan nominal yang telah dibayarkan.

4.6.1.11 Desain Form Penjualan

Gambar 4.13 Tampilan Form Penjualan
Form penjualan akan menghitung total biaya dari barang yang dijual ke
pelanggan dengan uang muka atau tanpa uang muka, beserta detail barang yang terjual.
Proses inputnya, bila terjadi penjualan tunai, maka pengguna memilih tanggal transaksinya
terlebih dahulu, lalu memilih nama pelanggan di kolom pelanggan. Bila pelanggan tersebut
sudah membayar sejumlah uang muka, maka secara otomatis kolom uang muka akan terisi
sejumlah uang muka yang telah dibayar. Kemudian pilih barang yang akan dijual, untuk
memudahkan pencarian, dapat dilakukan pada baris sebelah kanan, terdapat kolom pencarian
berdasarkan barang, dan pencarian berdasarkan barcode yang hasil pencarianya nanti akan
ditampilkan di kolom bawahnya. Bila sudah memilih barangnya, otomatis informasi barang
tersebut beserta harganya akan muncul di baris sebelah kiri, kemudian pengguna tinggal
menulis berapa jumlah barang yang akan dijual. Untuk menyimpan tiap item barang yang
akan dijual klik pada Penjualan Tunai hingga informasi barang tersebut muncul di kolom
bagian bawah, Bila ingin menghapus barang, klik Hapus, Bila transaksi sebelumnya terdapat
uanng muka, maka klik Proses UM dan jika tanpa uang muka cukup klik Selesai.

4.6.1.12 Desain Form Pembayaran Hutang

Gambar 4.14 Tampilan Form Pembayaran Hutang
Form pembayaran hutang digunakan untuk mencatat pembayaran hutang.
Pengguna dapat memilih supplier mana yang akan dibayar hutangnya pada baris kanan atas,
bila sudah memilih salah satu supplier, maka informasi mengenai supplier tersebut akan
muncul di baris kiri atas bagian Data Supplier, sedangkan rincian hutang apa saja yang
berkaitan dengan supplier tersebut ada di baris kanan bawah beserta nilai saldo hutangnya.
Selanjutnya pengisian nomor bukti, keterangan dan berapa nominal hutang yang akan dibayar
dapat diisi di bagian Data Hutang, baris kiri bawah. Bila hutang sudah terbayar, maka kolom
saldo hutang akan menjadi berkurang atau 0 jika sudah lunas, dan kolom pembayaran akan
tertera nilai uang yang dibayarkan atau melunasi hutang tersebut.

4.6.1.13 Desain Form Pengeluaran Kas

Gambar 4.15 Tampilan Form Pengeluaran Kas
Form pengeluaran kas berisi beban-beban usaha dan kewajiban yang harus
dibayarkan oleh pemilik. Pada baris sebelah kiri pengguna dapat memilih beban apa
yang akan diinput, jika sudah dipilih, maka secara otomatis akan muncul pada baris
sebelah kanan, kolom rekening yang di debet, pada kolom rekening yang di kredit,
pengguna dapat memilih pembayaran dari kas atau dari Bank. Selanjutnya tentukan
tanggal pembayarannya, nomor bukti, keterangan, serta nominal beban atau
kewajiban yang harus dibayar tersebut.

4.6.1.14 Desain Form Jurnal Umum

Gambar 4.16 Tampilan Form Jurnal Umum
Pada form jurnal umum, pada baris kiri kilom rekening yang di debet haus
diisikan akumulasi penyusutan aset yang dimiliki toko, sedangkan pada kolom rekening yang
di kredit diisikan beban penyusutan asset yang dimiliki toko. Jika sudah, tentukan tanggal,
nomor bukti, keterangan serta nominal yang akan diisikan.

4.6.1.15 Desain Form Pembelian Aset Tetap

Gambar 4.17 Tampilan Form Pembelian Aset Tetap
Bila pemilik ingin menambah asset tetap yang dimilikinya dengan membeli
asset tetap baru berupa bangunan, kendaraan, peralatan, atau tanah, maka isikan dahulu
tanggal transaksi tersebut terjadi, lalu pilih kolom biaya, di mana di sana terdapat pilihan
asset tetap apa yang akan di beli berupa bangunan, kendaraan, peralatan, atau tanah,
kemudian pada kolom pengeluaran dapat dipilih membayarnya menggunakan kas atau Bank,
lalu tuliskan nomor bukti, keterangan, serta besarnya harga asset yang akan dibeli, kemudian
klik tambah data.

4.6.2 Menu Laporan

Gambar 4.18 Tampilan Menu Laporan
Menu laporan berisi kumpulan laporan dari mulai stok barang, hingga jurnal
dar Toko Optik Mura Semarang untuk memudahkan pemilik melihat, menganalisa,
dan mengambil keputusan dari laporan keuangan yang sudah ada. Sub-menu dari
Laporan adalah :
 Laporan stok barang
 Laporan Pembelian
 Laporan penjualan
 Laporan Neraca
 Laporan laba rugi
 Laporan arus kas
 Laporan perubahan modal
 Laporan Jurnal
 Laporan Hutang
 Buku besar

4.6.2.1 Desain Laporan Stok Barang

Gambar 4.19 Tampilan Laporan Stok Barang
Laporan stok barang akan menampilkan rincian barang apa saja yang menjadi
stok atau persediaan dari Toko Optik Mura Semarang mulai dari awal periode hingga tanggal
yang dapat ditentukan oleh pengguna. Untuk memunculkan laporan yang diingkinkan,
pengguna tinggal menyesuaikan tanggal pada kolom tanggal yang sudah tersedia, lalu klik
Lihat Laporan.
4.6.2.2 Desain Laporan Pembelian

Gambar 4.20 Tampilan Laporan Pembelian
Laporan pembelian akan menampilkan rincian pembelian barang yang
dilakukan Toko Optik Mura Semarang baik secara kredit maupun tunai. Pengguna dapat
menentukan ingin melihat dari tanggal berapa-hingga tanggal berapa, sesuai kebutuhan
dengan cara menyesuaikan pada kolom yang sudah tersedia, lalu klik Lihat Laporan.

4.6.2.3 Design Laporan Penjualan

Gambar 4.21 Tampilan Laporan Penjualan
Laporan penjualan akan menampilkan rincian penjualan barang apa saja yang
terjadi pada Toko Optik Mura Semarang. Pengguna dapat menentukan ingin melihat dari
tanggal berapa-hingga tanggal berapa, sesuai kebutuhan dengan cara menyesuaikan pada
kolom yang sudah tersedia, lalu klik Lihat Laporan.

4.6.2.4 Design Laporan Neraca

Gambar 4.22 Tampilan Laporan Neraca
Laporan neraca berisi uraian dari nilai asset berupa asset lancer yaitu kas dan
setara kas, persediaan, dan asset non lancar berupa asset tetap. Terdapat juga uraian
rekening kewajiban janngka pendek dan jangka panjang, serta ekuitas. Untuk
memunculkan laporan yang diingkinkan, pengguna tinggal menyesuaikan tanggal
pada kolom tanggal yang sudah tersedia, lalu klik Lihat Laporan.

4.6.2.5 Design Laporan Laba Rugi

Gambar 4.23 Tampilan Laporan Laba Rugi

Laporan Laba rugi berisi pendapatan dan beban-beban yang ada di Toko Optik
Mura Semarang, pendapatan yang diperoleh akan dikurangi beban-beban sehingga didapat

hasil laba bersih toko sebelum pajak. Untuk melihat laporannya, pengguna dapat
menyesuaikan tanggal pada kolom yang tersedia, lalu klik lihat laporan.

4.6.2.6 Design Laporan Arus Kas

Gambar 4.24 Tampilan Lapotan Arus Kas
Laporan Arus Kas berisi total arus kas dari aktifitas operasional toko,
investasi, maupun aktivitas pendanaan mulai dari kas masuk dan kas keluar, sehingga
didapatkan jumlah arus kas bersih. Saldo akhir kas didapatkan dengan menjumlah total arus
kas bersih dengan saldo awal kas dan setara kas. Pengguna dapat menentukan ingin melihat
dari tanggal berapa-hingga tanggal berapa, sesuai kebutuhan dengan cara menyesuaikan pada
kolom yang sudah tersedia, lalu klik Lihat Laporan.

4.6.2.7 Design Laporan Perubahan Modal

Gambar 4.25 Tampilan Laporan perubahan Modal
Laporan Perubahan Modal berisi informasi modal awal yang dimiliki toko dan
laba bersih sebelum pajak, sehingga totalnya dapat diperoleh aldo akhir modal Optik
Mura tiap periode. Pengguna dapat menentukan ingin melihat dari tanggal berapahingga tanggal berapa, sesuai kebutuhan dengan cara menyesuaikan pada kolom yang
sudah tersedia, lalu klik Lihat Laporan.

4.6.2.8 Design Laporan Hutang

Gambar 4.26 Tampilan Laporan Hutang
Dalam laporan hutang, terdapat informasi hutang kepada supplier siapa saja
yang harus dibayar dan berapa jumlahnya. Dalam laporan ini juga memuat informasi jika
hutang sudah dibayar pada kolom pelunasan, sehingga hasil akhirnya akan muncul pada saldo
akhir. Untuk memunculkan laporan yang diingkinkan, pengguna tinggal menyesuaikan
tanggal pada kolom tanggal yang sudah tersedia, lalu klik Lihat Laporan.

4.6.2.9 Design Laporan Jurnal

Gambar 4.27 Tampilan Laporan Jurnal
Laporan jurnal akan menampilkan secara lengkap dan terperinci jurnal apa
saja yang muncul pada tiap aktifitas operasional toko. Jurnal yang muncul pada Toko Optik
Mura Semarang diantaranya :
 Jurnal pembelian
 Jurnal penjualan
 Jurnal pengeluaran kas
 Jurnal penerimaan kas
Pengguna dapat menentukan ingin melihat dari tanggal berapa-hingga tanggal berapa, sesuai
kebutuhan dengan cara menyesuaikan pada kolom yang sudah tersedia, lalu klik Lihat
Laporan.

4.6.2.9 Design Form Laporan Mutasi (Buku Besar)

Gambar 4.28 Tampilan Form Laporan Mutasi
Form Laporan Mutasi atau Buku besar adalah untuk memastikan kebenaran
dari saldo akun-akun tertentu. Saldo akun dalam buku besar harus sama dengan saldo pada
akun-akun yang terdapat dalam laporan-laporan lainnya. Pengguna dapat menentukan ingin
melihat dari tanggal berapa-hingga tanggal berapa, sesuai kebutuhan dengan cara
menyesuaikan pada kolom yang sudah tersedia, lalu klik Lihat Laporan.

