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BAB IV 

HASIL ANALISIS 

 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan system informasi akuntansi berbasis RAD ( 

Rapid Application Development) pada PT.PALM. Metode ini adalah strategi pengembangan 

system menggunakan prototype yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat 

diaplikasikan pada pada PT.PALM. Tahap-tahapnya antara lain: 

4.1. Tahap Investigasi Awal 

Pada tahap ini, peneliti telah melakukan wawancara terhadap pemilik pada PT.PALM 

meliputi proses kegiatan bisnis dari awal hingga akhir. Dari wawancara, peneliti menemukan 

beberapa kelemahan yang membutuhkan perubahan agar lebih efektif dan efisien. 

Investigasi aktivitas pencatatan pembelian pada pada PT.PALM: 

Pada saat pembelian, pemilik melakukan pemesanan kepada supplier melalui via telepon 

dan hanya mencatat pemesanannya dalam buku  kecil pemilik. Pembelian dilakukan dengan cara 

kredit dan tunai. 

Investigasi aktivitas pencatatan penjualan pada pada PT.PALM: 

Penjualan dilakukan dengan cara yang biasa.namun permasalahan terletak pada laporan 

keuangan yang tidak teridentifikasidan tertata dengan baik .yang mana Neraca,arus kas,laporan 

laba rugi tidak bisa diakses langsung oleh pemilik .hal tersebut terjadi karena pencatatan 

dilakukan secara manual dan tidak ter integrasi satu dengan yang lainnya. Akibatnya pemilik 
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tidak dapat mengontrol dan mengetahui proses akuntansi yang berjalan didalam perusahaan yang 

ia miliki. 

4.2. Tahap Analisis Masalah 

No. Masalah Solusi 

1. Pada saat melakukan pencatatan 

persediaan, masih secara manual. 

Sehingga memungkinkan terjadi 

kesalahan pencatatan, lupa 

mencatat dan frekuensi hilangnya 

data lebih besar 

Sistem akan dirancang setiap 

ada barang datang, user akan 

melakukan penginputan 

dalam nota yang number 

kodenya berurutan. Setiap 

penginputan secara otomatis 

barang akan bertambah. 

Sebaliknya, apabila ada 

persediaan keluar, maka user 

juga akan melakukan 

penginputan, dan secara 

otomatis mengurangi 

persediaan.  

2.  Pembuatan laporan keuangan juga 

dilakukan secara manual. Hal 

tersebut membuat frekuensi 

kesalahan bertambah besar dan 

memakan waktu yang lama. 

System akan dirancang 

dimana setiap data yang 

sebelumnya diinput akan 

secara otomatis menghasilkan 

jurnal, hal ini akan membuat 
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user lebih mudah untuk 

membuat laporan keuangan 

secara efektif dan efisien. 

 

Pengembangan sistem yang akan digunakan oleh pada PT.PALM adalah perubahan 

sistem pencatatan persediaan barang dan pembuatan laporan keuangan yang masih manual. 

Dalam penerapannya, diharapkan dapat membuat sistem pencatatan persediaan dan laporan 

keuangan yang lebih teratur, detail dan akurat. 

4.3. Tahap Pembuatan Prototype 

4.3.1. Tahap Proses 

Setelah menganalisa kebutuhan system perusahaan maka diperoleh peningkatan 

sistem, proses analisa dimulai dapat dimulai dari penentuan output yang akan 

dihasilkan, pengidentifikasian tahap proses input. Output yang dihasilkan berupa 

sebuah desain informasi pembelian dan penjualan yang berbasis informasi yang 

berupa sebuah prototype.  

 Selanjutnya data-data dari pada PT.PALM akan melalui beberapa tahap proses 

terlebih dahulu sebelum akhirnya menghasilkan output. Berikut adalah beberapa 

tahap proses tersebut Data Master Barang 

Daftar barang yang ada di gudang, daftar persediaan bahan baku PT.PALM  

dibagi menjadi 2, yaitu bahan baku dan bahan penolong 
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a. Data Transaksi Pembelian 

Daftar pembelian persediaan dalam gudang.  

b. Daftar Penjualan 

Daftar penjualan kepada konsumen. 

c. Data yang Berhubungan dengan Keuangan 

 Jurnal Pembelian 

 Jurnal Penjualan 

 Jurnal asset tetap 

 Buku pembantu 

 Laporan Laba Rugi 

 Laporan Neraca 

 Laporan Perubahan Modal 

Output yang akan dihasilkan oleh system yang akan dijalankan pada pada 

PT.PALM adalah sebagai berikut: 
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1. Proses Log In ke Form Menu 

F
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 digunakan untuk user masuk ke dalam program. Tujuannya adalah menajaga 

keamanan agar tidak semua orang punya akses ke dalam program. Hanya user 

yang memiliki ID dan mengetahui password nya yang mempunyai hak akses 

ke dalam program. 

  Tahap Log In : 

 Masukkan user ID dan password 

 Klik Log In. User ID dan password akan dicocokkan dalam database. 

Jika user ID dan password sesuai maka akan langsung masuk ke form 

menu, sebaliknya, jika salah maka akan kembali untuk melakukan 

proses Log In. 
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2. Proses untuk Memasukkan Jenis bahan  

 

 

 

F

o
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berguna untuk mengkategorikan  jenis bahan. Pada system ini bahan 

persediaan  akan diklasifikasikan berdasarkan jenis bahan baku dengan 

bahan penolong. Sebelum melakukan input bahan persediaan, harus input 

jenis bahan  terlebih dahulu. Langkah-langkahnya adalah : 
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A.  Proses untuk Memasukkan Data sparepart 

 

 

Form data bahan bsku ini berguna untuk menginput dan menyimpan data 

sparepart yang dibeli. Sebelum melakukan input pembelian, harus input data 

jenis bahan bakuterlebih dahulu Langkah-langkah untuk memproses data ini 

adalah : 

A. Proses untuk menginput data sparepart 

 Klik Menu  bahan baku   Baru 

 Kemudian akan keluar form input data bahan baku, lalu isi field : 

a. ID bahan baku : Untuk memasukkan id bahan baku yang berguna 

untuk memberi id kepada bahan baku. Pemberian ID baku  sudah 

secara otomatis. Contoh 01BT  untuk bahan baku batu bata. 
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b. Nama : Untuk memberi nama bahan baku. Penyusunan nama 

dibuat sederhana. Contohnya BATA 

c. Tipe  bahan : Untuk mengklasifikasikan apakah bahan tersebut 

jenis bahan baku atau bahan penolong 

 Jika semua data sudah terisi, maka klik ”Simpan”, maka data akan 

secara otomatis tampil di menu List Bahan baku 

B. Proses mengedit data dan menghapus data yang sudah ada sebelumnya 

 Klik Menu  Pilih Bahan baku 

 Kemudian akan keluar form List bahan, lalu klik “Edit” dan pilih data 

yang akan di edit dengan cara klik dua kali pada bagian kolom paling 

kiri pada baris data bahan  yang akan di edit. Klik ‘Simpan” 

 Klik “Hapus” jika data sparepart akan dihapus, lalu pada bagian 

kolom paling kiri pada baris data bahan baku yang akan dihapus, 

maka data sparepart akan secara otomatis terhapus.  

 

3.  Proses untuk membuat sebuah Perumahan 
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Form ini berguna untuk membuat perumahan untuk selanjutnya dapat di klasifikasikan 

dan dibedakan menurut perumahan yang ada dengan tipe dan jenis  bangunan yang akan 

perjualkan. Sebelum melakukan input tipe perumahan, harus input nama perumahan  terlebih 

dahulu. Langkah-langkahnya adalah : 

A. Proses untuk Menginput nama perumahan 

 Klik Menu  Perumahan  Baru 

 Kemudian akan keluar form input perumahana, lalu isi field : 

a. ID perumahan : Untuk memasukkan id perumahan yang berguna 

untuk memberi id kepada perumahan. Pemberian ID perumahan  

sudah secara otomatis. Contoh PR  untuk Palm regency.. 

b. Nama : Untuk memberi nama perumahan. Pemberian nama dibuat 

secara sederhana, sesuai dengan nama perumahan yang akan 

dibuat. 

c. Alamat : Untuk memberi petunjuk lebih dan memberi klasfikasi 

tentang alamat perumahan dan kota 

d. Telepon dan email : Untuk memberi petunjuk lebih dan memberi 

klasfikasi tentang telepon dan email jika diperlukan. 

 Jika semua data sudah terisi, maka klik ”Simpan”, maka data akan 

secara otomatis tampil di menu List perumahan 

B. Proses menghapus data yang sudah ada sebelumnya 

 Klik Menu  Jenis  perumahan 
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 Jika data jenis perumahanakan dihapus, maka pada bagian kolom 

paling kiri pada baris data rekening yang akan dihapus, maka data 

rekening akan secara otomatis terhapus.  
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4. Proses untuk Memasukkan Data perumahan 
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erumahan  ini berguna untuk menginput dan menyimpan data tipe perumahan 

yang telah diklasifikasikan. Sebelum menginput transaksi penjualan dan 

konstruksi, maka harus menginput data tipe perumahan. Langkah-langkah 

untuk memproses data ini adalah : 
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A. Proses untuk menginput data tipe perumahan 

 Klik Menu  tipe perumahan Baru 

 Kemudian akan keluar form input data sepeda, lalu isi field : 

e. ID tipe perumahan : Untuk memasukkan id tipe perumahan yang 

berguna untuk memberi id kepada tipe perumahan. Pemberian ID 

sepeda sudah secara otomatis. Contoh 01PR untuk rumah 01 di 

perumahan palm regency 

f. Nama : Untuk memberi nama tipe perumahan. Pemberian nama 

dibuat secara sederhana, sesuai dengan nama 01 untuk nomor 

rumah 

g. Nama perumahan : field ini mengkategorikan tipe perumahan  

pada tipe perumahan yang sifatnya terintegrasi 

h. Jenis : Untuk mengklasifikasikan apakah tipe perumahan tersebut 

dikelola untuk denah atau fasilitas 

i. Luas tanah : field ini menunjukan banyaknya luas tanah yang telah 

digunakan untuk tipe perumahan tersebut terhadap perumahan 

j. Luas bangunan : field ini menunjukan luas bangunan yang 

terintegrasi dengan harga jual 

k. Harga Jual : Untuk menentukan harga jual tipe perumahan, 

berfungsi untuk form penjualan, akan secara otomatis keluar harga 

jual apabila menginput penjualan. 

 Jika semua data sudah terisi, maka klik ”Simpan”, maka data akan 

secara otomatis tampil di menu List tipe perumahan 
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B. Proses mengedit data dan menghapus data yang sudah ada sebelumnya 

 Klik Menu  tipe perumahan 

 Kemudian akan keluar form List tipe perumahan, lalu klik “Edit” dan 

pilih data yang akan di edit dengan cara klik dua kali pada bagian 

kolom paling kiri pada baris data tipe perumahan  yang akan di edit. 

Klik ‘Simpan” 

 Klik “Hapus” jika data sepeda akan dihapus, lalu pada bagian kolom 

paling kiri pada baris data tipe perumahan yang akan dihapus, maka 

data tipe perumahan  akan secara otomatis terhapus.  
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5. Proses untuk Memasukkan data Karyawan 
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data karyawan ini berguna untuk menginput dan menyimpan data karyawan. 

Sebelum menginput data konstruksi, harus menginput data karyawan terlebih 

dahulu. Langkah-langkah untuk memproses data ini adalah : 

A. Proses untuk menginput data karyawan 
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 Klik Menu  Karyawan  Data Baru 

 Kemudian akan keluar form input data karyawan, lalu isi field : 

a. ID Karyawan : Untuk memasukkan id karyawan yang berguna 

untuk memberi id kepada karyawan, dengan melihat id, maka akan 

langsung mengetahui siapa yang dimaksud. Contoh : Sur maka 

menunjukkan bahwa id tersebut adalah karyawan yang bernama 

Suryani, ID d buat berdasarkan nama panggilan. 

b. Nama : Untuk memberi nama karyawan, jika ID karyawan Sur 

maka nama karyawannya adalah Suryani 

c. Alamat : Untuk menginput alamat karyawan tinggal 

d. Kota : Untuk menginput di kota mana karyawan tinggal 

e. Telepon : Untukk menginput telepon karyawan. 

f. Status Kerja : Untuk menginput pekerjaan karyawan, apakah 

sebagai pemborong yang aktif atau non aktif 

 Jika semua data sudah terisi, maka klik ”Simpan”, maka data akan 

secara otomatis tampil di menu List Karyawan 

B. Proses mengedit data dan menghapus data yang sudah ada sebelumnya 

 Klik Menu  Karyawan  

 Kemudian akan keluar form List Karyawan, lalu klik “Edit” dan pilih 

data yang akan di edit dengan cara klik dua kali pada bagian kolom 

paling kiri pada baris data karyawan yang akan di edit. Klik ‘Simpan” 
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 Klik “Hapus” jika data sepedat akan dihapus, lalu pada bagian kolom 

paling kiri pada baris data karyawan yang akan dihapus, maka data 

sepedat akan secara otomatis terhapus.  

 

6. Proses untuk Memasukkan Data Supplier 
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supplier ini berguna untuk menginput dan menyimpan data supplier. Langkah-

langkah untuk memproses data ini adalah : 

 Proses untuk menginput data supplier 

 Klik Menu  Supplier  Baru 

 Kemudian akan keluar form input data supplier, lalu isi field : 

a. ID Supplier : Field ini sudah dirancang secara otomatis. Contoh 

SPL-1, SPL menunjukkan supplier 

b. Nama : Untuk memberi nama supplier, jika ID suuplier SPL-1, 

maka terserah pengguna untuk menginput siapa SPL-1 

c. Alamat : Untuk menginput alamat supplier tinggal 

d. Kota : Untuk menginput di kota mana supplier tinggal 

e. Kontak : Untuk menginput kontak supllier 

f. Telepon : Untuk menginput telepon supllier 

g. Email : Untuk menginput email supplier 

h. Fax : Untuk menginput nomor fax supplier 

i. NPWP : Untuk menginput NPWP supplier 

j. Bank : Untuk menginput jenis bank supplier, ada pilihannya 

k. No. Rekening : Untuk menginput nomor rekening 

l. Rek A/N : Untuk menginput nomor rekening atas nama siapa 

 Jika semua data sudah terisi, maka klik ”Simpan”, maka data akan 

secara otomatis tampil di menu List Supplier 

 Proses mengedit data dan menghapus data yang sudah ada sebelumnya 

 Klik Menu  Supplier  
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 Kemudian akan keluar form List Supplier, lalu klik “Edit” dan pilih 

data yang akan di edit dengan cara klik dua kali pada bagian kolom 

paling kiri pada baris data supplier yang akan di edit. Klik ‘Simpan” 

 Klik “Hapus” jika data supplier akan dihapus, lalu pada bagian kolom 

paling kiri pada baris data supplier yang akan dihapus, maka data 

supplier akan secara otomatis terhapus.  

 

7. Proses untuk Memasukkan data Konsumen 

 

 

Form data konsumen ini berguna untuk menginput dan menyimpan data 

konsumen. Langkah-langkah untuk memproses data ini adalah : 

 

A. Proses untuk menginput data karyawan 

 Klik Menu  Konsumen  Baru 

 Kemudian akan keluar form input data konsumen, lalu field : 
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a. ID Konsumen : Field ini sudah dirancang secara otomatis. Contoh 

K-1, K menunjukkan konsumen 

b. Nama : Untuk memberi nama konsumen, jika ID konsumen K-1, 

maka terserah pengguna untuk menginput siapa K-1 

c. Alamat : Untuk menginput alamat konsumen tinggal 

d. Kota : Untuk menginput di kota mana konsumen tinggal 

e. Kontak : Untuk menginput kontak konsumen 

f. Telepon : Untuk menginput telepon konsumen 

g. Email : Untuk menginput email konsumen 

h. Fax : Untuk menginput nomor fax konsumen 

 Jika semua data sudah terisi, maka klik ”Simpan”, maka data akan 

secara otomatis tampil di menu List Konsumen 

 

B. Proses mengedit data dan menghapus data yang sudah ada sebelumnya 

 Klik Menu  Konsumen  

 Kemudian akan keluar form List Konsumen, lalu klik “Edit” dan pilih 

data yang akan di edit dengan cara klik dua kali pada bagian kolom 

paling kiri pada baris data konsumen yang akan di edit. Klik ‘Simpan” 

 Klik “Hapus” jika data konsumen akan dihapus, lalu pada bagian 

kolom paling kiri pada baris data konsumen yang akan dihapus, maka 

data konsumen akan secara otomatis terhapus.  

 

 



63 
 

8. Proses untuk memasukan data BANK 
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9. proses untuk Memasukkan data Rekening 
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 ini berguna untuk menginput dan menyimpan data rekening. Sebelum 

melakukan input neraca awal, jurnal, laporan, penerimaan dan pengeluaran 

kas, harus  

 

input data rekening terlebih dahulu Langkah-langkah untuk memproses 

data ini adalah : 

A. Proses untuk Menginput data rekening 

 Klik Menu  Kode Akun  Baru 

 Lalu isi  field : 

a. Kode Akun : Untuk mengisi nomor rekening baru, dengan angka 

awal dapat diketahui jenis rekeningnya. Contoh Kas  1-1000, 

angka 1 di depan menunjukkan bahwa akun kas termasuk asset 

lancar. 

b. Nama Akun : Untuk mengisi nama rekening baru. 
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c. Jenis Akun : Untuk menentukan jenis rekening, apakah, hutang 

atau aktiva atau modal. 

 Klik “Simpan” 

B. Proses menghapus data yang sudah ada sebelumnya 

 Klik Menu  Kode Akun 

 Kemudian akan keluar form List Rekening, jika data rekening akan 

dihapus, maka pada bagian kolom paling kiri pada baris data rekening 

yang akan dihapus, maka data rekening akan secara otomatis terhapus.  

10. Proses untuk Memasukkan Neraca Awal 
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eraca Awal bermanfaat untuk menginput saldo neraca awal. Form ini harus 

diinput sebelum melakukan transaksi, form ini menunjukkan posisi keuangan 

bulan lalu. Langkah-langkah untuk memproses neraca awal adalah : 
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A. Menginput saldo awal kas, tanah, mobil, bangunan, peralatan dan 

akumulasi penyusutan 

 Klik Keuangan  Neraca Awal 

 Lalu kemudian akan muncul form neraca awal lalu isifield : 

a. Periode : Otomatis keluar 

b. Nama Akun : Nama akun yang akan diinput 

c. Saldo : Saldo awal rekening 

 Klik “Simpan Neraca Awal” 

 

B. Menginput saldo persediaan bahan baku 

 

 Form iform ini berfungsi untuk menginput saldo awal persediaan 

bahan baku. Form ini akan memiliki link dengan master sparepart. 

Langkah-langkahnya : 

 Klik Keuangan  Neraca Awal 
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 Lalu kemudian akan muncul form neraca awal lalu isifield : 

a. Periode : Otomatis keluar 

b. Nama Rekening : Nama Rekening yang akan diinput 

 Lalu akan keluar form input saldo persediaan sparepart, isi field : 

a. Nama Bahan baku : Nama bahan baku yang masih tersedia 

b. Harga : Harga sparepart pada waktu beli 

c. Stok : Jumlah sparepart yang masih ada 

 Klik “Enter” 

 

C. Menginput saldo hutang pembelian 
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i berfungsi untuk menginput saldo awal hutang pembelian. Form ini akan 

memiliki link dengan master konsumen. Langkah-langkahnya : 

 Klik Keuangan  Neraca Awal 

 Lalu kemudian akan muncul form neraca awal lalu isifield : 
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a. Periode : Otomatis keluar 

b. Nama Rekening : Nama Rekening yang akan diinput 

 Lalu akan keluar form input saldo awal hutang penjualan, isi field : 

a. No. Nota : Untuk mengisi nomor nota saldo awal hutang 

b. Tanggal : Tanggal saat nota tersebut timbul 

c. Tanggal Jatuh tempo : Kapan tanggal jatuh tempo nota tersebut 

d. Supplier : Siapa supplier yang masih memiliki piutang 

e. Grand Total : Jumlah hutang 

 Klik “Enter” 
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11. Proses untuk Memasukkan data Pembelian 
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pembelian bermanfaat untuk menginput pembelian bahan baku. Sebelum 

menginput pelunasan hutang, input form pembelian terlebih dahulu Langkah-

langkah untuk memproses pembelian adalah : 

 Klik Menu  Pembelian 

 Kemudian akan keluar form input data pembelian, lalu isi field : 

a. No. Faktur Pembelian : Untuk menginput nomor nota pembelian. 

Contoh Pbl-1-4-5-16 yang berarti nota pembelian nomor 1 tanggal 

4 bulan 5 tahun 2016 

b. Supplier : Untuk menginput supplier, tempat dimana membeli 

bahan baku (auto) 

c. Nama Bahan baku : Untuk menginput id Bahan baku apa yang 

akan dibeli 
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d. Tipe pembayaran : Untuk memilih tipe pembayaran, kredit atau 

tunai 

e. Tgl jatuh tempo : Untuk menentukan tanggal jatuh tempo hutang 

f. Harga : Untuk menginput harga beli sparepart  

g. Jumlah : Untuk menginput jumlah sparepart yang dibeli 

h. Diskon nota : Untuk menginput diskon yang didapat. 

 Jika semua data sudah terisi, maka klik ”Simpan”  
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12. Proses untuk Memasukkan data Pelunasan Hutang 
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pelunasan Hutang untuk menginput pelunasan hutang kepada supplier. 

Langkah-langkah untuk memproses pelunasan hutang adalah : 

 Klik Menu  Pelunasan Hutang 

 Isi nama supplier, klik “Tampilkan”, maka akan secara otomatis keluar 

list nota sesuai dengan supplier yang telah dipilih 

 Lalu pilih nota mana yang akan dilunasi dengan cara klik dua kali 

kolom paling kiri di baris nota yang akan dibayar, nota yang dipilih 

bisa lebih dari satu. 

 Lalu akan langsung masuk ke dalam fom Pelunasan, setelah yakin, 

klik “Simpan”. 
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13. Proses untuk Memasukkan data Konstruksi 
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manfaat untuk menginput data dari penggunaan biaya atau persediaan bahan. 

Sebelum melakukan penjualan, harus menginput form konstruksi  terlebih 

dahulu. Langkah-langkah untuk memproses perakitan adalah : 

 Klik Menu  Konstruksi 

 Kemudian akan keluar form input data konstruksi, lalu isi field : 

a. Nama bahan baku : Untuk menginput Bahan baku apa yang akan 

dipakai pada saat konstruksi. 
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b. Stok : memperlihatkan jumlah stok persediaan yang masih tersisa 

(auto) 

c. Jumlah Pakai : Untuk menginput berapa jumlah yang dipakai 

 Jika semua data sudah terisi, maka klik ”Tenaga Kerja”, lalu akan 

masuk ke dalam form siapa saja pihak yag melakuakan pembangunan 

rumah, lalu isi field : 

a. Nama karyawan : Untuk menginput nama karyawan yang 

membangun 

b. Biaya : Field ini diisi dengan biaya yang dikeluarkan untuk 

membayar pembangunan rumah. 

 

 Jika semua data sudah terisi, maka klik ”Biaya bahan penolong”, lalu 

akan masuk ke dalam form biaya penolong, lalu isi field : 

a. Nama bahan penolong : Untuk menginput nama bahan penolong 

b. Stok : memperlihatkan jumlah stok persediaan yang masih 

tersisa(auto) 

 

c. Jumlah pakai : Field ini diisi dengan jumlah bahan penolong yang 

dipakai 

 Jika semua data sudah terisi, maka klik ”Biaya Overhead”, lalu akan 

masuk ke dalam form biaya overhead ,terdapat 2 jenis overhead yakni 

:  
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- Overhead variable : biaya Overhead yang memiliki sifat berubah-ubah ketika 

konstruksi berjalan di setiap kondisi yang berbeda 

- Overhead tetap : biaya Overhead yang memiliki sifat tetap ketika konstruksi 

berjalan di setiap kondisi yang berbeda 

 

  lalu isi  difield tetap  : 

a. Nama Biaya : Untuk menginput nama biaya overhead. Contohnya 

gaji pegawai marketing dan admin ,listrik telepon dan air di kantor 

pemasaran 

b. Nilai : Field ini diisi dengan biaya gaji karyawan maupun biaya 

lainnya dari aktivitas operasi diluar pembangunan yang telah 

dialokasikan kepada setiap pembangunan rumah. 

 lalu isi  difield variable  :. 

 Nama Biaya : Untuk menginput nama biaya overhead. Contohnya air 

listrik dll (yang memiliki hubungan dengan pembangunan unit rumah. 

 Nilai : Field ini diisi dengan biaya yang terjadi atas operasi 

pembangunan unit rumah 

 

 Jika semua data sudah terisi, maka klik ”Data konstruksi”, lalu akan 

masuk ke dalam form total biaya konstruksi, lalu isi field : 

a. Tipe rumah : Nama unit rumah yang dibangun 
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b. Nilai konstruksi: Nilai ini akan otomatis terisi setelah mengisi 

bahan baku dan tenaga kerja 

c. Harga Jual : Harga jual dari rumah yang telah dibangun. 

 

14. proses untuk Memasukkan data Penjualan  unit 
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faat untuk menginput penjualan. Langkah-langkah untuk memproses 

penjualan adalah : 

 Klik Menu  Penjualan unit 

 Kemudian akan keluar form input data konsumen, lalu isi field data 

konsumen: 

a. Nama konsumen : Untuk menginput nama konsumen (auto) 

b. Hal tersebut otomatis akan memperlihatkan 

alamat,telepon,email,npwpdan fax 

 , lalu isi field data unit : 

c. perumahan : Untuk menginput nama perumahan (auto) 

d. Tipe unit : menginput unit perumahan yang akan di transaksikan 

e. Hal tersebut akan secara otomatis menapilkan luas tanah ,luas 

bangunan dan harga  
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 Jika semua data sudah terisi, maka klik Enter, lalu  masuk ke dalam 

form  system pembayaran, lalu isi field : 

a. jenis pembayaran : Untuk menginput apakah konsumen 

menggunakan KPR atau tunai 

b. Nama nama bank : Untuk menginput nama bank yang disetujui 

konsumen 

c. Uang muka : Jumlah uang yang dibayarkan pada saat tersebut 

 Klik “Simpan” 
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15. Proses untuk Memasukkan Pelunasan Piutang 

 

 

F
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P

pelunasan unit bermanfaat untuk menginput pelunasan. Langkah-langkah 

untuk memproses pelunasan adalah : 

 Klik Menu Pelunasan unit 

 Isi nama konsumen, klik “Tampilkan”, maka akan secara otomatis 

keluar list nota sesuai dengan konsumen yang telah dipilih 

 Lalu pilih nota mana yang akan dilunasi dengan cara klik dua kali 

kolom paling kiri di baris nota yang akan dibayar, nota yang dipilih 

bisa lebih dari satu. 

 Lalu akan langsung masuk ke dalam fom Pelunasan, setelah yakin, 

klik “Simpan”. 
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16.  Proses untuk Memasukkan Penerimaan Kas 
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perimaan Kas bermanfaat untuk menginput penerimaan kas yang pasangan 

kreditnya berada di sisi liabilitas dan ekuitas pada neraca, contoh transaksinya 

adalah penambahan modal. Langkah-langkah untuk memproses penerimaan 

kas adalah : 
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 Klik Keuangan  Penerimaan Kas  Baru 

 Lalu isi field : 

a. Nama akun : Untuk menginput nama rekening yang menunjukkan 

berasal dari mana kas yang diterima 

b. Nominal : Berapa kas yang diterima 

c. Keterangan : Untuk menjelaskan kas tersebut berasal dari mana 

 Klik “Simpan” 
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17. Proses untuk Memasukkan Pengeluaran Kas 
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pengeluarran Kas bermanfaat untuk menginput pengeluaran kas yang 

pasangan debitnya berada di sisi asset pada neraca dan beban pada laba rugi. 

Contohnya adalah biaya listrik. Langkah-langkah untuk memproses 

pengeluaran kas adalah : 

 Klik Keuangan  Pengeluaran Kas 
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 Lalu untuk menambahkan pengeluaran kas, klik F1, lalu isi field : 

a. Nama akun : Untuk menginput nama rekening yang menunjukkan 

berasal dari mana kas yang dikeluarkan 

b. Nominal : Berapa kas yang dikeluarkan 

c. Keterangan : Untuk menjelaskan kas tersebut keluar untuk 

kepentingan apa. 

 Klik “Simpan” 
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18. Proses untuk Memasukkan Pencatatan Khusus 
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 Pencatatan Khusus bermanfaat untuk menginput pencatatan khusus, semisal 

untuk jurnal pembalik jika ada salah memasukkan jurnal awalnya, bisa dibalik 

menggunakan pencatatan khusus dan penerimaan kas dan pengeluaran kas 

yang tidak bisa diinput pada form penerimaan kas dan pengeluaran kas. 

Langkah-langkah untuk memproses pencatatan khusus adalah  

: 

 Klik Keuangan  Pencatatan Khusus 

 Lalu kemudian akan muncul form pencatatan khusus, lalu isi field : 

a. Tanggal : Field ini terisi otomatis 

d.  Nama rekening : Untuk menginput nama  

e. Posisi : Untuk menginput posis rekening tersebut, apakh di debit 

atau di kredit 

f. Nominal : Berapa rekening terebut 

g. Keterangan : Untuk menjelaskan pencatatan khusus tersebut 
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 Klik “Simpan” 

 

19. Laporan Persediaan 
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 persediaan pada PT.PALM dibagi menjadi 3 bagian, yaitu, persediaan bahan 

baku,bahan penolong dan persediaan unit rumah.  

Nilai-nilai tersebut dihasilkan oleh input yang telah dilakukan di menu 

utama . 
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20. Laporan Pembelian 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Laporan pembelian bermanfaat untuk melihat nota dari supplier yang sudah 

lunas atau pun belum. Langkah-langkahnya adalah : 

 Klik Laporan  Pembelian   

 Lalu isi nama supplier 

 Klik “Tampilkan” 
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21. Laporan Penjualan 

 

 

Laporanllaporan penjualan bermanfaat untuk melihat nota untuk konsumen 

yang sudah lunas maupun belum. Langkah-langkahnya adalah : 

 Klik Laporan  Penjualan 

 Lalu isi nama konsumen  

 Klik “Tampilkan” 
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22. Laporan Jurnal Umum 

 

 

 

 

 

laporan Jurnal Umum bermanfaat untuk melihat jurnal dari setiap transaksi. 

Langkah-langkahnya adalah : 

 Klik Laporan Jurnal Umum 

 Lalu isi field periode  

 Klik “Tampilkan” 
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23. Laporan Buku Pembantu (hutang, persediaan bahan baku dan persediaan unit 

rumah) 
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Laporan pembantu adalah laporan yang bermanfaat untuk 

menunjukkan saldo hutang, piutang, persediaan sepeda dan CKD. 

Langkah-langkahnya adalah : 

 Klik Laporan  Buku Pembantu 

 Isi kolom tanggal yang diinginkan. Klik “Tampilkan” 

 Lalu pilih piutang, hutang,persediaan CKD atau persediaan sepeda 
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  Klik yang dipilih 

24. Laporan Keuangan 

 

Laporan Keuangan dibagi menjadi tiga, yaitu laporan laba rugi, perubahan 

modal dan neraca. Langkah-langkahnya adalah : 

 Klik Laporan  Keuangan  

 Isi kolom tanggal yang diinginkan. Klik “Tampilkan” 

 Lalu pilih laporan yang diinginkan, Klik yang dipilih 

 

 

Tabel 4.1. Struktur akuntansi 

master_akun 

Name Type Width 

Kode_akun Varchar 10 

Nama_akun Varchar 100 

Id_jenisakun Int 11 

Status_Akun Varchar 20 

Kode_asettetap Varchar 10 
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Tabel 4.2. Struktur Master asset tetap 

master_asettetap 

Name Type Width 

Kode_akun Varchar 10 

Nilai_perolehan Double  

 Umur_ekonomis Double 

 AP_pertahun Double   

AP_perbulan Double   

Jumlah_penyu int  11 

 

 

 

Tabel 4.3. Struktur Form Data jurnal  

Name Type Width 

No_jurnal double 

 tanggal date 

 Kode_akun Varchar 10 

Debit double 

 kredit double 

 keterangan Varchar 300 

No_index double  
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Tabel 4.4. Struktur Form Data jurnal akuntansi 

 

Name Type Width 

No_jurnal double 

 tanggal date 

 Kode_akun Varchar 10 

debit double 

 kredit double 

  

 

Tabel 4.5. Struktur Form Data keterangan 

Name Type Width 

periode Varchar 200 

 

Tabel 4.6. Struktur Form pencatatan khusus 

Name Type Width 

Kode_akun Varchar 10 

posisi Varchar 10 

debit double 

 kredit double 

 No_index Int 11 
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Tabel 4.7. Struktur Form penerimaan kas 

Name Type Width 

Tanggal Date 

 Kode_akun Varchar 10 

nilai Double 

 Keterangan Varchar 200 

 

 

Tabel 4.8. Struktur Form pengeluaran kas 

Pengeluaran kas 

Name Type Width 

Tanggal Date 

 Kode_akun Varchar 10 

Nilai Double 

 keterangan Varchar 200 
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Tabel 4.9. Struktur Form Periode 

periode 

Name Type Width 

Periode date 

  

4.10. Struktur Form siklus akun 

Name Type Width 

periode Date 

 Kode_akun Varchar 10 

debit Double 

 kredit Double 

 nilai Double 

 Jumlah_aruskas Double 

 Saldo_awal Double 

 no int 11 

 

Tabel 4.11. Struktur Form siklus IR 

Name Type Width 

periode Date 

 Kode_akun Varchar 10 

saldo Double 

 Nilai_labarugi Double 
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Tabel 4.12. Struktur form siklus NS 

Name Type Width 

periode Date 

 Kode_akun Varchar 10 

saldo Double 

 total Double 

  

Tabel 4.13 Struktur Form siklus NS temp 

Name Type Width 

Kode_akun Varchar 10 

saldo double 

  

tabel 4.14. Struktur Form siklus PM 

Name Type Width 

periode date 

 Modal Double 

 laba Double 

 prive Double 

 Penambahan_modal Double 

 Modal_akhir Double   
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Tabel 4.15. Struktur buku pembantu hutang 

Name Type Width 

Tanggal date 

 Id_supplier Varchar        50 

keterangan Varchar 300 

No_faktur Varchar 100 

debit Double 

 kredit Double 

 saldo Double   

No_index Double  

 

 

 

4.4. Tahap Implementasi 

Pada tahap ini adalah tahap terakhir dimana implementasiatau penerapan system 

komputerisasi untuk  PT.PALM  dapat diterapkan sehingga dapat mengatasi permaslahan system 

yang lama, yaitu, mengganti proses kerja manual yang tidak efektif menjadi komputerisasi dan 

juga untuk mempermudah memdapatkan data yang detail dan dapat beroperasi dengan efisien 

sesuai dengan kebutuhan PT.PALM  .hal ini dilakukan dengan memberikan pengarahan kepada 

karyawan bagian keuangan dalam melakukan input data dengan program computer Visual basic. 

 
 

 

 


