Bab IV
Hasil Analisis Data

A. Tahap Investigasi Awal
Dalam tahap ini, peneliti melakukan wawancara kepada pemilik
Bengkel Wijaya Motor. Dari hasil wawancara yang kami lakukan,
diketahui bahwa sistem yang saat ini digunakan untuk mengolah
operasional adalah system manual dengan cara mencatat langsung ke
dalam buku transaksi fisik. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk
melakukan analisis dan mengembangkan system pada bengkel Wijaya
Motor. Sistem yang perlu dikembangkan sebagai berikut :
1. Sistem data
Pada system

sebelumnya

tidak

ada pencatatan mengenai

persediaan barang dagang yang masih dan yang sudah hampir
habis. Selain itu, data tentang supplier dan karyawan juga belum
ada sehingga menyulitkan apabila ingin mencari suatu data
tertentu.
2. Sistem Transaksi
Pada sistem terdahulu, transaksi penjualan dan pembelian hanya
dicatat secara manual dengan nota dan buku fisik sehingga data
tersebut rentan terjadi kerusakan atau bahkan hilang.
3. Sistem Laporan Keuangan
Laporan keuangan Bengkel Wijaya Motor belum bisa dilakukan
dengan benar dan rentan terjadi kesalahan lantaran pencatatan
laporan keuangan dan transaksi masih berupa catatan biasa
berdasarkan nota yang juga rentan terjadi kerusakan atau bahkan
hilang.
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4. Sistem Laba Rugi
Sebelumnya bengkel Wijaya Motor tidak pernah melakukan
perhitungan laba rugi karena tidak adanya sumber daya manusia
dan data – data tang diperlukan.

B. Tahap Analisis Masalah
Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis masalah untuk
menentukan strategi dan cara untuk melakukan pengembangan sistem.
Hal-hal yang akan diteliti meliputi input data persediaan, input data
supplier, input data karyawan, input data customer, transaksi pembelian,
transaksi penjualan, laporan keuangan dan laporan pendukung.
Berdasarkan flowchart sistem manual yang ada di Bab 3, peneliti
menganalisis kelemahan – kelemahan yang ada di dalam sistem lama
dan dapat menentukan sistem ada saja yang diperlukan.

C. Tahap Analisis Kebutuhan
Setelah mengidentifikasi kelemahan yang ada pada sistem terdahulu,
maka pada tahap ini digunakan untuk mengetahui dan menentukan hal –
hal apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem. Kebutuhan
sistem yang diperlukan meliputi menentukan input, proses dan outputnya
sehingga dapat menghasilkan sistem informasi yang dibutuhkan untuk
bengkel Wijaya Motor.
1. Input
Input adalah tahap memasukkan data – data yang
dibutuhkan untuk bisa dijalankan di dalam sistem. Berikut
adalah data yang akan diinput dalam form aplikasi bengkel
Wijaya Motor :
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Form

Input Data

Form Set Login

a. Username
b. Password

Kode Akun

a. Kode Akun
b. Nama Akun

Neraca Awal

a. Data Neraca Awal
b. Persediaan
c. Hutang
d. Asset Tetap

Settings

a. Komisi Mekanik

Karyawan

a. Id Karyawan
b. Nama
c. Alamat
d. Kota
e. Telepon
f. Status kerja

Supplier

a. Id Supplier
b. Nama
c. Alamat
d. Kontak
e. Telepon
f. Email
g. Fax
h. NPWP
i. Bank
j. Rekening
k. Rek. A/N
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Konsumen

a. Id Konsumen
b. Nama
c. Alamat
d. Kontak
e. Telepon
f. Email
g. Fax
h. NPWP

Jenis

a. Jenis barang
b. Jenis jasa

Barang

a. Id barang
b. Nama
c. Jenis barang
d. Stok minimal
e. Harga jual

Jasa

a. Id jasa
b. Nama
c. Jenis jasa
d. Biaya

Pembelian

a. No faktur pembelian
b. Jenis pembayaran
c. Tanggal jatuh tempo
d. Nama supplier
e. Nama barang
f. Harga
g. Jumlah
h. Subtotal
i. Diskon
j. Grand total

Pelunasan Hutang
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a. Data

b. List Faktur
c. Pelunasan
Penjualan

a. Penjualan Sparepart
b. Servis Motor
c. Pembayaran

Penerimaan Kas

a. Tanggal
b. Nama akun
c. Nilai
d. Keterangan

Pengeluaran Kas

a. Tanggal
b. Nama akun
c. Nilai
d. Keterangan

Pencatatan

a. Nama akun

Khusus

b. Nilai
c. keterangan

2. Proses
Setelah tahap input selesai dilakukan, maka selanjutnya
adalah tahap proses. Tahap proses adalah tahap dimana
pengolahan data yang telah diinput untuk menjadi output
yang dibutuhkan oleh pengguna. Demikian tahap proses
pada aplikasi Bengkel Wijaya Motor :
a. Proses Log In
Form Log In ini berfungsi untuk kunci pengaman
dan media bagi pengguna untuk bisa masuk ke
sistem aplikasi. Proses dalam form Log In ini adalah
:
1) Ketik username dan password yang cocok
2) Klik tombol masuk dan anda akan terhubung
ke dalam aplikasi. Apabila username dan
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password tidak cocok, maka anda tidak bisa
masuk ke dalam sistem aplikasi.
3) Untuk logout, cukup tekan tombol (x) pada
pojok kanan atas, maka sistem akan otomatis
keluar.

b. Menu Utama
Menu tama adalah awal dari aplikasi ini. Terdapat form
dasar yang sangat vital. Form yang terdapat adalah
sebagai berikut :
1) Menu, berisi :
a. Kode akun
b. Neraca awal
c. Settings
d. Karyawan
e. Supplier
f. Konsumen
g. Jenis
h. Barang
i. Jasa
j. Pembelian
k. Pelunasan hutang
l. Penjualan
2) Keuangan, berisi
a. Penerimaan kas
b. Pengeluaran kas
c. Pencatatan khusus
3) Laporan, berisi
a. Persediaan barang
b. Peringatan persediaan
c. Jurnal umum
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d. Asset tetap
e. Buku pembantu
f. Keuangan
g. Pembelian
h. Penjualan
i.

Komisi mekanik

3. Identifikasi Kebutuhan Perangkat Keras
Kebutuhan perangkat keras yamg disusulkan oleh penulis
dalam pembuatan Sistem Informasi Akuntansi pada
bengkel Wijaya Motor adalah 1 (satu) unit PC Pentium 4.

4. Identifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
Supaya komputer dapat digunakan dengan semestinya,
perlu juga suntikan perangkat lunak, seperti :
1) Sistem Operasi Microsoft Windows 7 Ultimate 32 bit
2) Bahasa pemrograman menggunakan Microsoft Visual
Basic
3) Menggunakan

database

dengan

Microsoft

Office

Access

5. Identifikasi Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Agar program dapat dijalankan dengan baik, maka perlu
user ( bagian administrasi ) yang berkompeten yang
dipekerjakan di bengkel Wijaya Motor.

33

D. Tahap Perancangan Database
1. Kamus Data dan Struktur File
a. Tabel Data Akun
Field

Tipe

Panjang

Kode_Akun

VARCHAR

10

Nama_Akun

VARCHAR

100

Id_JenisAkun

INT

11

Status_Akun

VARCHAR

20

Kode_AsetTetap

VARCHAR

10

b. Tabel Data Jurnal
Field

Tipe

No_Jurnal

DOUBLE

Tanggal

DATE

Kode_Akun

VARCHAR

Debit

DOUBLE

Kredit

DOUBLE

Keterangan

VARCHAR

No_Index

DOUBLE

Panjang

10

300

c. Tabel Data Karyawan
Field

Tipe

Panjang

Id_Karyawan

VARCHAR

100

Nama_Karyawan

VARCHAR

100

Alamat

VARCHAR

200

Kota

VARCHAR

100
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Telepon

VARCHAR

100

Status_Kerja

VARCHAR

100

Field

Tipe

Panjang

Id_konsumen

VARCHAR

50

Nama_Konsumen

VARCHAR

100

Alamat

VARCHAR

200

Kontak

VARCHAR

100

Telepon

VARCHAR

100

Email

VARCHAR

100

Fax

VARCHAR

100

NPWP

VARCHAR

100

No_Index

DOUBLE

d. Tabel Data Konsumen

e. Tabel Data Supplier
Field

Tipe

Panjang

Id_Supplier

VARCHAR

50

Nama_Supplier

VARCHAR

100

Alamat

VARCHAR

200

Kontak

VARCHAR

100

Telepon

VARCHAR

100

Email

VARCHAR

100

Fax

VARCHAR

100

NPWP

VARCHAR

100

Bank

VARCHAR

50

No_Rekening

VARCHAR

50

Rekening_AtasNama

VARCHAR

100

No_Index

DOUBLE
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f. Tabel Data Master Barang
Field

Tipe

Panjang

Id_Barang

VARCHAR

100

Nama_Barang

VARCHAR

200

Id_Jenis

INT

11

Stok_Minimal

DOUBLE

Harga_Jual

DOUBLE

Awal

DOUBLE

Masuk

DOUBLE

Keluar

DOUBLE

Stok

DOUBLE

Nilai

DOUBLE

g. Tabel Data Master Jasa
Field

Tipe

Panjang

Id_Jasa

VARCHAR

100

Nama_Jasa

VARCHAR

200

Id_Jenis

INT

11

BIaya

DOUBLE

h. Tabel Data Pembelian
Field

Tipe

Panjang

No_Faktur

VARCHAR

100

Tanggal

DATE

Id_Supplier

VARCHAR

100

Jenis_Pembayaran

VARCHAR

50

Tgl_JatuhTempo

DATE

Subtotal

DOUBLE
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Diskon

DOUBLE

GrandTotal

DOUBLE

Status_Faktur

VARCHAR

50

i. Tabel Data Penjualan
Field

Tipe

Panjang

No_Faktur

VARCHAR

100

Tanggal

DATE

Id_Konsumen

VARCHAR

100

Id_Karyawan

VARCHAR

100

No_Motor

VARCHAR

50

Subtotal

DOUBLE

Diskon

DOUBLE

GrandTotal

DOUBLE

Status_Faktur

VARCHAR

No_Index

DOUBLE
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2. Output yang dihasilkan
Output yang akan dihasilkan dari perancangan sistem Bengkel
“Wijaya Motor” adalah sebagai berikut :
a. Proses Log-in ke dalam menu utama
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Form ini dipakai pengguna saat akan masuk menuju menu
utama program. Fungsi dari form login ini adalah untuk
menjaga keamanaan dari sistem tersebut sehingga hanya
orang yang dipercaya saja yang dapat mengakses sistem
tersebut.
Tahap Log In :
Ketik username berserta dengan password
Pilih Log In. Username dan password yang diinput
akan diproses dalam database. Jika username dan
password cocok, maka akan langsung masuk ke form
menu utama program, sebaliknya, jika tidak cocok,
maka proses Login akan gagal.
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b. Proses Menginput Jenis Barang dan Jenis Jasa

F
o
r
m

ini berguna untuk menggolongkan jenis barang dan jasa apa
saja yang ada di dalam bengkel Wijaya Motor. Pada system
ini jenis barang dan jenis jasa akan diklasifikasikan,
contohnya ban, oli, velg, knalpot, jasa ringan, servis ringan
dan sebagainya. Sebelum melakukan input mengenai barang
dan jasa, terlebih dahulu harus menginput jenis barang dan
jasa ini. Langkah-langkahnya adalah :
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A. Proses memasukan Jenis Barang
Klik Menu  Jenis  Jenis Barang
Kemudian isi field “Nama Jenis” dengan
jenis barang, lalu tekan “Enter”
Jika akan menghapus jenis barang yang sudah ada,
maka caranya adalah klik dua kali pada kolon kiri
jenis barang yang dimaksud, maka data akan
otomatis terhapus.
B. Proses memasukan Jenis Jasa
Klik Menu  Jenis  Jenis Jasa
Kemudian isi field “Nama Jenis” dengan
jenis jasa, lalu tekan “Enter”
Jika akan menghapus jenis jasa yang sudah ada,
maka caranya adalah klik dua kali pada kolon kiri
jenis jasa yang dimaksud, maka data akan otomatis
terhapus.

40

c. Proses Menginput data Barang

Form data barang ini berguna untuk mecatat dan menyimpan
data barang apa saja yang telah dibeli. Sebelum melakukan
input pembelian, harus input data jenis sparepart terlebih
dahulu. Langkah-langkah untuk memasukkan daftar barang
adalah sebagai berikut:
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A.

Proses untuk menginput data sparepart
Klik Menu  Barang  Baru
Kemudian akan keluar form input data barang, lalu
isi field :
a.

ID barang : ID barang ini berguna saat kita

akan mencari suatu barang. Pemberian ID barang ini
harus

mempunyai

arti

tentang

barang

yang

dimaksud.. Contohnya : BLIRC275 mempunyai
makna Ban Luar merk IRC dengan Ukuran 275.
b.

Nama : Untuk memberi nama barang.

Penulisan nama barang dibuat sesederhana mungkin
sehingga mudah untuk diingat. Contoh : Ban Luar
IRC 275
c.

Jenis Barang : Untuk mnggolongkan barang

tersebut termasuk ke dalam barang apa
d.

Stok Minimal : Ini adalah keunggulan sistem

tersebut.

Dimana

masing

–

masing

barang

mempunyai batas minimal ketersediaan barang
tersebut, sehingga apabila stok barang menipis, akan
muncul peringatan untuk membeli lagi sehingga
barang yang tersedia akan tetap lengkap.
Jika semua data sudah terisi, maka klik ”Simpan”,
maka data akan secara otomatis tampil di menu List
Barang
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B.

Proses mengedit data dan menghapus data yang
sudah ada sebelumnya
Klik Menu  Barang
Kemudian akan keluar form Barang, lalu klik “Edit”
dan dilanjutkan memilih data yang akan diubah dengan
cara klik dua kali pada bagian kolom paling kiri pada
nama barang yang akan diubah. Klik „Simpan”. Klik
“Hapus” jika data sparepart akan dihapus, lalu pada
bagian kolom paling kiri pada baris data sparepart yang
akan dihapus, maka data barang akan secara otomatis
terhapus.

d. Proses Menginput data Jasa
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Form data jasa ini berguna untuk mecatat dan menyimpan
data jasa apa saja yang ditawarkan. Sebelum melakukan
input jasa, harus input data jenis jasa terlebih dahulu.
Langkah-langkah untuk memasukkan daftar jasa adalah
sebagai berikut:
A. Proses untuk menginput data jasa
Klik Menu  Jasa  Baru
Kemudian akan keluar form input data jasa, lalu isi
field :
e.

ID jasa : ID jasa ini berguna saat kita akan

mencari suatu jasa. Pemberian ID jasa ini harus
mempunyai arti tentang jasa yang dimaksud..
Contohnya : JRBAN mempunyai makna Jasa
Ringan mengganti ban.
f.

Nama

:

Untuk

memberi

nama

jasa.

Penulisan nama jasa dibuat sesederhana mungkin
sehingga mudah untuk diingat. Contoh : makna Jasa
Ringan mengganti ban.
g.

Jenis jasa : Untuk mnggolongkan barang

tersebut termasuk ke dalam jasa apa
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h.

Biaya : Untuk menentukan besarnya biaya

yang dibebankan kepada konsumen.
Jika semua data sudah terisi, maka klik ”Simpan”,
maka data akan secara otomatis tampil di menu List
jasa.
B.

Proses mengedit data dan menghapus data yang
sudah ada sebelumnya
Klik Menu  jasa
Kemudian akan keluar form jasa, lalu klik “Edit” dan
dilanjutkan memilih data yang akan diubah dengan
cara klik dua kali pada bagian kolom paling kiri pada
nama jasa yang akan diubah. Klik „Simpan”. Klik
“Hapus” jika data jasa akan dihapus, lalu pada bagian
kolom paling kiri pada baris data jasa yang akan
dihapus, maka data jasa akan secara otomatis terhapus.

e. Proses Menginput data Karyawan
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F
Form data karyawan ini mempermudahkan kita untuk
mengatur gaji dan pendapatan karyawan. Selain itu juga kita
mempunyai data lengkap mengenai karyawan kita. Sebelum
memasukkan data pelayanan jasa, kita terlebih dahulu
menginput nama karyawan kita. Langkah-langkah untuk
memasukkan data karyawan adalah sebagai berikut :
A. Proses untuk menginput data karyawan
Klik Menu  Karyawan  Baru
Lalu akan muncul form untuk memasukkan data
karyawan, lalu isi pada masing – masing field berikut :
a. ID Karyawan : ID karyawan ini diisi dengan nomor
KTP dari karyawan yang bersangkutan.
b. Nama : Nama di sini berisi nama karyawan yang
sesuai dengan nomor KTP yang telah diinput pada
field di atas.
c. Alamat : Berisi tentang alamat tempat tinggal
karyawan yang bersangkutan.
d. Kota : Berisi tentang kota tempat tinggal karyawan
yang bersangkutan
e. Telepon : Berisi tentang nomor telepon karyawan
yang bersangkutan.
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f. Status Kerja : Berisi tentang status kerja karyawan
yang bersangkutan. Contoh : staff, montir, dll.
Jika semua data sudah terisi, kemudian pilih ”Simpan”,
maka data akan secara otomatis tampil di dalam Form
List Karyawan.
B. Proses mengedit data dan menghapus data yang sudah
ada sebelumnya
Klik Menu  Karyawan
Kemudian akan keluar form Karyawan, lalu klik “Edit”
dan dilanjutkan memilih data yang akan diubah dengan
cara klik dua kali pada bagian kolom paling kiri pada
nama Karyawan yang akan diubah. Klik „Simpan”.
Klik “Hapus” jika data Karyawan akan dihapus, lalu
pada bagian kolom paling kiri pada baris data
Karyawan yang akan dihapus, maka data Karyawan
akan secara otomatis terhapus.

f. Proses Menginput data Supplier
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Form data Supplier ini berguna untuk memasukkan dan
mencatat data supplier yang kita miliki. Berikut langkah –
langkah memasukkan data supplier :
A. Proses untuk menginput data Supplier
Klik Menu  Supplier  Baru
Lalu akan muncul form untuk memasukkan data
Supplier, lalu isi pada masing – masing field berikut :
a. ID Supplier : Pada field ID Supplier sudah
diprogram secara otomatis.
b. Nama : Nama di sini berisi nama Supplier yang
sesuai dengan nomor ID yang telah diinput pada
field di atas.
c. Alamat : Berisi tentang alamat tempat Supplier yang
bersangkutan.
d. Kota : Berisi tentang kota tempat Supplier yang
bersangkutan.
e. Kontak : Berisi tentang kontak Supplier yang
bersangkutan.
f. Telepon : Berisi tentang nomor telepon Supplier
yang bersangkutan
g. Email : Berisi tentang email Supplier yang
bersangkutan.
h. Fax : Berisi tentang nomor fax Supplier yang
bersangkutan.
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i. NPWP : Berisi tentang nomor NPWP Supplier yang
bersangkutan.
j. Bank

:

Berisi

tentang

Bank

Supplier

yang

bersangkutan.
k. No. Rekening : Berisi tentang nomor rekening
Supplier yang bersangkutan.
l. Rek A/N : Untuk menginput nomor rekening atas
nama supplier yang bersangkutan.
Jika semua data sudah terisi, kemudian pilih
”Simpan”, maka data akan secara otomatis tampil di
dalam Form Supplier.
B. Proses mengedit data dan menghapus data yang sudah
ada sebelumnya
Klik Menu  Supplier
Kemudian akan keluar form Supplier, lalu klik “Edit”
dan dilanjutkan memilih data yang akan diubah dengan
cara klik dua kali pada bagian kolom paling kiri pada
nama Supplier yang akan diubah. 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.
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g. Proses Menginput data Konsumen

A. Proses untuk menginput data Konsumen
Klik Menu  Konsumen  Baru
Lalu akan muncul form untuk memasukkan data
Konsumen, lalu isi pada masing – masing field berikut :
a. ID Konsumen: Pada field ID Konsumen sudah
diprogram secara otomatis.
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b. Nama : Nama di sini berisi nama Konsumen yang
sesuai dengan nomor ID yang telah diinput pada
field di atas.
c. Alamat : Berisi tentang alamat tempat Konsumen
yang bersangkutan.
d. Kota : Berisi tentang kota tempat Konsumen yang
bersangkutan.
e. Kontak : Berisi tentang kontak Konsumen yang
bersangkutan.
f. Telepon : Berisi tentang nomor telepon Konsumen
yang bersangkutan
g. Email : Berisi tentang email Konsumen yang
bersangkutan.
h. Fax : Berisi tentang nomor fax Konsumen yang
bersangkutan.
i. NPWP : Berisi tentang nomor NPWP Konsumen
yang bersangkutan.

B. Proses mengedit data dan menghapus data yang
sudah ada sebelumnya
Klik Menu  Konsumen
Kemudian akan keluar form Konsumen, lalu klik
“Edit” dan dilanjutkan memilih data yang akan
diubah

dengan cara klik dua kali pada bagian

kolom paling kiri pada nama Konsumen yang akan
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diubah. 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.

h. Proses untuk menginput data Rekening
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Form ini berfungsi untuk memasukkan dan menyimpan data
rekening akun. Sebelum memasukkan data tentang neraca
awal, jurnal, laporan keuangan, penerimaan serta pengeluaran
kas, kita harus melakukan

input data rekening dulu.

Langkah-langkah untuk melaksanakan proses data ini adalah
:
A. Proses untuk Menginput data rekening
Klik Menu  Kode Akun  Baru
Lalu ketik ke dalam field yang telah tersedia :
a. Kode Akun : Untuk mengisi nomor rekening baru,
dengan

angka

awal

dapat

diketahui

jenis

rekeningnya. Contoh : Tanah  6-0000, angka 6
tersebut mempunyai arti bahwa akun tanah termasuk
dalam asset tetap
b. Nama Akun : Berguna untuk mengisi nomor
rekening baru
c. Jenis Akun : Berguna untuk mengklasifikasi jenis
rekening,
Klik “Simpan”
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B. Proses menghapus data yang sudah ada sebelumnya
Klik Menu  Kode Akun
Kemudian akan keluar form Rekening, lalu klik “Edit”
dan dilanjutkan memilih data yang akan diubah dengan
cara klik dua kali pada bagian kolom paling kiri pada
nama Rekening yang akan diubah. Klik „Simpan”. Klik
“Hapus” jika data Rekening akan dihapus, lalu pada
bagian kolom paling kiri pada baris data Rekening yang
akan dihapus, maka data Rekening akan secara otomatis
terhapus.

i. Proses untuk Menginput Neraca Awal

Form Neraca Awal ini berfungsi untuk menginput saldo
awal neraca awal. Form iniadalah form dasar yang harus
diinput sebelu melakukan transaksi, form ini berisi tentang
posisi keuangan bulan sebelumnya. Langkah-langkah untuk
menginput neraca awal adalah sebagai berikut :
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A. Menginput saldo awal kas, tanah, mobil, gedung,
akumulasi penyusutan
Klik Menu  Neraca Awal
Kemudian akan terlampir form neraca awal tersebut,
dilanjutkan dengan mengisi field dibawah ini :
a. Periode : Otomatis keluar
b. Nama Akun : Nama akun yang akan dimasukkan
c. Saldo : Saldo awal dari rekening terkait
Pilih “Simpan Neraca Awal”
B. Menginput saldo persediaan Barang Dagang
Form ini berfungsi untuk memasukkan saldo awal
persediaan Barang dagang. Form ini secara otomatis akan
terhubung dengan master sparepart. Langkah - langkahnya
adalah sebagai berikut:
Klik Menu  Neraca Awal
Kemudian akan terlampir form neraca awal tersebut,
dilanjutkan dengan mengisi field dibawah ini :
a. Periode : Otomatis keluar
b. Nama Akun : Nama akun yang akan dimasukkan
Lalu akan muncul form input saldo persediaan
sparepart, isi field sebagai berikut :
a. Nama Barang : Nama Barang Dagang yang masih
tersedia
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b. Harga : Harga beli barang dagang
c. Stok : Jumlah barang dagang yang masih tersedia
Klik “Enter”

C. Menginput saldo Hutang Usaha
Form ini berisi tentang jumlah saldo awal Hutang yang
masih tersisa. Form ini akan otomatis terelasi dengan
master supplier. Langkah-langkahnya dalam menginput
saldo Hutang Usaha adalah sebagai berikut :
Klik Menu  Neraca Awal
Kemudian akan terlampir form neraca awal tersebut,
dilanjutkan dengan mengisi field dibawah ini :
a. Periode : Otomatis keluar
b. Nama Akun : Nama akun yang akan dimasukkan
Lalu akan muncul form input saldo Hutang Usaha, isi
field sebagai berikut :
a. No. Faktur : Berisi nomor nota saldo hutang
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b. Tanggal : Tanggal berapa saat nota terkait muncul
c. Tanggal Jatuh tempo : Tanggal jatuh tempo hutang
tersebut
d. Supplier : Kepada supplier siapa kita masih
mempunyai hutang
e. Grand Total : Jumlah keseluruhan hutang
Klik “Enter”
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j. Proses Menginput data Pembelian

Form Pembelian berfungsi untuk menginput pembelian
barang dagang. Sebelum menginput data tentang pelunasan
hutang, terlebih dulu kita melakukan input pembelian
tersebut. Langkah-langkah untuk menginput pembelian
barang dagang adalah sebagai berikut :
Klik Menu  Pembelian
Kemudian akan terlampir form pembelian tersebut,
dilanjutkan dengan mengisi field dibawah ini :
a. No. Faktur Pembelian : Berisi faktur pembelian
supaya

kita

mudah

untuk

mendokumentasikannya.
b. Jenis Pembayaran : jenis pembayaran dapat kita
pilih dengan jalan tunai ataupun kredit
c. Tanggal Jatuh Tempo : tanggal dimana hutang
kita memiliki jatuh tempo untuk pelunasan
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d. Nama supplier : Supplier mana kita ambil
barang dagang kita.
e. Nama Barang : Barang apa saja yang akan kita
beli dari supplier tersebut
f. Harga : Harga barang dagang yang akan kita
beli
g. Jumlah : Jumlah barang dagang yang akan kita
beli
h. Sub total : total keseluruhan barang dagang yang
kita beli sebelum adanya diskon atau potongan
harga
i. Diskon : potongan harga pembelian dari supplier
j. Grand total : Total keseluruhan pembelian
barang dagang yang kita ambil dari supplier.
Jika sudah terisi semua, pilih “simpan”
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k. Proses Menginput Pelunasan Hutang

Form Pelunasan Hutang berfungsi untuk sebagai pengingat
tentang pelunasan hutang dagang kepada supplier. Langkahlangkah untuk menginput pelunasan hutang adalah sebagai
berikut :
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Klik Menu  Pelunasan Hutang
Pilih nama supplier yang akan dulunasi hutangnya, klik
“Tampilkan”, maka akan muncul form tentang hutang
kepada supplier yang dimaksud beserta dengan tanggal
jatuh temponya.
Kemudian klik nota mana saja yang kemudian akan
dilakukan pelunasan dengan cara klik dua kali kolom
pojok kiri di baris nota yang akan dilakukan pelunasan,
kita dapat memilih lebih dari satu nota yang akan
dilunasi.
Kemudian kita akan dialihkan ke dalam fom Pelunasan,
setelah yakin dengan total pelunasan, klik “Simpan”.
l. Proses Menginput Penjualan
Pada form penjualan ini berfungsi untuk menginput data
penjualan barang maupun jasa pada bengkel Wijaya Motor.
Di dalam form ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hanya
penjualan sparepart dan penjualan sparepart yang disertai
dengan ongkos pasang.
A. Penjualan Sparepart
 Klik Menu  Penjualan  Penjualan Sparepart
 PIlih nama barang yang akan dijual, kemudian isi
jumlahnya, dan kemudian klik “Enter”.
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 Setelah yakin transaksi selesai, maka pilih form
pembayaran. Disana akan ada field Sub total
penjualan dari sparepart tersebut.
 Setelah yakin penjualan selesai, klik “Simpan”

B. Penjualan Sparepart disertai dengan Jasa servis
 Klik Menu  Penjualan  Servis Motor
 Pada field pertama data konsumen, pilih umum
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Pada field kedua data konsumen, pilih nama mekanik
yang menangani motor tersebut
Pada field ketiga isikan nomor kendaraan yang
sedang ditangani
 Lalu pilh servis baru
 Pada form Barang, PIlih nama barang yang akan
dijual, kemudian isi jumlahnya, dan kemudian klik
“Enter”.
 Pada form jasa, pilih jasa yang akan dibebankan
kepada konsumen, kemudian isi jumlahnya, dan
kemudian klik “Enter”
 Setelah yakin transaksi selesai, maka pilih form
pembayaran. Disana akan ada field Sub total
penjualan dari sparepart tersebut.
 Setelah yakin penjualan selesai, klik “Simpan”
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m. Proses untuk menginput Penerimaan Kas

Form Penerimaan Kas berguna untuk mencatat transaksi
keuangan di luar transaksi operasional yang berdampak pada
pertambahan nilai saldo kas, seperti aktivitas penambahan
Modal. Tahap – tahap untuk memasukkan laporan
penerimaan kas adalah sebagai berikut :
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Klik Keuangan  Penerimaan Kas  Baru
Kemudian akan muncul field sebagai berikut :
a. Nama akun : berfungsi untuk memasukkan nama
rekening yang menunjukkan berasal dari mana kas
yang diterima
b. Nilai : saldo kas yang diterima
c. Keterangan : untuk menjelaskan asal kas tersebut.
Jika telah selesai, klik “Simpan

n. Proses untuk menginput Pengeluaran Kas
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Form Pengeluaran Kas berguna untuk mencatat transaksi
keuangan di luar transaksi operasional yang berdampak pada
pengurangan nilai saldo kas, seperti aktivitas pengambilan
prive. Tahap – tahap untuk memasukkan laporan penerimaan
kas adalah sebagai berikut :
Klik Keuangan  Penerimaan Kas  Baru
Kemudian akan muncul field sebagai berikut :
a. Nama akun : berfungsi untuk memasukkan nama
rekening yang menunjukkan berasal dari mana kas
yang dikeluarkan
b. Nilai : saldo kas yang dikeluarkan
c. Keterangan : untuk menjelaskan asal kas tersebut.
Jika telah selesai, klik “Simpan
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o. Proses untuk menginput Pencatatan Khusus

Form Pencatatan Khusus berfungsi input memasukkan
transaksi pencatatan khusus, semisal contoh nya yaitu jurnal
pembalik untuk membetulkan neraca awal jika ada
kesalahan, karena sistem ini jika terjadi kesalahan pada
neraca awal, maka sistem sudah mengunci sehingga tidak
bisa

dibetulkan.

Langkah-langkah

untuk

memproses

pencatatan khusus adalah :
Klik “Keuangan”  Pencatatan Khusus
Kemudian akan mucnul field sebagai berikut :
a. Nama Akun : Untuk memasukkan nama rekening.
b. Posisi : untuk mengatur posisi akun tersebut,
apakah debit, atau kredit.
c. Nilai : nilai nominal akun tersebut
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d. Keterangan : untuk mendeskripsikan nominal akun
tersebut.
Jika telah selesai, klik “Simpan”
p. Laporan Persediaan
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Laporan persediaan pada Bengkel Wijaya Motor dibagi
menjadi dua, yaitu, persediaan secara keseluruhan dan
persediaan FIFO. Kemudian setiap persediaan dibagi lagi
menjadi laporan persediaan stok dan riwayat stok. Langkahlangkahnya adalah :
A. Proses untuk melihat laporan persediaan stok sepeda
maupun sparepart :
Klik Laporan  Persediaan
B. Proses untuk melihat laporan persediaan FIFO sepeda
maupun sparepart :
Klik Laporan  Persediaan  FIFO
Ketik nama barang yang akan dilihat riwayat stoknya.
Klik “Enter”
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q. Proses untuk melihat laporan Pembelian

Laporan pembelian berfungsi utnuk melihat laporan
pembelian dari supplier, dan melihat pembelian mana saja
yang sudah lunas dan belum lunas. Langkah-langkahnya
utnuk memasukkan laporan pembelian adalah :
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Klik “Laporan”  Pembelian
Kemudian masukkan peroide yang akan kita tampilkan
hasilnya.
Klik “Tampilkan”
r. Proses untuk melihat laporan Penjualan

Laporan penjualan berfungsi untuk melihat transaksi
penjualan apa saja yang telah kita lakukan selama peroide
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tetentu. Langkah-langkahnya untuk memasukkan laporan
penjualan adalah sebagai berikut :
Klik Laporan  Penjualan
Kemudian masukkan peroide yang akan kita tampilkan
hasilnya.
Klik “Tampilkan”
s. Proses untuk melhat laporan Jurnal Umum
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Laporan jurnal umum berfungsi untuk melihat data
transaksu dalam bentuk jurnal umum tentang transaksi apa
saja yang telah kita lakukan selama peroide tertentu.
Langkah-langkahnya untuk memasukkan laporan jurnal
umum adalah sebagai berikut :
Klik “Laporan”  Jurnal umum
Kemudian masukkan peroide yang akan kita tampilkan
hasilnya.
Klik “Tampilkan”

t. Proses untuk melihat Laporan asset tetap

Laporan asset tetap berfungsi untuk melihat sado asset tetap
kita setelah dikurangi dengan beban depresiasi periode
berjalan. Langkah-langkahnya untuk memasukkan laporan
asset tetap adalah :
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Klik “Laporan”  asset tetap
Klik “Tampilkan”.
u. Proses untuk melihat Laporan Buku Pembantu
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Laporan buku pembantu berfungsi untuk melihat saldo
hutang dan saldo persediaan kita selama peroide berjalan.
Langkah-langkahnya untuk memasukkan laporan buku
pembantu adalah :
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Klik “Laporan”  Buku pembantu
Kemudian akan menampilkan field peroide, isikan
dengan peroide yang akan kita tampilkan
Klik “Tampilkan”.

v. Proses untuk melihat Laporan Keuangan
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Ada empat laporan keuangan yang bisa ditampilkan, yaitu
laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, arus kas.
Langkah-langkahnya adalah :
Klik “Laporan”  Keuangan
Lalu akan muncul field peroide, isi peroide yang akan
ditampilkan.
Klik “Tampilkan”
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