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Bab IV 

HASIL DAN ANALISA 

 

4.1 Tahap Perancanaan Sistem 

A. Tahap Investigasi Awal 

Setelah melakukan observasi dan melihat adanya temuan pada 

perusahaan Bintang Utama Rent Car tahap yang selanjutnya yang akan 

dilakukan adalah tahap investigasi awal, yang akan dilaporkan pada 

tahapan akan kebutuhan pada proses sistem informasi, berikut hasil 

dari investigasi awal antara lain : 

 

1. Informasi Data 

a. Input 

Proses pemasukan atau menginput data pada perusahaan 

Bintang utama masih menggunakan buku besar tulis khususnya 

pada laporan keuangannya. Sehingga mengakibatkan data 

tersebut sulit untuk dibaca oleh pemilik. Dan juga laporan 

pendapatan dan pengeluaran tdak tercatat dengan rapi. Dengan 

menggunakan buku catatan data-data para pelanggan juga tidak 

tertata dengan baik sehingga ketika pelanggan yang sama ingin 

menyewa harus melihat catatan-catatan dan kesulitan untuk 

mencari data pelanggan. Hal ini menjadi tidak efisien dan 

memerlukan waktu yang lama menjadikan pelayanan bagi 
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pelanggan yang ingin menyewa menjadi lama dan tidak 

nyaman. 

b. Proses 

Data yang diinput kurang baik dan rapi, maka mengakibatkan 

proses penyimpanan data menjadi kurang baik, sehingga 

terdapat beberapa detail transaksi yang hilang. Serta 

dibutuhkan ruang untuk penyimpanan data yang lebih besar 

untuk dapat menampung semua data data yang diperlukan oleh 

perusahaan secara keseluruhan. 

c. Output 

Hasil dari proses pengolahan data yang kurang baik. Karyawan 

pada perusahaan Bintang Utama Rent Car masih banyak 

mengalami kesulitan melakukan perhitungan karena 

perusahaan belum menggunakan sistem yang terkomputerisasi. 

Laporan keuangan yang tidak akurat menjadi masalah dalam 

perusahaan.  

2. Keamanan  

Keamanan pada proses pencatatan atas transaksi sewa menyewa 

menjadi tidak baik, hal ini karena penerapan proteksi yang sangat 

lemah di perusahaan Bintang Utama Rent Car. Siapapun selain 

bendahara atau bagian keuangan dapat melihat laporan keuangan 

perusahaan. Dengan sistem keamanan yang kurang baik ini dapat 
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dimanipulasi oleh karyawan lain dengan bisa menyalahgunakan 

wewenang ataupun kecurangan dalam keamanan perusahaan. 

3. Keefesienan 

Pada terjadi proses transaksi sewa menyewa dibutuhkan nota-nota 

kwitansi dan laporan catatan untuk mencatat laporan keuangan 

yang belum terkomputerisasi membutuhkan waktu yang lama 

untuk melakukan pencatatan, kemungkinan adanya catatan yang 

terselip atau hilang kemungkinan besar dapat terjadi. Perusahaan 

juga mengalami kesulitan untuk membandingkan laporan keuangan 

sehingga perusahaan kesulitan dalam mengetahui posisi laporan 

keuangan perusahaan. Perusahaan  dalam proses pencatatan 

laporan keuangan menjadi kurang efisien dan membutuhkan waktu 

yang lama karena banyak terjadi kesalahan kesalahan. 

4. Service 

Sistem yang dipakai saat ini di perusahaan Bintang Utama Rent 

Car masih menghasilkan informasi akuntansi yang tidak akurat dan 

masih belum terkomputerisasi perusahaan mengalami kesulitan 

untuk mengetahui posisi laporan keuangan. Perusahaan juga masih 

menggunakan pencatatan laporan keuangan yang menggunakan 

buku catatan sehingga jika owner ingin melihat laporan keuangan 

sebelumnya harus masih mencari-mencari laporan keuangan hal ini 

memerlukan waktu yang lama dan tidak efisien. Sehingga 

perusahaan diperlukan untuk merancangan sistem aplikasi yang 
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lebih baik dan terkomputerisasi sehingga seluruh kepentingan yang 

diperlukan oleh perusahaan dapat menjadikan benefit bagi 

perusahaan. 

 

4.2 Tahap Analisis Sistem 

Pada tahap ini merupakan menjelaskan analisis masalah pada sistem yang 

ada, sehingga diberikan solusi untuk mengatasi kelemahan dan masalah 

sistem yang ada. 

A. Tahap Analisis Masalah 

No. Temuan Masalah Akar Masalah Solusi dari masalah 

1 Proses pelayanan 

sewa yang 

membutuhkan 

waktu yang cukup 

lama 

Pendataan pelanggan 

yang masih 

menggunakan sistem 

tulis tangan yang 

memakan waktu 

lama dalam proses 

transaksi 

Sistem memberikan 

fasilitas untuk 

memproses data 

pelanggan sehingga 

pengguna hanya 

mengisi form yang 

telah tersedia 

2 Proses kegiatan 

transaksi dan 

membuat laporan 

keuangan lama 

karena masih 

mengelompokan 

berdasarkan 

kwintansi transaksi 

sewa 

Dalam membuat 

laporan keuangan 

masih mencari dan 

mengelompokan 

pada kwintansi sewa 

Pada sistem ini 

diberikan fasilitas 

pengelompokan 

transaksi sewa 

sehingga pengguna 

hanya memfilter 

yang diperlukan. 

3 Perusahaan tidak 

mengetahui biaya 

yang diperlukan 

untuk permobil  

Perusahaan tidak 

memiliki laporan 

keuangan permobil 

Sistem memberikan 

laporan keuangan 

permobil sehingga 

perusahaan 

mengetahui biaya 

yang diperlukan 

setiap mobil 

4 Perusahaan tidak 

mengetahui nilai 

sisa mobil hanya 

mengetahui pada 

Perusahaan tidak 

memiliki laporan 

penyusutan permobil 

Laporan keuangan 

pada sistem ini 

memberikan laporan 

keuangan 
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tahun mobil saja  penyusutan permobil 

berdasarkan kilomter 

mobil dengan 

menggunakan 

metode unit activity 

production 

5 Pada proses 

kegiatan booking 

mobil sering terjadi 

booking mobil 

ganda 

Kegiatan booking 

mobil perusahaan 

hanya mencatat saja 

pada lembaran buku 

untuk melihat status 

data mobil yang 

telah dipesan atau 

sedang operasional 

Pada sistem aplikasi 

ini diberikan fasilitas 

Ganttchart  yang 

memudahkan 

perusahaan untuk 

melihat status data 

mobil yang sudah 

dipesan, sedang 

operasional dan 

pengembalian mobil 

Tabel IV.1 Analisis Masalah 

 

 
Gambar IV.1 Tahap Analisis Masalah 

 

 

B. Tahap Analisis Kebutuhan Sistem 

1. Identifikasi Kebutuhan Data 

Input merupakan langkah awal dalam memulai sebuah sistem yang 

akan dijalankan. Berikut ini merupakan langkah yang harus 

dijalankan dari beberapa form yang diperlukan : 

a. Prosedur menginput form data mobil 

b. Prosedur menginput form data pelanggan 

c. Prosedur menginput form booking mobil 

d. Prosedur menginput form transaksi peminjaman mobil 

e. Prosedur menginput form data pengambilan booking mobil 

Analisis 

Masalah 

Analisis 

Kebutuhan 

Sistem 

Analisis 

Cost 

Benefit 
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f. Prosedur menginput form data pengembalian mobil 

g. Prosedur menginput form data penyusutan mobil 

h. Prosedur menginput form transaksi penerimaan dan 

pengeluaran 

 

2. Identifikasi Informasi Sistem 

Ouput merupakan tahap hasil akhir dari input proses dan ouput 

pada sebuah sistem. Berikut ini merupakan tahap akhir dari sistem 

: 

a. Laporan Neraca 

b. Laporan Laba Rugi 

c. Laporan Arus Kas 

d. Laporan Perubahan Modal 

e. Laporan Jurnal  

f. Laporan Piutang 

g. Laporan Hutang 

h. Laporan History Mobil 

 

3. Identifikasi Kebutuhan Sistem 

Pada tahap kebutuhan sistem ada beberapa kebutuhan dari sistem 

ini yang akan diperlukan untuk menjalankan sistem antara lain : 

a. Kebutuhan Hardware (Perangkat Keras) 

Kebutuhan perangkat keras sangat penting karena merupakan 

sarana untuk menginstall program pada perusahaan. Pada 
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perangkat keras ini berupa Personal Computer (PC) atau 

Laptop dengan spesifikasi yang medium. Dan diperlukan juga 

Hardware lainnya seperti Media Penyimpanan (Harddisk) 

untuk menyimpan dan mengbackup data-data penting. 

b. Kebutuhan Software (Perangkat Lunak) 

Software yang digunakan pada sistem informasi akuntansi ini 

berupa Xampp untuk menyimpan database dan MySql yang 

digunakan untuk mengakses atau menjalankan sistem informasi 

yang baru. 

c. Kebutuhan Human Resource (MSDM) 

Setelah kebutuhan Hardware dan Software telah terpenuhi, 

kemudian dibutuhkan user atau pengguna untuk dapat 

mengoperasikan sistem informasi tersebut. 

 

C. Tahap Analisis Cost Benefit 

Pada penerapan sistem informasi tersebut perusahaan perlu 

mengeluarkan dana untuk mendesain dan membuat program aplikasi 

renatal mobil yang mempermudah dalam menjalankan bisnis, selain itu 

perusahaan diharuskan untuk mengeluarkan biaya tambahan berupa 

pelatihan khusus untuk karyawan yang akan menggunakan, dengan 

tujuan diberikan pelatihan khusus user atau yang akan menggunakan 

mampu mengoperasikan sistem informasi tersebut dengan lebih 

optimal dan meminimalisir adanya human error keuntungan lainnya 

dalam menerapkan sistem ini antara lain :   
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1. Desain dan Penggunan Sistem yang Mudah Digunakan 

User atau pengguna dalam menggunakan Sistem yang telah dibuat 

mampu mengoperasikan dengan mudah untuk dipelajari.  

2. Sistem Data Transaksi Tersimpan secara Otomatis  

Sistem data transaksi dalam sistem aplikasi yang telah dibuat ini 

memiliki kemampuan untuk menyimpan data penting dengan rapi 

dan secara otomatis. 

3. Auto Accumulation 

Pada Sistem Informasi yang baru diberikan fasilitas untuk 

mengakumulasikan nilai-nilai transaksi secara otomatis, sehingga 

kemungkinan akan terjadinya sebuah kesalahan dalam menghitung 

telah diminimalisir dengan diberikannya kemampuan untuk 

mengakalkulasi dan menggolongkan jenis transaksi sesuai 

kebutuhan laporan keuangan.  

4. Ganttchart 

Ganttchart merupakan sebuah fasilitas yang diberikan untuk 

memberikan sebuah informasi schedule yang baik dengan desain 

yang ramah dalam membaca informasi, fasilitas ini sangat penting 

untuk pengambilan keputusan dalam booking mobil. 

5. Fasilitas History Mobil. 

Pada laporan keuangan perusahaan dilengkapi dengan laporan 

History Mobil, laporan ini memberikan laporan data transaksi per 

mobil. 
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4.3 Tahap Perancangan Sistem  

A. Kerangka Pikir 

 

Gambar IV.2 Tahap Kerangka Pikir  

Perancangan Sistem 

 

 

B. DFD (Data Flow Diagram) 

1. Diagram Konteks 
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Gambar IV.3 Diagram Konteks  

 

C. DFD Level 1 

 
Gambaran IV.4 Diagram Konteks level 1 

 

 

4.4 Tahap Pembuatan Database dan Prototype 

A. Tahap Pembuatan Database 

1. Tabel Akunting 

Pada tabel data akunting berfungsi untuk menyimpan data mengenai 

akunitng Bintang Utama. 



36 
 

Field Type Null  

id_account int(80) Yes 

id_detilhutang int(10) Yes 

Tanggal Date Yes 

Keterangan Varchar(255) No 

Debet Double Yes 

Kredit Double Yes 

Uraian Varchar(255) Yes 

Nobukti Varchar(255) No 

Account Varchar(255)  No 

Id_transaksi Double Yes 

Urutan  Varchar(100) Yes 

Saldo Double Yes 

Bulan Varchar(50) Yes 

Tahun  Varchar(255) Yes 

Jenis  Double Yes  

rek1 Varchar(2) Yes 

rek2 Varchar(2)  Yes 

rek3 Varchar(2) Yes 

rek4 Varchar(2) Yes 

rek5 Varchar(4) Yes 

Parent1 Varchar(255) Yes 

Parent2 Varchar(255) Yes 

Parent3 Varchar(255) Yes 

Parent4 Varchar(255) Yes 

id_hutang Int(10) Yes 

id_piutang Int(10) Yes 

Kode Varchar(255) Yes 

Jurnal Varchar(255) Yes 

Id_leasing Int(10) Yes 

Id_account1 Int(10) Yes 

Cek Varchar(50) Yes 

Hutang Varchar(255) Yes 

Aruskas Varchar(10) Yes 

Id_mobil Int(10) Yes 

Id_pelanggan Int(10)  Yes 

Tabel IV.2 Akunting 
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2. Tabel Arus Kas 

Pada tabel data arus kas berfungsi untuk menyimpan data mengenai 

arus kas usaha Bintang Utama. 

Field Type Null  

id_aruskas Int (10) Yes 

Keterangan Varchar (250) Yes 
Uraian Varchar (250) Yes 

Nominal Double Yes 

Nominal2 Double Yes 

Sub  Varchar (50) yes 

Tabel IV.3 Arus Kas 

 

3. Tabel Data Mobil 

Pada tabel data mobil berfungsi untuk menyimpan data mobil 

Bintang Utama. 

Field Type Null  

Id_mobil Int (10) No 

Mobil Varchar (250) Yes 
Hargasewa Double Yes 

Umurekonomis Double Yes 

Kmpertahun Double Yes 

Penyusutanperkm Double yes 

Nopolisi Varchar (100) Yes 

Merk Varchar (100) Yes 
Hargaperolehan Double Yes 

Keluar Double Yes 

Foto Longblob Yes 

Kmawal   Double  yes 

Tabel IV.4 Data Mobil 

 

4. Tabel Data Detil Hutang 

Pada tabel data detil hutang berfungsi untuk menyimpan data 

mengenai detil hutang usaha detil Bintang Utama. 
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Field Type Null  

Id_detilhutang Int (20) No 

Tglangsuran Date Yes 
Tglbayar Date Yes 

Angsuran Double Yes 

Bayar Double Yes 

Denda Double Yes  

Id_hutang Int (11) Yes 

Keterangan Varchar (255) No 

Angsuranke Int (10) Yes 

Bunga Double Yes 

Pokokhutang Double  Yes 

Nobukti  Varchar (255) No  

Tabel IV.5 Data Detil Hutang 

 

5. Tabel Data Hutang  

Pada tabel data hutang berfungsi untuk menyimpan data mengenai 

hutang usaha Bintang Utama. 

Field Type Null  

Id_hutang Int (10) No 

Nomornota Varchar (255) Yes 

Tgljatuhtempo Int(2) Yes 
Angsuran Double Yes 

Keterangan Varchar (255) No 

Lamakredit Double Yes 

Debet Double Yes  

Kredit Double Yes 

Totalhutang Double No 

Id_leasing Int (10) Yes 
Leasing Varchar (255) No  

Lamapinjaman Double Yes 

Pokokhutang Double Yes 

Tanggal Date Yes  

Total Double  Yes 

   Tabel IV.6 Data Hutang 
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6. Tabel Kode Rekening 

Pada tabel data kode rekening berfungsi untuk menyimpan data 

mengenai kode rekening Bintang Utama. 

Field Type Null  

Id_akun Int (10) No 

Rek1 Varchar (50) No 
Rek2 Varchar (50) No 
Rek3 Varchar (50) No 
Rek4 Varchar (50) No 
Rek5 Varchar (50) No 
Uraian Varchar (255) No 

Tabel IV.7 Kode Rekening 

 

7. Tabel Data Laba Rugi 

Pada tabel data laba rugi berfungsi untuk menyimpan data mengenai 

laba rugi Bintang Utama. 

Field Type Null  

Id_labarugi Int (10) No 

Uraian Varchar (255) No 
Nominal Varchar (255) No 
Keterangan Varchar (255) No 
Sub Varchar (100) No 

Tabel IV.8 Data Laba Rugi 
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8. Tabel Data Leasing 

Pada tabel data leasing berfungsi untuk menyimpan data mengenai 

leasing Bintang Utama. 

Field Type Null  

Id_leasing Int (10) No 

Leasing Varchar (255) Yes 
Alamat  Varchar (255) Yes 
Notelp Varchar (255) Yes 

Tabel IV.9 Data Leasing 

 

9. Tabel Data Pelanggan 

Pada tabel data pelanggan berfungsi untuk menyimpan data 

mengenai pelanggan Bintang Utama. 

Field Type Null  

Id_pelanggan Int (15) No 

Namapelanggan Varchar (255) Yes  
Alamat Varchar (100) Yes  
Notelp1 Varchar (155) Yes  
Notelp2 Varchar (25) Yes  
Nofax Varchar (25) Yes  
Email Varchar (25) Yes  
Contactperson Varchar (50) Yes  
Foto  Varchar (150) Yes  
Inisial  Varchar (10) Yes  

Tabel IV.10 Data Pelanggan 
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10. Tabel Data Sopir 

Pada tabel data sopir berfungsi untuk menyimpan data mengenai 

sopir Bintang Utama. 

Field Type Null  

Id_sopir Int (10) No 

Namasopir Varchar (200) Yes  
Alamat Varchar (200) Yes  
Notelp Varchar (200) Yes  
Tarifdalamkota Double Yes  
Tarifluarkota Double Yes  
Foto  Longblob  Yes  

Tabel IV.11 Data Sopir 

 

11. Tabel Data Transaksi 

Pada tabel data transaksi berfungsi untuk menyimpan data 

mengenai transaksi Bintang Utama. 

Field Type Null  

Id_transaksi Int (10) No 

Id_pelanggan Int (10) Yes  
Id_mobil Int (10) Yes  
Sopir Varchar (200) Yes  
Hari Double Yes  
Totalsewa Double Yes  
Totalsopir Double No 

Dp Double Yes  
Total Double Yes  
Daritgl Date Yes  
Sdtgl Date No 

Keterangan Varchar (200) Yes  
Tglkembali Date Yes  
Km Double  Yes  

Tabel IV.12 Data Transaksi 
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B. Tahap Perancangan Modul 

Tahap ini merupakan tahap pendesainan yang menghasilkan sistem baru. 

Berikut modul yang dihasilkan dari pengembangan sistem : 

No Nama Modul Nama Form 

1 
Rental Mobil Bintang 

Utama Rent Car 

Kode Rekening 

Data Mobil 

Data Pelanggan  

Data Sopir 

Data Leasing 

Saldo Awal Neraca 

Saldo Awal Leasing 

Saldo Awal Penyusutan Mobil 

Booking Mobil 

Peminjaman  

Ambil Booking Mobil 

Pengembalian Mobil 

Service 

Maintenance 

Jurnal Penyesuaian 

Pengeluaran Kas 

Hutang Leasing 

Bayar Hutang Leasing 

2 Laporan 

Laporan Neraca 

Laporan Laba Rugi 

Laporan Perubahan Modal 

Laporan Arus Kas 

Laporan Jurnal 

Laporan Piutang 

Laporan Laporan Hutang 

Laporan History Mobil 

 

Tabel IV.13 Daftar Modul dan Form  

 

4.5 Tahap Pengujian Sistem 

A. Struktur Menu 

Pada Sistem Informasi Akuntansi yang telah di buat pada perusahaan 

memiliki dua Struktur menu utama yaitu Rental Mobil Bintang Utama dan 

Laporan : 
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1. Rental Mobil Bintang Utama 

 

Gambar IV.5 Menu Rental Mobil Bintang Utama  

Rental mobil Bintang Utama terdiri dari 7 bagian yaitu, Form Setup, 

Form Saldo Awal Neraca, Transaksi, Maintenance, Jurnal, Hutang, 

Exit. Berikut form yang ada pada menu rental mobil bintang utama : 

 

a. Kode Rekening 

Form ini berfungsi untuk menginput kode rekening. Berikut 

aturan pengkodean rekening :  

Kode Rekening Keterangan 

1 Aset 

2 Kewajiban 

3 Ekuitas 

4 Pendapatan 

5 Beban 

6 Pendapatan diluar usaha 

7 Beban diluar usaha 

 

Tabel IV.14 Kode Rekening 
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Berikut langkah-langkah untuk menginput kode rekening : 

1) Pilih dan klik menu Rental Mobil Bintang Utama, pilih 

dan klik kode rekening. 

2) Kemudian pilih dan klik kode rekening yang akan 

diinput, Masukan nama kode rekening dan urutannya. 

3) Setelah itu klik pada simbol disket atau simpan untuk 

menyimpan data dan hapus untuk menghapus kode 

rekening, refresh untuk merefresh kode rekening yang 

baru, kemudian tutup untuk menutup menu. 

 

Gambar IV.6 Form Kode Rekening 

 

b. Form Data Mobil 

Form ini untuk menginput data mobil atau aset perusahaan 

yang dimiliki untuk digunakan untuk dioperasionalkan. 

Berikut langkah-langkah data mobil : 
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1) Pilih dan klik menu Rental Mobil Bintang Utama, 

kemudian pilih dan klik pada data mobil. 

1) kemudian input data mobil berdasarkan kolom yang 

telah disediakan untuk menginput sampai dengan 

kolom foto. Kolom foto disediakan untuk 

menampilkan unit kendaraan. 

2) Kemudian pilih dan klik masukan data, untuk 

memasukan data mobil yang telah disediakan agar 

tersimpan. 

3) Kemudian data mobil yang telah disimpan akan 

muncul pada tampilan layar sebelah kanan 

4) Setelah muncul tampilan data mobil menunjukan data 

telah disimpan dengan tepat. 
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Gambar IV.7 Form Data Mobil 

 

c. Form Data Pelanggan 

Form ini menyimpan data-data pelanggan sehingga data 

pelanggan dapat tersimpan dengan rapi dan aman. 

Berikut langkah-langkah form data pelanggan : 

2) Pilih dan kilik menu Rental Mobil Bintang Utama, 

kemudian pilih dan klik pada data pelanggan. 

3) Kemudian input data pelanggan dengan mengisi data 

sesuai dengan kolom yang sudah disediakan sampai 

kolom foto. 
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4) Kemudian pilih dan klik masukan data untuk 

menyimpan data pelanggan. 

5) Kemudian terdapat pilihan edit untuk mengedit data 

pelanggan jika ada kesalahan menginput. 

6) Kemudian ada pilihan hapus untuk mengapus data 

pelanggan. 

7) Setelah klik menyimpan data secara otomatis data 

pelanggan akan tampil pada layar sebelah kanan. 

 

Gambar IV.8 Data Pelanggan 

 

d. Form Data Sopir 

Form Data Sopir merupakan fasilitas untuk menginput data 

para sopir yang dimiliki oleh perusahaan sehingga data dari 

sopir dapat disimpan dengan rapi. 
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Gambar IV.9 Data Sopir 

 

Berikut langkah-langkah untuk mengakses data sopir :  

1) Pilih dan klik menu Rental Mobil Bintang Utama, 

Kemudian pilih dan klik pada data sopir. 

2) Kemudian input data sopir dengan mengisi data sesuai 

dengan kolom yang sudah disediakan sampai kolom 

foto. 

3) Kemudian pilih dan klik masukan data untuk 

menyimpan data sopir. 

4) Setelah klik menyimpan data secara otomatis data 

sopir akan tampil pada layar sebelah kanan. 
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e. Form Data Leasing 

Form ini berfungsi untuk menyimpan data leasing yang 

digunakan oleh perusahaan. 

Berikut adalah langkah-langkah menginput Data Leasing: 

1) Pilih dan klik menu Rental Mobil Bintang Utama, 

Kemudian pilih dan klik pada leasing. 

2) Kemudian input data leasing dengan mengisi data 

sesuai dengan kolom yang sudah disediakan. 

3) Kemudian pilih dan klik masukan data untuk 

menyimpan data leasing. 

4) Setelah klik menyimpan data secara otomatis data 

leasing akan tampil pada layar sebelah kanan. 

 

 

Gambar IV.10 Form Data Leasing 
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f. Saldo Awal Neraca 

Form ini diberfungsi untuk menginput data yang berhubungan 

langsung pada laporan keuangan perusahaan. 

Berikut adalah langkah-langkah menginput saldo awal neraca : 

1) Pilih dan klik menu Rental Mobil Bintang Utama, 

Kemudian pilih dan klik pada saldo awal neraca. 

2) Kemudian pilih nama rekening yang telah tersedia 

pada bagian layar kiri.  

3) Kemudian kolom yang telah tersedia, tanggal, no 

bukti, keterangan, nominal, pastikan menginput debet 

dan kredit dengan benar. 

4) Kemudian jika ada rekening yang berhubungan dengan 

kas pilih icon arus kas yang telah tersedia klik centang 

arus kas. 

5) Setelah klik masukan data maka secara otomatis akan 

menyimpan data. Kemudian akan tampil pada layar 

bawah. 
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Gambar IV.11 Saldo Awal Neraca 

 

g. Saldo Awal Leasing 

Form ini berfungsi untuk menginput data saldo leasing 

berserta dengan penghitungan leasing sehingga dapat melihat 

nominal leasing yang tersedia yang berhubungan dengan 

laporan neraca : 

Berikut adalah langkah-langkah menginput saldo awal leasing 

: 

1) Pilih dan klik menu Rental Mobil Bintang Utama, 

Kemudian pilih dan klik pada saldo awal leasing. 

2) Pilih dan klik pada layar kiri atas yang menampilkan 

data leasing yang telah diinput pada langkah input data 

leasing. 
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3) Kemudian pada layar kanan input tanggal angsuran, 

kemudian ada angsuran ke berfungsi untuk telah 

berapa kali perusahaan mengasur, isi lama 

mengangsur, pokok hutang, bunga pinjaman, tanggal 

jatuh tempo, dan angsuran dari bulan. 

4) Kemudian setelah semua kolom terinput lama 

mengangsur, pokok hutang, bunga pinjaman secara 

otomatis akan terakumulasi nominal angsuran yang 

harus dibayar. 

5) Kemudian pilih dan klik untuk memproses angsuran. 

6) Kemudian pada layar kiri bawah akan menampilkan 

informasi angsuran yang menunjukan proses saldo 

awal angsuran telah terinput dengan tepat. 

 

 

Gambar IV.12 Form Saldo Awal Leasing 
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h. Saldo Awal Penyusutan Mobil 

Pada form ini berfungsi untuk melihat saldo awal penyusutan 

mobil yang berhubungan dengan akumulasi depresiasi 

kendaraan pada laporan keuangan neraca. 

Berikut adalah langkah-langkah menginput saldo awal 

penyusutan mobil : 

1) Pilih dan klik menu Rental Mobil Bintang Utama, 

Kemudian pilih dan klik pada saldo awal penyusutan 

mobil. 

2) Pada layar kiri menampilkan data mobil yang telah 

diinput pada data mobil, kemudian pilih dan klik pada 

salah satu data mobil. 

3) kemudian pada layar kanan atas menampilkan 

informasi mobil merk, no polisi, harga penyusutan 

perkilometer mobil, kemudian pilih tanggal, isi jumlah 

kilometer yang ada di mobil. 

4) Kemudian pilih dan klik masukan data untuk 

menyimpan data penyusutan mobil. 

5) Kemudian pada layar kanan bawah menampilkan 

semua informasi penyusutan mobil. 
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Gambar IV.13 Form Saldo Awal Penyusutan Mobil 

 

i. Booking Mobil 

Pada form ini berfungsi hanya untuk membooking mobil saja 

yang berhubungan dengan transaksi pendapatan usaha. 

Berikut adalah langkah-langkah menginput booking mobil : 

1) Pilih dan klik menu Rental Mobil Bintang Utama, 

Kemudian pilih dan klik pada booking mobil. 

2) Pada layar bagian kiri untuk menginput kolom yang 

telah disediakan data pelanggan, lama sewa, mobil 

yang akan di sewa, beserta nominal. 

3) Kemudian pilih masukan data untuk menyimpan proses 

transaksi.   
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4) Pada layar sebelah kanan ada gambar mobil, beserta 

ganttchart atau jadwal jika ada mobil yang akan 

dipesan yang menunjukan status mobil sudah dipesan. 

5) Pada layar bagian bawah menunjukan informasi dari 

transaksi. 

 

 

Gambar IV. 14 Form Booking Mobil 

 

j. Peminjaman 

Pada form ini berfungsi untuk konsumen datang langsung dan 

memesan mobil dan juga dapat mengambil mobil yang 

berhubungan dengan transaksi pendapatan usaha. 
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Berikut adalah langkah-langkah menginput peminjaman mobil 

: 

1) Pilih dan klik menu Rental Mobil Bintang Utama, 

Kemudian pilih dan klik pada peminjaman. 

2) Pada layar bagian kiri untuk menginput kolom yang 

telah disediakan data pelanggan, lama sewa, mobil 

yang akan di sewa, beserta nominal. 

3) Kemudian pilih masukan data untuk menyimpan proses 

transaksi.   

4) Pada layar sebelah kanan ada gambar mobil, beserta 

ganttchart atau jadwal jika ada mobil yang akan 

dipesan yang menunjukan status mobil sudah dipesan. 

5) Pada layar bagian bawah menunjukan informasi dari 

transaksi. 
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Gambar IV. 15 Form Peminjaman 

  

k. Ambil Booking Mobil 

Pada form ini berfungsi untuk mengambil pemesanan mobil 

yang telah di pesan pada form sebelumnya. 

Berikut adalah langkah-langkah menginput pemesanan mobil : 

1) Pilih dan klik menu Rental Mobil Bintang Utama, 

Kemudian pilih dan klik pada ambil booking mobil. 

2) Pada layar bagian kiri akan menampilkan data mobil 

yang telah dipesan, yang telah dilakukan pada langkah 

sebelumnya.   

3) Kemudian pilih dan klik pada bagian kiri mobil yang 

akan diambil. 
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4) Pada layar sebelah kanan ada gambar mobil, beserta  

informasi mobil mengenai no polisi, merk mobil, dan 

informasi data pelanggan, lama sewa, berseta nominal 

sewa.  

5) Kemudian klik proses untuk memproses mobil yang 

diambil. 

 

 

Gambar IV. 16 Form Ambil Booking Mobil 

 

l. Pengembalian Mobil 

Pada form ini berfungsi untuk mengambil pengembalian mobil 

yang telah di ambil pada form sebelumnya. 

Berikut adalah langkah-langkah menginput pengembalian 

mobil : 
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1) Pilih dan klik menu Rental Mobil Bintang Utama, 

Kemudian pilih dan klik pada pengembalian mobil. 

2) Pada layar bagian kiri akan menampilkan data mobil 

yang telah disewa.   

3) Kemudian pilih dan klik pada bagian kiri data mobil. 

4) Pada layar sebelah kanan ada gambar mobil, beserta  

informasi mobil mengenai no polisi, merk mobil, dan 

informasi data pelanggan, lama sewa, berseta nominal 

sewa.  

5) Kemudian input tanggal kembali mobil, isi kilometer 

akhir setelah disewa. 

6) Kemudian klik proses untuk memproses pengembalian 

mobil. 

 

 

Gambar IV. 17 Form Pengembalian Mobil 
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m. Form Servis 

Pada form ini berfungsi untuk melakukan biaya pemeliharaan 

kendaraan yang berhubungan dengan beban usaha. 

Berikut adalah langkah-langkah menginput servis mobil : 

1) Pilih dan klik menu Rental Mobil Bintang Utama, 

Kemudian pilih dan klik pada servis. 

2) Pada layar bagian kiri akan menampilkan data mobil.   

3) Kemudian pilih dan klik pada bagian kiri data mobil. 

4) Pada layar sebelah kanan ada gambar mobil, beserta  

informasi mobil mengenai no polisi, merk mobil. 

5) Kemudian input tanggal servis mobil, lalu isi no bukti, 

keterangan pilih biaya servis atau biaya penggantian 

seperpart, kemudian isi nominal biaya servis. 

6) Kemudian pilih dan klik untuk masukan data. 

7) Kemudian pada layar bawah akan menampilkan 

informasi biaya servis mobil. 
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Gambaar IV. 18 Form Servis 

 

n. Penyusutan Mobil 

Pada form ini berfungsi untuk melakukan biaya depresiasi 

kendaraan selama mobil digunakan. 

Berikut adalah langkah-langkah menginput penyusutan mobil : 

1) Pilih dan klik menu Rental Mobil Bintang Utama, 

Kemudian pilih dan klik pada penyusutan mobil. 

2) Pada layar bagian kiri akan menampilkan data mobil.   

3) Kemudian pilih dan klik pada bagian kiri data mobil. 

4) Pada layar sebelah kanan atas ada gambar mobil, 

beserta  informasi mobil mengenai no polisi, merk 

mobil. 
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5) Kemudian input tanggal penyusutan selama sebulan, 

kemudian isi tanggal penyusutan. 

6) Kemudian pilih dan klik untuk masukan data. 

Kemudian data akan disimpan 

7) Kemudian pada layar bawah akan menampilkan 

informasi biaya depresiasi mobil selama digunakan. 

 

 

Gambar IV. 19 Form Penyusutan Mobil 

 

o. Form Jurnal Umum 

Form ini berfungsi untuk menginput data yang berhubungan 

dengan kegiatan operasional perusahaan baik pendapatan kas 

maupun pengeluaran kas, yang berkaitan langsung dengan 

usaha maupun yang tidak berkaitan langsung dengan usaha. 

Berikut adalah langkah-langkah menginput jurnal umum : 
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1) Pilih dan klik menu Rental Mobil Bintang Utama, 

Kemudian pilih dan klik pada saldo jurnal 

penyesuaian. 

2) Pada bagian sebelah kiri terdapat kode nama akun 

rekening didebet dan dikredit.  

3) Kemudian pada bagian layar kanan atas terdapat debet 

kredit yang telah dipilih. 

4) Kemudian isi kolom yang telah tersedia tanggal, no 

bukti, keterangan nominal arus kas. 

5) Kemudian pilih dan klik masukan data untuk input 

data, kemudian ada icon edit untuk edit data jika 

terjadi kesalahan dalam menginput data dan hapus 

untuk menghapus data. 

6) Pada layar bawah menampilkan informasi jurnal. 

 

Gambar IV. 20 Form Jurnal Umum 
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p. Form Jurnal Pengeluaran Kas 

Form ini berfungsi untuk menginput data yang berhubungan 

dengan kegiatan operasional perusahaan baik pendapatan kas 

maupun pengeluaran kas. 

Berikut adalah langkah-langkah menginput pengeluaran kas : 

1) Pilih dan klik menu Rental Mobil Bintang Utama, 

Kemudian pilih dan klik pada menu pengeluaran kas. 

2) Kemudian pada layar sebelah kiri akan muncul kolom 

untuk menginput, isi kolom sesuai yang di perlukan, 

tanggal transaksi pengeluaran kas, pilih nama akun 

biaya, kemudian keterangan pengeluaran kas, nominal 

kas. 

3) Kemudia pilih dan klik tambah data. 

4) Kemudian pada layar sebelah kanan akan menampilkan 

biaya-biaya dalam pengeluaran kas. 
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Gambar IV. 21 Form Pengeluaran Kas 

 

q. Hutang Leasing 

Form ini berfungsi untuk menginput data hutang leasing.  

Berikut adalah langkah-langkah menginput hutang leasing : 

1) Pilih dan klik menu Rental Mobil Bintang Utama, 

Kemudian pilih dan klik menu hutang leasing. 

2) Kemudian pada layar sebelah kiri akan muncul nama 

leasing yang telah dinput pada form data leasing pilih 

dan klik nama leasing. 

3) Kemudian pada layar sebelah kanan terdapat kolom 

yang perlu diisi, berupa tanggal leasing, harga mobil, 

lama angsuran, bunga pinjaman, lama angsuran, 
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kemudian secara otomatis akan terakumulasi nominal 

angsuran. 

4) Kemudian klik proses untuk menyimpan data. 

5) Kemudian pada bagian kiri bawah terdapat informasi 

leasing. 

 

 

Gambar IV. 22 Form Hutang Leasing 

 

r. Bayar Hutang 

Form ini berfungsi untuk membayar hutang leasing.  

Berikut adalah langkah-langkah menginput bayar hutang 

leasing : 

1) Pilih dan klik menu Rental Mobil Bintang Utama, 

Kemudian pilih klik pada menu bayar hutang leasing. 



67 
 

2) Kemudian pada layar sebelah kiri akan muncul nama 

leasing yang telah dinput pada form data leasing pilih 

dan klik nama leasing. 

3) Kemudian isi tanggal yang akan dibayarkan, no bukti 

transaksi. 

4) Kemudian pada layar bawah pilih dan klik yang akan di 

bayarkan. 

5) Kemudian pada layar bagian atas kanan muncul 

informasi angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan. 

6) Kemudian klik proses untuk menyimpan data.. 

 

 

Gambar IV. 23 Form Bayar Hutang 
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2. Laporan 

Pada menu laporan adalah tahapan akhir dari sistem yang 

menampilkan sebuah output dari hasil selama proses input data 

pengolahan data, yang kemudian berupa laporan keuangan yang 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan Bintang Utama. 

 

Gambar IV.24 Menu Laporan 

Berikut merupakan hasil ouput dari selama proses data dengan 

mengggunakan sistem : 

 

a. Laporan Saldo Awal Neraca 

Laporan ini merupakan ouput dari laporan awal neraca 

perusahaan. 

Berikut adalah langkah-langkah untuk melihat hasil dari 

output laporan neraca : 

1) Pilih dan klik menu laporan, Kemudian pilih klik pada 

menu neraca. 
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2) Kemudian klik pada kolom yang tersedia yaitu klik 

pada tanggal yang akan ditampilkan laporan neraca. 

3) Kemudian pilih dan klik lihat laporan.   

 

 

 

 

Gambar IV.25 Laporan Saldo Awal Neraca 
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b. Laporan Saldo Awal Arus Kas 

Laporan ini menginformasikan mengenai kegiatan arus kas 

kegiatan awal perusahaan, kegiatan ini meliputi kegiatan 

operasional, kegiatan investasi, kegiatan pendanaan. Metode 

yang digunakan dalam arus kas adalah metode langsung jadi 

hanya yang berkaitan langsung dengan kas, baik penerimaan 

kas maupun pengeluaran kas perusahaan. 

Berikut adalah langkah-langkah untuk melihat hasil dari 

output laporan  arus kas : 

1) Pilih dan klik menu laporan, Kemudian pilih klik pada 

menu laporan arus kas. 

2) Kemudian pilih dan klik pada kolom yang tersedia 

yaitu tanggal yang ingin ditampilkan dari tanggal 

sampai tanggal terakhir yang ingin dilihat. 

3) Kemudian pilih dan klik lihat laporan. 

 

Gambar IV.26 Saldo Awal Arus Kas 
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c. Laporan  Neraca 

Laporan neraca ini hasil ouput keseluruhan dari laporan 

keuangan perusahaan. 

Berikut adalah langkah-langkah untuk melihat hasil dari 

output laporan neraca : 

4) Pilih dan klik menu laporan, Kemudian pilih klik pada 

menu neraca. 

5) Kemudian klik pada kolom yang tersedia yaitu klik 

pada tanggal yang akan ditampilkan laporan neraca. 

6) Kemudian pilih dan klik  lihat laporan.   
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Gambar IV.27 Laporan Neraca 

 

d. Laporan Laba Rugi 

Laporan ini menginformasikan mengenai laporan laba yang 

diperoleh oleh perusahaan dan menampilkan beban yang 
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dikeluarkan oleh perusahaan sehingga perusahaan mengetahui 

keuntungan atau laba yang diperoleh. 

Berikut adalah langkah-langkah untuk melihat hasil dari 

output laporan laba rugi : 

1) Pilih dan klik menu laporan, Kemudian pilih klik pada 

menu laporan laba rugi. 

2) Kemudian klik pada kolom yang tersedia yaitu tanggal 

yang ingin di tampilkan dari tanggal sampai tanggal 

terakhir yang ingin dilihat. 

3) Kemudian pilih dan klik lihat laporan. 

 

Gambar IV.28 Laporan Laba Rugi 
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e. Laporan Perubahan Modal 

Laporan ini mengenai perubahan ekuitas dari pendapatan-

pendapatan usaha yang diterima sehingga mengetahui modal 

akhir perusahaan. 

Berikut adalah langkah-langkah untuk melihat hasil dari 

output laporan perubahan modal : 

1) Pilih dan klik menu laporan, Kemudian pilih klik pada 

menu laporan perubahan modal. 

2) Kemudian pilih dan klik pada kolom yang tersedia 

yaitu tanggal yang ingin ditampilkan dari tanggal 

sampai tanggal terakhir yang ingin dilihat. 

3) Kemudian pilih dan klik lihat laporan. 

 

Gambar IV.29 Laporan Perubahan Modal 
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f. Laporan Arus Kas 

Laporan ini menginformasikan mengenai kegiatan arus kas 

selama kegiatan usaha perusahaan, kegiatan ini meliputi 

kegiatan operasional, kegiatan investasi, kegiatan pendanaan. 

Metode yang digunakan dalam arus kas adalah metode 

langsung jadi hanya yang berkaitan langsung dengan kas, baik 

penerimaan kas maupun pengeluaran kas perusahaan. 

Berikut adalah langkah-langkah untuk melihat hasil dari 

output laporan  arus kas : 

4) Pilih dan klik menu laporan, Kemudian pilih klik pada 

menu laporan arus kas. 

5) Kemudian pilih dan klik pada kolom yang tersedia 

yaitu tanggal yang ingin ditampilkan dari tanggal 

sampai tanggal terakhir yang ingin dilihat. 

6) Kemudian pilih dan klik lihat laporan. 
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Gambar IV.30 Laporan Arus Kas 

 

g. Laporan Jurnal 

Laporan ini menginformasikan mengenai nama kode akun 

yang digunakan selama melakukan kegiatan transaksi yang 

memiliki pengaruh pada laporan keuangan. 

Berikut adalah langkah-langkah untuk melihat hasil dari 

output laporan  jurnal : 

1) Pilih dan klik menu laporan, Kemudian pilih klik pada 

menu laporan jurnal. 
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2) Kemudian pilih dan klik pada kolom yang tersedia 

yaitu tanggal yang ingin ditampilkan dari tanggal 

sampai tanggal terakhir yang ingin dilihat. 

3) Kemudian pilih dan klik lihat laporan. 

 

 

 

Gambar IV.31 Laporan Jurnal Umum  
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h. Laporan Piutang  

Laporan ini menginformasikan mengenai laporan biaya 

pelanggan yang harus dibayarkan secara rinci kepada 

perusahaan.  

Berikut adalah langkah-langkah untuk melihat hasil dari output 

laporan Piutang  : 

1) Pilih dan klik menu laporan, Kemudian pilih klik pada 

menu laporan piutang. 

2) Kemudian pilih dan klik pada kolom yang tersedia 

yaitu tanggal yang ingin ditampilkan dari tanggal 

sampai tanggal terakhir yang ingin dilihat. 

3) Kemudian pilih dan klik lihat laporan. 

 



79 
 

 

Gambar IV.32 Laporan Piutang 

 

i. Laporan Hutang 

Laporan ini menginformasikan mengenai laporan hutang yang 

dimiliki oleh perusahaan.  

Berikut adalah langkah-langkah untuk melihat hasil dari output 

laporan Piutang  : 

1) Pilih dan klik menu laporan, Kemudian pilih klik pada 

menu laporan piutang. 
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2) Kemudian pilih dan klik pada kolom yang tersedia 

yaitu tanggal yang ingin ditampilkan dari tanggal 

sampai tanggal terakhir yang ingin dilihat. 

3) Kemudian pilih dan klik lihat laporan. 

 

Gambar IV.33 Laporan Hutang 

 

j. Laporan History Mobil 

Laporan ini menginformasikan mengenai history mobil yang 

berkaitan langsung dengan kegiatan operasional mobil jadi 

pada laporan ini dapat menampilkan laporan permobil secara 

lebih rinci baik pendapatan mobil atau biaya pemeliharan 

mobil. Berikut adalah langkah-langkah untuk melihat hasil dari 

output laporan Piutang  : 

1) Pilih dan klik menu laporan, Kemudian pilih klik pada 

menu laporan piutang. 
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2) Kemudian pilih dan klik pada kolom yang tersedia 

yaitu tanggal yang ingin ditampilkan dari tanggal 

sampai tanggal terakhir yang ingin dilihat. 

3) Kemudian pilih dan klik lihat laporan. 

 

 

 

Gambar IV.34 Laporan History Mobil 


