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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan metode RAD (Rapid Application 

Development). Dengan menggunakan metode RAD ini, diharapkan dapat 

meminimalisir atau mengurangi kesalahan – kesalahan yang dapat terjadi dalam 

pencatatan laporan keuangan perusahaan, sehingga nantinya perusahaan dapat 

memiliki laporan keuangan yang lebih akurat. 

Metode RAD ini merupakan metode pengembangan sistem informasi yang 

menghasilkan sebuah prototype. Berikut beberapa tahapan yang dilakukan dalam 

perancangan sistem informasi akuntansi pada PT. Prokon Jaya Bangun Persada 

dengan menggunakan metode RAD (Rapid Application Development) : 

1. Tahap Investigasi Awal 

  Pada tahap investigasi awal ini, penulis mengidentifikasi masalah apa saja 

yang dihadapi oleh PT. Prokon Jaya Bangun Persada dengan melakukan 

wawancara dengan owner perusahaan serta pegawai perusahaan dan penulis 

juga melakukan observasi secara langsung. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan 

beberapa masalah yang dihadapi oleh PT. Prokon yaitu adalah pencatatan 

transaksi yang masih dilakukan secara manual, dan juga kerap kali ditemukan 

beberapa kesalahan dalam pencatatan yang mengakibatkan laporan keuangan 

perusahaan menjadi kurang akurat. 
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Berikut beberapa sistem yang masih terdapat kekurangan sehingga 

diperlukan analisis dan pengembangan, yaitu : 

a. Sistem Persediaan 

Dalam sistem persediaan, beberapa kali ditemukan selisih jumlah 

antara persediaan di gudang dengan persediaan yang tercatat dalam 

laporan persediaan. Hal ini dikarenakan proses keluar dan masuknya 

barang tidak dicatat dengan benar. 

b. Sistem Pelunasan Hutang 

Karena pencatatan yang masih manual, beberapa kali ditemukan 

pencatatan yang kurang akurat. Dengan menggunakan sistem berbasis 

komputer ini, diharapkan dapat membantu perusahaan lebih akurat dalam 

mencatat pelunasan hutangnya dan membantu perusahaan untuk 

mengetahui kapan waktu jatuh tempo untuk melunasi hutang perusahaan 

sehingga tidak terlambat dalam melakukan pelunasan. 

c. Sistem Penerimaan Piutang 

Dalam hal pencatatan penerimaan piutang ini juga ditemukan 

beberapa kelemahan. Oleh karena itu, dengan menggunakan sistem ini 

diharapkan dapat membantu perusahaan supaya perusahaan dapat 

mengetahui dengan lebih akurat kapan waktu untuk menerima pelunasan 

piutang dari konsumen, sehingga sebelum masa jatuh tempo perusahaan 

dapat melakukan penagihan kepada konsumen. 
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d. Sistem Pelaporan Keuangan 

Pelaporan keuangan perusahaan menjadi kurang akurat, akibat 

adanya beberapa kesalahan dalam pencatatan transaksi perusahaan. 

Sehinggan dengan menggunakan sistem akuntansi ini, diharapkan laporan 

keuangan perusahaan menjadi lebih akurat.  

 

2. Tahap Analisis Masalah 

Tahap selanjutnya adalah tahap analisis masalah, Pada tahap ini peneliti 

mengidentifikasi masalah – masalah apa saja yang ada pada PT. Prokon Jaya 

Bangun Persada, antara lain : 

a. Pencatatan perusahaan yang masih manual, hanya menggunakan ms. 

Excel. 

b. Kerap kali ditemukan kesalahan dalam pencatatan yang 

menyebabkan laporan keuangan menjadi kurang akurat. 

 

3. Tahap Analisis Kebutuhan 

Tahap analisis kebutuhan ini merupakan tahap dimana peneliti dapat 

mengidentifikasi kebutuhan sistem yang diperlukan perusahaan berdasarkan 

masalah – masalah yang ada didalam perusahaan, sehingga melalui sistem 

akuntansi ini peneliti dapat membuat pengembangan sistem yang dibutuhkan 

perusahaan sehingga dapat menghasilkan informasi akuntansi yang lebih baik 
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bagi perusahaan. Kebutuhan sistem informasi akuntansi yang dibutuhkan 

adalah input, proses, dan output. 

3.1 Design Database 

 

a. Keamanan Akses 

 

 

 

Tabel 4. Tabel Design 

Keamanan Akses 

 

b. Tabel Master Bahan 

 

 

 

 

 

Tabel 5. Tabel Design Master Bahan 

 

 

 

No Nama Field Type Size 

1 Id_karyawan Varchar 100 

2 Username Varchar 100 

3 Password Varchar 100 

No Nama Field Type Size 

1 Id_Bahan Varchar 100 

2 Nama_Bahan Varchar 200 

3 Tipe_Bahan Varchar 50 

4 Harga_Pokok Double   

5 Awal Double   

6 Masuk Double   

7 Keluar Double   

8 Stok Double   

9 Satuan Varchar 50 
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c. Tabel Master Produk 

 

 

 

 

 

Tabel 6. Tabel Design Master Produk 

 

d. Tabel Master Produk Bahan 

 

 

 

Tabel 7. Tabel Design Master Produk Bahan 

 

 

 

 

 

 

No Nama Field Type Size 

1 Id_Produk Varchar 100 

2 Nama_Produk Varchar 100 

3 Hasil_Produksi Double   

4 Harga_Produk Double   

5 Harga_Jual Double   

6 Awal Double   

7 Masuk Double   

8 Keluar Double   

9 Stok Double   

No Nama Field Type Size 

1 Id_Produk Varchar 100 

2 Id_Bahan Varchar 100 

3 Jumlah_Pakai Double   
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e. Tabel Master Produk Overhead 

No Nama Field Type Size 

1 Id_Produk Varchar 100 

2 Keterangan Varchar 300 

3 Biaya Double   

 

Tabel 8. Tabel Design Master Produk Overhead 

 

f. Tabel Master Produk Tenaga Kerja    

 

 

 

Tabel 9. Tabel Design Master Produk Tenaga Kerja 

 

g. Tabel Master Karyawan 

 

 

 

 

Tabel 10. Tabel Design Master Karyawan 

 

 

No Nama Field Type Size 

1 Id_Produk Varchar 100 

2 Keterangan Varchar 300 

3 Biaya Double   

No Nama Field Type Size 

1 Id_Karyawan Varchar 100 

2 Nama_Karyawan Varchar 100 

3 Alamat Varchar 200 

4 Kota Varchar 100 

5 Telepon Varchar 100 

6 Status_Kerja Varchar 100 
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h. Tabel Master Supplier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 11. Tabel Design Master Supplier 

 

i. Tabel Master Konsumen 

 

 

 

 

 

Tabel 12. Tabel Design Master Konsumen 

 

 

 

No  Nama Field Type Size 

1 Id_Supplier Varchar 50 

2 Nama_Supplier Varchar 100 

3 Alamat Varchar 200 

4 Kontak Varchar 100 

5 Telepon Varchar 100 

6 Email Varchar 100 

7 Fax Varchar 100 

8 NPWP Varchar 100 

9 Bank Varchar 50 

10 No_Rekening Varchar 50 

11 Rekening_AtasNama Varchar 100 

No Nama Field Type Size 

1 Id_Konsumen Varchar 50 

2 Nama_Konsumen Varchar 100 

3 Alamat Varchar 200 

4 Kontak Varchar 100 

5 Telepon Varchar 100 

6 Email Varchar 100 

7 Fax Varchar 100 

8 NPWP Varchar 100 
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j. Tabel Data Pembelian 

 

 

 

 

 

 

 

     Tabel 13. Tabel Design Data Pembelian 

 

k. Tabel Data Pelunasan Hutang 

 

 

 

 

Tabel 14. Tabel Design Pelunasan Hutang 

 

 

 

 

 

No  Nama Field Type Size 

1 No_Faktur Varchar 100 

2 Tanggal Date 100 

3 Id_Supplier Varchar 100 

4 Jenis_Pembayaran Varchar 50 

5 Tgl_JatuhTempo Date 100 

6 SubTotal Double 100 

7 Diskon Double   

8 GrandTotal Double   

9 Keterangan Varchar 300 

10 Status_Faktur Varchar 50 

No Nama Field Type Size 

1 No_Pelunasan Varchar 100 

2 Tanggal Date   

3 Id_supplier Varchar 100 

4 Nilai_Pelunasan Double   

5 No_Index Double   
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l. Tabel Data Penjualan 

 

 

 

 

 

 

Tabel 15. Tabel Design Data Penjualan 

 

m. Tabel Data Pelunasan Piutang 

 

 

  

Tabel 16. Tabel Design Data Pelunasan Hutang 

 

 

 

 

 

No Nama Field Type Data 

1 No_Faktur Varchar 100 

2 Tanggal Date   

3 Id_Konsumen Varchar 100 

4 Jenis_Pembayaran Varchar 50 

5 Tgl_JatuhTempo Date   

6 SubTotal Double   

7 Diskon Double   

8 GrandTotal Double   

9 Keterangan Varchar 300 

10 Status_Faktur Varchar 50 

11 No_Index Varchar 20 

No Nama Field Type Size 

1 No_Pelunasan Varchar 100 

2 Tanggal Date   

3 Id_konsumen Varchar 100 

4 Nilai_Pelunasan Double   

5 No_Index Double   
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n. Tabel Produksi 

 

 

 

Tabel 17. Tabel Design Produksi 

 

o. Tabel Produksi Bahan Baku 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 18. Tabel Design Produksi Bahan Baku 

 

 

 

 

 

No Nama Field Type Data 

1 No_Produksi Int 11 

2 Id_Bahan Varchar 100 

3 Jumlah Double   

4 Harga_Pokok Double   

No Nama Field Type Data 

1 No_Produksi Int 11 

2 Tanggal Date   

3 Id_Produk Varchar 100 

4 Nilai_BahanBaku Double   

5 Nilai_TenagaKerja Double   

6 Nilai_BahanPenolong Double   

7 Nilai_Overhead Double   

8 Nilai_Produksi Double   

9 Total_Produksi Double   

10 HargaPokok_Produksi Double   
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p. Tabel Produksi Bahan Penolong 

 

 

 

Tabel 19. Tabel Design Produksi Bahan Penolong 

 

q. Tabel Produksi Overhead 

 

 

 

 Tabel 20. Tabel Design Produksi Overhead 

 

r. Tabel Produksi Tenaga Kerja 

 

 

 

Tabel 21. Tabel Design Produksi Tenaga Kerja 

 

 

 

 

 

 

No Nama Field Type Data 

1 No_Produksi Int 11 

2 Id_Bahan Varchar 100 

3 Jumlah Double   

4 Harga_Pokok Double   

No Nama Field Type Data 

1 No_Produksi Int 11 

2 Keterangan_Overhead Varchar 400 

3 Biaya Double   

No Nama Field Type Data 

1 No_Produksi Int 11 

2 Keterangan_TenagaKerja Varchar 400 

3 Biaya Double   
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3.2 Analisis Kebutuhan Proses 

 

Gambar 5. Tampilan Awal Software 

 

Untuk bisa masuk ke dalam aplikasi ini, kita harus melakukan Log in 

terlebih dahulu dengan mengisikan username dan password. Setelah Log 

In, Akan muncul tampilan seperti berikut ini 

 

 

Gambar 6. Tampilan Awal setelah login 
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Setelah login, akan muncul beberapa pilihan menu seperti Data 

Master, Transaksi, Keuangan, Laporan dan Setting.  

Masing – masing dari menubar tersebut memiliki fungsinya tersendiri, 

yaitu : 

a. Setting 

Dalam menu setting ini, terdapat menu kode akun dan neraca awal. 

Menu kode akun merupakan daftar kode – kode akun yang digunakan, 

sedangkan neraca awal digunakan untuk memasukkan laporan neraca 

awal perusahaan. 

 Form Kode Akun 

 

Gambar 7. Form Input Kode Akun 

 

  Form input kode akun ini digunakan untuk menambahkan 

akun – akun jika didalam sistem tidak ada akun yang kita butuhkan, 

misal akun biaya listrik, biaya gaji (untuk karyawan bagian 

operasional), dan hutang gaji. 
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- Menambah Akun 

Untuk menambah akun baru, klik “baru” lalu akan muncul 

kolom – kolom yang harus diisi oleh user seperti kode akun, 

nama akun dan jenis akun. Misal, kita akan membuat akun biaya 

listrik. Kita hanya perlu mengisi seperti berikut ini : 

 

Gambar 8. Tampilan Form Input Kode Akun 

 

- Menghapus Akun 

Double klik pada kode akun dan nama akun yang ingin di hapus. 

Maka secara otomatis akun tersebut akan hilang dari daftar 

akun. Untuk akun – akun yang sudah ada di sistem seperti kas, 

piutang, persediaan, hutang usaha, dan modal perusahaan tidak 

bisa di hapus, hanya akun – akun tambahan saja yang bisa di 

hapuskan. 
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Gambar 9. Tampilan Kode Akun dan Nama Akun 

 

 Form Neraca Awal 

 

Gambar 10. Form Input Neraca Awal 

 

 Form neraca awal ini digunakan untuk memasukkan data – 

data transaksi perusahaan mulai dari aset, liabilitas dan ekuitas. 

Untuk akun – akun seperti akun kas, laba periode sebelumnya, 

dan modal perusahaan, kita bisa secara langsung menginput 

dengan cara memasukkan nominalnya di kolom saldo lalu klik 
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“Enter”, maka akan secara otomatis terinput kedalam neraca 

awal. 

 Akan tetapi untuk akun piutang, setelah kita mengisikan 

nama akun “piutang penjualan”, secara otomatis sistem akan 

berpindah ke tab piutang seperti berikut ini : 

 

Gambar 11. Tampilan Form Input Piutang Penjualan pada 

Neraca Awal 

 

 Untuk menginput piutang penjualan, user akan mengisikan 

“No Faktur”, “Tanggal”, “Tanggal Jatuh Tempo”, “Nama 

Konsumen”, dan “Grand Total”. Setelah semua terisi, klik 

“Enter”. 
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 Setelah user selesai menginput piutang penjualan 

perusahaan, klik pada tab “Data Neraca Awal” maka secara 

otomatis total piutang perusahaan akan masuk ke dalam form 

neaca awal seperti berikut ini : 

 

Gambar 12. Tampilan Akun Piutang Penjualan di Form Neraca 

Awal 
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 Untuk akun persediaan, setelah kita mengisikan nama akun 

“persediaan”, secara otomatis sistem akan berpindah ke tab 

persediaan seperti berikut ini : 

 

 

Gambar 13. Tampilan Form Input Persediaan Bahan Baku dan 

Persediaan Produk Jadi pada Neraca Awal 

 

 Jika kita akan menginput persediaan bahan baku, maka 

pada kolom “Jenis Persediaan” kita pilih “Bahan”, kemudian 

isikan “Nama Bahan”, “Harga” dan “Stok”.  

 Sedangkan untuk menginput persediaan produk jadi, maka 

pada kolom “Jenis Persediaan” kita pilih “Produk”, kemudian 

isikan “Nama Produk”, “Harga” dan “Stok”.  

 

 

 



49 
 

Setelah kita selesai menginput semua persediaan bahan 

baku dan persediaan produk jadi, klik pada tab “Data Neraca 

Awal” maka akun persediaan bahan baku dan persediaan produk 

jadi akan langsung masuk ke dalam form neraca awal seperti 

berikut ini : 

 

 

Gambar 14. Tampilan Akun Persediaan Bahan Baku dan 

Persediaan Produk Jadi di Form Neraca Awal 
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Untuk menginput hutang usaha, setelah kita mengisikan nama 

akun “hutang usaha” pada form neraca awal, secara otomatis 

sistem akan berpindah ke tab hutang seperti berikut ini : 

 

 

Gambar 15. Tampilan Form Input Hutang Usaha pada Neraca 

Awal 

 

 Untuk menginput hutang usaha, user akan mengisikan “No 

Faktur”, “Tanggal”, “Tanggal Jatuh Tempo”, “Nama Supplier”, 

dan “Grand Total”. Setelah semua terisi, klik “Enter”. 
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 Setelah user selesai menginput hutang perusahaan, klik 

pada tab “Data Neraca Awal” maka secara otomatis total hutang 

perusahaan akan masuk ke dalam form neaca awal seperti 

berikut ini : 

 

Gambar 16. Tampilan Akun Hutang Usaha di Form Neraca 

Awal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 Untuk menginput aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan, 

setelah kita memilih “Aset Tetap”, pada form neraca awal, 

secara otomatis sistem akan berpindah ke tab aset tetap seperti 

berikut ini : 

 

 

Gambar 17. Tampilan Form Input Aset Tetap pada Neraca Awal 
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 Setelah user selesai menginput aset tetap perusahaan , klik 

pada tab “Data Neraca Awal” maka secara otomatis aset tetap 

dan akumulasi depresiasi aset tetap perusahaan akan masuk ke 

dalam form neaca awal seperti berikut ini : 

 

 

Gambar 18. Tampilan Akun – akun Aset Tetap di Form Neraca 

Awal 
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 Setelah user selesai memasukkan semua transaksi untuk 

neraca awal, lalu klik “Simpan”. Maka Neraca Awal perusahaan 

akan tersaji seperti berikut ini : 

 

 

 

Gambar 19. Laporan Neraca Awal 
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b. Data Master 

Didalam form data master, terdapat beberapa komponen yang harus 

diisi, yaitu : 

 Data Master Karyawan 

 

Gambar 20. Tampilan Data Master Karyawan 

 

Berisi daftar nama karyawan, alamat karyawan, nomer telpon 

dan detil informasi lainnya terkait karyawan yang bekerja didalam 

perusahaan. 

- Menambah Data 

Untuk menambah data master karyawan, klik “Baru” lalu isi 

semua data yang dibutuhkan setelah itu klik “Simpan”. 
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- Edit Data 

Klik tombol “Edit” lalu double klik pada data yang hendak di 

edit, setelah itu user dapat melakukan perubahan pada data 

master karyawan, setelah itu klik “Simpan”. 

- Menghapus Data 

Klik “Hapus” lalu double klik pada data yang akan di hapus. 
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 Data Master Supplier 

 

Gambar 21. Tampilan Data Master Suppplier 

 

Berisi daftar nama supplier, alamat supplier, nomor telepon, 

nomor rekening dan lain – lain. 

- Menambah Data 

Untuk menambah data master supplier, klik “Baru” lalu isi 

semua data yang dibutuhkan setelah itu klik “Simpan”. 

- Edit Data 

Klik tombol “Edit” lalu double klik pada data yang hendak di 

edit, setelah itu user dapat melakukan perubahan pada data 

master supplier, setelah itu klik “Simpan”. 

- Menghapus Data 

Klik “Hapus” lalu double klik pada data yang akan di hapus. 
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 Data Master Konsumen  

 

Gambar 22. Tampilan Data Master Konsumen 

 

Berisi daftar nama konsumen, alamat konsumen, nomor 

telepon, NPWP dan lain – lain. 

- Menambah Data 

Untuk menambah data master konsumen, klik “Baru” lalu isi 

semua data yang dibutuhkan setelah itu klik “Simpan”. 

- Edit Data 

Klik tombol “Edit” lalu double klik pada data yang hendak di 

edit, setelah itu user dapat melakukan perubahan pada data master 

konsumen, setelah itu klik “Simpan”. 

- Menghapus Data 

Klik “Hapus” lalu double klik pada data yang akan di hapus. 
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 Data Master Bahan Baku 

Gambar 23. Tampilan Data Master Bahan Baku 

 

Berisi bahan – bahan apa saja yang dibutuhkan dalam proses 

produksi paving. 

- Menambah Data 

Untuk menambah data master bahan baku, klik “Baru” lalu isi 

semua data yang dibutuhkan setelah itu klik “Simpan”. 

- Edit Data 

Klik tombol “Edit” lalu double klik pada data yang hendak di 

edit, setelah itu user dapat melakukan perubahan pada data master 

bahan baku, setelah itu klik “Simpan”. 

- Menghapus Data 

Klik “Hapus” lalu double klik pada data yang akan di hapus. 
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 Data Master Produk 

 

Gambar 24. Tampilan Data Master Produk 

 

 

Gambar 25. Tampilan Form Data Master Produk Biaya Bahan 

Baku 
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Gambar 26. Tampilan Form Data Master Produk Biaya Tenaga 

Kerja 

 

Gambar 27. Tampilan Form Data Master Produk Biaya Overhead 

 

Berisi detail dari biaya – biaya apa saja yang dibutuhkan dalam 

proses produksi paving, dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung dan biaya overhead pabrik. Didalam data master produk ini 

juga berisi resep master untuk produksi paving. 



62 
 

 Perhitungan Biaya – Biaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Hasil per produksi HPP 

Biaya Bahan Baku 
Keterangan Berat Harga Material / Kg Biaya Material 

  Semen     5 kg    Rp                 1.420,00   Rp                   7.100,00  

  Pasir     10 kg    Rp                     205,00   Rp                   2.050,00  

  Abu Batu     10 kg    Rp                     175,00   Rp                   1.750,00  

  Total Biaya Bahan Baku   Rp                 10.900,00  

Biaya Tenaga Kerja Langsung 
Keterangan Jam Kerja Upah per jam Upah per produksi 

Upah Tukang 7 jam  Rp               11.000,00   Rp                   1.800,00  

Biaya Overhead Pabrik 
Keterangan   Per jam Per produksi 

  Penyusutan 
Mesin Pabrik    Rp         324.167,00   Rp               13.507,00   Rp                   2.251,00  

  Listrik    Rp      3.090.240,00   Rp                 4.292,00   Rp                       715,00  

  Mandor    Rp      2.640.000,00   Rp                 3.667,00   Rp                       610,00  

  Total Biaya Overhead Pabrik   Rp                   3.576,00  

Total biaya – biaya  Rp                 16.276,00  
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Paving Holland 9 buah  Rp                 1.808,44  

Paving Hexagonal 6 buah  Rp                 2.712,67  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Transaksi 

Gambar 28. Tampilan Menu Transaksi 

 

Menu transaksi berisi tentang transaksi – transaksi apa saja yang 

dilakukan perusahaan baik transaksi pengeluaran kas maupun 

transaksi penerimaan kas, seperti transaksi pembelian bahan baku, 

penjualan paving, pelunasan supplier dan pelunasan konsumen. 
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 Pembelian 

Gambar 29. Tampilan Form Pembelian 
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Dalam Form Pembelian ini, user dapat langsung mengisikan 

data – data faktur pembelian secara lengkap, mulai dari No. 

Faktur, Jenis Pembayaran, Nama Konsumen, Nama Produk, dan 

jumlah yang dibeli konsumen. 

Untuk pembelian secara tunai maupun secara kredit, cara 

memasukkan data tetap sama, user tinggal memilih kredit atau 

tunai pada bagian jenis pembayaran. 

 

 

 

 

 

 Pelunasan Supplier (Pelunasan Hutang) 

Gambar 30. Tampilan Form Pelunasan Hutang 
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Dalam Form ini, user akan mengetikkan nama supplier lalu 

klik “Tampilkan”, setelah itu akan muncul form seperti berikut ini 

: 

 

Gambar 31. Tampilan List Faktur 

 

Form diatas akan menunjukkan hutang – hutang yang 

belum dilunasi oleh Prokon, sehingga user dapat dengan mudah 

mengetahui faktur nomer berapa saja yang belum dilunasi oleh 

perusahaan. 

Untuk faktur - faktur yang sudah dilunasi,user bisa 

langsung mengupdate data dengan cara double klik pada hutang 

yang telah dilunasi oleh perusahaan, lalu data tersebut akan 

pindah ke tab Pelunasan secara otomatis, setelah itu klik 

“Simpan”.  
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 Proses Produksi 

Gambar 32. Tampilan Proses Produksi 
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Dalam tampilan form ini, user hanya perlu mengetikkan 

atau memilih nama produk dan jumlah yang akan diproduksi, 

setelah itu klik “Proses” maka sistem secara otomatis akan 

menunjukkan berapa biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya 

overhead hingga total jumlah paving yang diproduksi. Lalu 

kemudian klik “Simpan”. 

 

 

 

 

 

 

 Penjualan 
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Gambar 33. Tampilan Form Penjualan 

 

Dalam Form Penjualan ini, user dapat langsung mengisikan 

data – data faktur penjualan secara lengkap, mulai dari No. 

Faktur, Jenis Pembayaran, Nama Konsumen, Nama Produk, dan 

jumlah yang dibeli konsumen. 

Untuk penjualan secara tunai maupun secara kredit, cara 

memasukkan data tetap sama, user tinggal memilih kredit atau 

tunai pada bagian jenis pembayaran. 
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 Pelunasan Konsumen (Pelunasan Piutang) 

Gambar 34. Tampilan Form Pelunasan Piutang 

 

Dalam Form ini, user akan mengetikkan nama konsumen 

lalu klik “Tampilkan”, setelah itu akan muncul form seperti 

berikut ini : 

Gambar 35. Tampilan Form List Faktur 

 

Form diatas akan menunjukkan piutang – piutang yang 

belum dilunasi oleh konsumen, sehingga user dapat dengan 
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mudah mengetahui faktur nomer berapa saja yang belum 

dilunasi oleh konsumen. 

Untuk konsumen yang sudah melakukan pelunasan 

piutang,user bisa langsung mengupdate data dengan cara double 

klik pada piutang yang telah dilunasi oleh konsumen, lalu data 

tersebut akan pindah ke tab Pelunasan secara otomatis, setelah 

itu klik “Simpan”. 
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d. Keuangan 

 Pencatatan Keuangan (Jurnal Umum) 

Gambar 36. Tampilan Form Pencatatan Jurnal Umum 

 

Dalam menu keuangan ini, terdapat menu pencatatan keuangan 

yang gunanya untuk menambahkan jurnal jika jurnal yang kita 

butuhkan belum ada didalam sistem, seperti jurnal pembelian mesin 

untuk pabrik. 

User bisa langsung mengetikkan nama akun yang diinginkan 

lalu mengisi bagian posisi, apakah akun untuk jurnal yang kita 

butuhkan tersebut posisinya di debet atau dikredit, setelah mengisi 

bagian posisi tersebut, lalu user akan mengisi nilai nominal yang 
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akan dijurnal, setelah itu klik “enter”, dan user harus mengisi bagian 

keterangan untuk mengetahui jurnal tersebut untuk transaksi apa. 

Setelah selesai, klik “Simpan” dan secara otomatis jurnal yang 

dibuat oleh user tersebut akan muncul didalam form jurnal umum. 
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 Penerimaan Kas 

              

Gambar 37. Tampilan Form Penerimaan Kas 

 

 

Gambar 38. Tampilan Form Input Penerimaan Kas 

 

Form Penerimaan kas ini penggunaan dan fungsinya hampir 

sama dengan pencatatan keuangan, namun untuk penerimaan kas ini 

dibuat lebih spesifik dan hanya untuk mencatat transaksi yang 
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menyebabkan kas bertambah, seperti penambahan modal 

perusahaan.  

 

 Pengeluaran Kas 

     

Gambar 39. Tampilan Form Pengeluaran Kas 

 

     

           Gambar 40. Tampilan Form Input Pengeluaran Kas 
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Form pengeluaran kas ini juga sama dengan form penerimaan 

kas, penggunaan dan fungsinya hampir sama dengan pencatatan 

keuangan, namun untuk pengeluaran kas ini dibuat lebih spesifik dan 

hanya untuk mencatat transaksi yang menyebabkan kas berkurang, 

seperti membayar gaji karyawan dan membayar biaya listrik. 

 

e. Laporan 

 

Gambar 41. Tampilan Menu Laporan 

 

Dalam menu laporan ini, terdapat laporan persedian bahan baku, 

laporan persediaan produk jadi,laporan penjualan perusahaan, laporan 

pembelian yang dilakukan oleh perusahaan, jurnal umum, laporan buku 

pembantu(buku pembantu hutang,  buku pembantu piutang dan 

persediaan perusahaan), buku besar dan yang terakhir adalah laporan 

keuangan perusahaan (laporan laba rugi, laporan perubahan modal, 

neraca serta laporan arus kas perusahaan). 
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 Laporan Persediaan Bahan Baku 

Gambar 42. Tampilan Laporan Pesediaan Bahan Baku 

   

Dalam Laporan Persediaan Bahan Baku ini, akan ditampilkan 

secara lengkap berapa banyak bahan baku yang dimiliki 

perusahaan di dalam gudang, tidak hanya jumlah stok bahan baku 

digudang, tapi juga jumlah stok bahan baku yang masuk atau yang 

dibeli perusahaan dan jumlah stok bahan baku yang keluar atau 

yang digunakan untukproduksi paving. 
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 Laporan Persediaan Produk Jadi 

 

Gambar 43. Tampilan Laporan Persediaan Produk Jadi 

 

Untuk Laporan Persediaan Produk Jadi ini, hampir sama 

dengan Laporan Persediaan Bahan Baku. Didalam Laporan ini juga 

menampilkan berapa jumlah stok paving yang ada di gudang, 

jumlah stok produk jadi yang masuk ke gudang dan jumlah stok 

keluar produk jadi. 
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 Laporan Pembelian 

Gambar 44. Tampilan Laporan Pembelian 

 

Laporan ini merupakan laporan yang berisi informasi 

pembelian yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam laporan ini 

akan ditampilkan periode faktur, Nama supplier, Jenis Pembayaran 

dan Status Faktur.  

User hanya perlu mengisi bagian kosong tersebut lalu klik 

“Tampilkan”, lalu akan muncul transaksi – transaksi pembelian 

yang telah dilakukan perusahaan, seperti berikut ini : 
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Gambar 45. Tampilan Data Faktur dalam Laporan Pembelian 

 

User juga tidak perlu mengisi dari periode faktur hingga 

status faktur untuk mencari informasi pembelian, jika user hanya 

ingin mencari faktur – faktur pembelian yang berstatus belum 

lunas, user hanya perlu mengisi pada bagian status faktur lalu 

pilih “Belum Lunas”, setelah itu klik “Tampilkan” maka sistem 

akan menampilkan semua faktur pembelian yang belum lunas. 
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 Laporan Penjualan 

Gambar 46. Tampilan Laporan Penjualan 

 

Laporan penjualan ini cara kerjanya sama dengan laporan 

pembelian. Dalam laporan ini juga akan ditampilkan periode 

faktur, Nama konsumen, Jenis Pembayaran dan Status Faktur. User 

hanya perlu mengisi bagian kosong tersebut lalu klik “Tampilkan”, 

lalu akan muncul transaksi – transaksi penjualan yang telah 

dilakukan perusahaan seperti berikut ini : 
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Gambar 47. Tampilan Data Faktur dalam Laporan Penjualan 

 

User tidak perlu mengisi dari periode faktur hingga status 

faktur untuk mencari informasi tentang penjualan yang telah 

dilakukan perusahaan, jika user hanya ingin mencari faktur 

penjualan yang berstatus belum lunas, user hanya perlu mengisi 

pada bagian status faktur lalu pilih “Belum Lunas”, setelah itu klik 

“Tampilkan” maka sistem akan menampilkan semua faktur 

penjualan yang belum lunas. 
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 Jurnal Umum 

 

Gambar 48. Tampilan Form Jurnal Umum 

 

Untuk menampilkan jurnal transaksi perusahaan selama 

periode waktu tertentu, user hanya perlu mengisikan periode 

(bulan/tahun) lalu klik “Enter”, maka secara otomatis akan muncul 

jurnal transaksi perusahaan seperti berikut ini : 

 

 

Gambar 49. Tampilan Form Jurnal Umum 
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 Buku Besar 

 

Gambar 50. Tampilan Form Buku Besar 

  

 Buku besar merupakan kumpulan akun – akun yang 

digunakan untuk meringkas transaksi perusahaan yang telah dicatat 

dalam jurnal. Buku besar ini juga mencatat perubahan – perubahan 

yang terjadi pada masing – masing rekening dan diakhir periode 

nantinya akan muncul saldo dari rekeneing – rekening tersebut. 

Dengan buku besar ini, dapat mempermudah dalam pemberian 

informasi kepada pihak – pihak tertentu, misalnya pimpinan 

perusahaan. 
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 Aset Tetap 

Gambar 51. Tampilan Form Aset Tetap 

 

Dalam form ini, hanya menampilkan aset tetap apa saja yang 

dimiliki perusahaan. 
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 Buku Pembantu Hutang 

 

 

 

Gambar 52. Tampilan Laporan Buku Pembantu Hutang 

 

Laporan Buku Pembantu Hutang ini berguna untuk mencatat 

rincian hutang perusahaan kepada para supplier, sehingga 
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memudahkan user untuk melakukan pengecekan faktur – faktur 

mana yang sudah dilunasidan yang belum dilunasi. 

 Buku Pembantu Piutang 
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Gambar 53. Tampilan Laporan Buku Pembantu Piutang 

  

Laporan Buku Pembantu Piutang ini berfungsi untuk 

mencatat rincian piutang dagang perusahaan menurut nama 

konsumen, sehingga memudahkan user untuk melakukan 

pengecekan faktur – faktur mana saja yang sudah dilunasi dan yang 

belum dilunasi oleh konsumen. 
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 Buku Pembantu Persediaan 

 

 

Gambar 54. Tampilan Laporan Buku Pembantu Persediaan 

  

Laporan ini berfungsi untuk mencatat rincian persediaan 

bahan baku perusahaan. Dalam laporan ini, akan ditampilkan 

secara detil penggunaan bahan baku mulai dari bahan baku yang 

masuk ke gudang atau bahan baku yang dibeli perusahaan, bahan 

baku yang keluar atau yang digunakan untuk produksi paving dan 

nilai bahan baku tersebut. 
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3.3 Analisis Kebutuhan Output 

Output yang dihasilkan dari sistem ini adalah laporan keuangan. 

Berikut kebutuhan output yang diperlukan oleh PT. Prokon Jaya Bangun 

Persada : 

 Laporan Keuangan 

 Laporan Laba Rugi 

 

 

Gambar 55. Tampilan Laporan Laba Rugi 

 

Laporan ini berisi seluruh pendapatan yang diperoleh PT. 

Prokon yang kemudian akan dikurangkan dengan total biaya atau 

beban yang ditanggung PT. Prokon, sehingga akan muncul berapa 

laba yang diperoleh perusahaan. 
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 Laporan Perubahan Modal 

 

Gambar 56. Tampilan Laporan Perubahan Modal 

 

Laporan ini berisi informasi modal awal perusahaan, laba 

yang diperoleh perusahaan, dan prive yang akhirnya akan 

menunjukkan berapa jumlah modal akhir perusahaan. 
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 Laporan Neraca 

 

 

 

Gambar 57. Tampilan Laporan Neraca 

 

Laporan ini merupakan suatu bagian dari laporan keuangan 

suatu perusahaan yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi 

yang menunjukkan keuangan perusahaan. Neraca ini berisi daftar 

Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan. 
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 Laporan Arus Kas 

 

Gambar 58. Tampilan Laporan Arus Kas 

 

 

Gambar 59. Tampilan Laporan Arus Kas 

 

Laporan ini berisi tetang aktivitas operasi perusahaan, 

aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Sehingga diperoleh 

hasil kas dan setara kas perusahaan. 
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4. Tahap Analisis Cost dan Benefit 

Pada Tahap ini, penulis akan menganalisis biaya – biaya (cost) yang 

akan dikeluarkan oleh PT. Prokon untuk mengembangkan sistem akuntansi 

berbasis komputer ini serta manfaat apa saja yang akan diperoleh PT. Prokon 

setelah menggunakan sistem akuntansi ini. 

 

 

 

Tabel 22. Tabel Analisis Biaya 

 

Dari analisis yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa 

pengembangan sistem akuntansi berbasis komputer dengan menggunakan 

metode RAD (Rapid Application Development) ini memiliki manfaat yang 

sangat membantu PT. Prokon Jaya Bangun Persada. Berikut manfaat – 

manfaat yang diperoleh PT. Prokon Jaya Bangun Persada. 

Manfaat 

1 
Meminimalkan kesalahan pencatatan yang kerap kali terjadi pada 
transaki perusahaan 

2 
Meminimalkan kesalahan dalam pencatatan persediaan baik 
persediaan bhan baku maupun persediaan produk jadi 

3 Menghemat waktu dalam memproses data - data perusahaan 

4 Memperoleh Laporan Keuangan yang akurat 

Tabel 23. Tabel Analisis Manfaat 

5. Tahap Implementasi Sistem 

Analisis Biaya 

No Keterangan Biaya 

1 Komputer  Rp       4.750.000  

2 Printer  Rp       2.315.000  

3 UPS  Rp          800.000  

Total  Rp       7.865.000  
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Tahap Implementasi Sistem ini merupakan tahap yang paling akhir 

dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis melakukan pengujian 

sistem akuntansi ini dengan menginput data – data perusahaan, mulai dari 

data master, proses produksi dan transaksi – transaksi yang dilakukan oleh 

PT. Prokon Jaya Bangun Persada. Setelah itu penulis mulai melakukan 

pengujian dengan menjalankan program akuntansi ini, hal ini untuk 

mengetahui apakah program akuntansi sudah berjalan dengan baik atau masih 

terdapat error. Tahap pengujian ini dilakukan secara berulang kali untuk 

memastikan sistem dapat bekerja dengan baik. 

Setelah itu, penulis melakukan sosialisasi kepada PT. Prokon Jaya 

Bangun Persada serta memberikan pengarahan tentang cara pengoperasian 

program akuntansi ini. Diharapkan dengan program ini, PT. Prokon Jaya 

Bangun Persada dapat meminimalkan kesalahan – kesalahan yang mungkin 

terjadi agar laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat. 

 

 

 

 

 

 

 


