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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

 Analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi pada penilitian ini 

menggunakan metode Rapid Application Development(RAD). Metode ini 

dipilih dengan tujuan untuk dapat bla2. 

 Berikut adalah tahap-tahap dalam perancangan sistem informasi akuntansi 

pada Rolen Outwear dengan metode RAD : 

4.1 Tahap Investigasi Masalah 

Tahap ini untuk menemukan permasalahan yang terjadi dalam suatu objek 

penelitian. Tahapan ini dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung 

di Rolen Outwear. Tujuan dari wawancara dan observasi ini adalah untuk 

mengkaji sistem kegiatan operasi bisnis, sistem pencatatan yang dilakukan 

perusahaan, penyimpanan bukti-bukti transaskis, sistem akuntansi yang 

berjalan sekarang ini di Rolen. Dan diketahui bahwa Rolen Outwear ini 

membutuhkan perancangan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi 

informasi dalam mengatasi ketidak efisiensian-nya dengan menggunakan 

sistem pencatatan manual.  

Hasil dari wawancara dan observasi langsung terhadap usaha Rolen Outwear 

dapat diketahui mempunyai permasalahan : 
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4.1.1 Pencatatan yang dilakukan secara manual sangat riskan 

terjadinya human error yang mengakibatkan selip catatan yang krusial. 

4.1.2 Kesulitan dalam menentukan laba rugi tiap bulannya 

dikarenakan catatan transaksi akuntansi yang tidak akurat. 

4.1.3 Kesulitan dalam menghitung jumlah persediaan 

dikarenakan proses pencatatan masih dilakukan secara manual sehingga 

proses pemesanan barang pada supplier memakan waktu yang lebih lama dan 

kesulitan dalam menentukan reorder point (ROP) dikarenakan pemilik harus 

mengecek stok barang secara satu per satu. 

 

Rolen Outwear 

Permasalahan Sebab-Akibat Solusi 

Pencatatan yang 

dilakukan secara 

manual , terjadi 

kesalahan pencatatan 

atau data nota hilang 

dikarenakan human 

error  

Informasi yang 

dihasilkan menjadi 

tidak akurat. Dapat 

menyebabkan 

perusahaan rugi 

dikarenakan 

pencatatan yang salah. 

Dan tidak 

mencermikan laporan 

yang sebenarnya 

terjadi dalam 

perusahaan. 

Membuat sistem 

informasi akuntansi 

yang berbasis teknologi 

informasi sehingga 

pencatatan dapat lebih 

akurat dan dilakukan 

dengan cepat sesuai 

dengan kebutuhan usaha 

. 

Kesulitan dalam 

menentukan laba rugi 

Pemilik tidak dapat 

mengetahui secara 

Menyediakan sistem 

informasi akuntansi 
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tiap bulannya 

dikarenakan melihat 

catatan dari buku kas 

masuk dan kas keluar 

secara tidak terperinci 

dengan jelas. 

langsung mengenai 

netproft atau aset yang 

dipunyai oleh 

usahanya secara cepat 

dan akurat.Jadi 

pemilik hanya dapat 

mereka-reka barang 

dagangan apa yang 

membuat rugi atau 

laba. 

untuk pembuatan 

laporan keuangan yang 

lengkap dari penjualan 

barang, pembelian , 

laporan biaya yang 

terkait dengan aktivitas 

usaha sampai pada 

penyusunan laporan 

keuangan yang lengkap 

untuk mempermudah 

dalam pengambilan 

keputusan. 

Keusulitan dalam 

menentukan ROP dan 

pengecekan 

pengontrolan stok 

barang jadi maupun 

stok bahan baku. 

Pengontrolan barang 

menjadi kurang efisien 

dan menyebabkan 

kemungkinan 

terjadinya kecurangan 

oleh pihak tertentu. 

Pemeriksaan barang 

akan memakan waktu 

yang lebih lama 

dikarenakan 

perbedaan tipe barang 

jadi dan bahan baku. 

Membuat sistem 

informasi akuntansi 

yang dapat 

memudahkan pemilik 

dalam pengecekan 

barang sampai ke 

pemesanan barang 

sehingga dapat 

mengurangi tingkat 

ketidakefisiensian dan 

kecurangan yang 

mungkin terjadi dengan 

tersedianya mutasi 

persediaan barang. 

 

 

4.2 Tahap Analisis Kebutuhan Sistem  
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Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan sistem informasi 

akuntansi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang 

teridentifikasi pada tahap sebelumnya. Analisis kebutuhan sistem dalam 

perancangan sistem informasi pembelian, penjualan dan stok persediaan 

barang terdiri dari kebutuhan input, proses dan output yang ditunjukan 

pada tabel dibawah ini : 

Kebutuhan sistem informasi akuntansi 

Input Proses Output 

Form log in Sistem otorisasi akses Laporan keuangan : 

laporan laba rugi, 

laporan perubahan 

ekuitas dan neraca 

Form menu utama 

(home) pilihan menu 

utama pada system 

Pendataan data 

pegawai, supplier, dan 

pelanggan 

Laporan aktivitas 

operasi : laporan 

persediaan barang, 

laporan pembelian, 

laporan penjualan, 

laporan retur 

pembelian dan 

penjualan 

Form data pegawai Pendataan data bahan 

baku, tenaga kerja 

langsung, overhead, 

dan barang jadi 

Laporan data 

pendukung : laporan 

karyawan , laporan 

supplier, laporan 

pelanggan dan laporan 

barang. 
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Form data supplier Pendataan transaksi 

pembelian dan 

penjualan 

 

Form data pelanggan Pendataan transaksi 

retur pembelian dan 

penjualan 

 

Form data BBB Pendataan transaksis 

kas masuk dan kas 

keluar 

 

Form data BTKL   

Form data BOP   

Form data barang jadi   

Form data pembelian   

Form data penjualan   

Form data produksi   

Form data kas    

Form Neraca   
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4.3 Tahap Desain Sistem 

 4.3.1 Diagram Konteks 

 

 

Gambar4.1 Diagram Konteks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

 

 

 

 

 4.3.2 ERD (Entity Relationship Diagram) 
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Gambar 4.2 ERD 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

 

 4.3.3 Perancangan Database 

 

Tabel Database 

No Tabel Column Type Size 

1 Tbl_bhn_baku Id_bhn_baku Integer (Primary) 25 

Nama_bhn_baku Varchar 100 

Stok_bhn_baku Float 100 

Harga_satuan Integer 100 

Total_harga Integer 100 

2 Tbl_barang_setengah_j

adi 

Id_brng_setengah_jadi Integer (Primary) 25 

Nama_brng_jadi Varchar 100 

Stok_brng_jadi Integer 100 

Harga_satuan Integer 100 

Total_harga Integer 100 

3 

 

Tbl_barang_sudah_jadi 

 

Id_brng_jadi Integer (Primary) 25 

Nama_brng_jadi Varchar 100 

Stok_brng_jadi Integer 100 

Harga_satuan Integer 100 

Total_harga Integer 100 

4 Tbl_jurnal_beli Id_jurnal_beli Integer(Primary) 25 

Tgl_jurnal Date  

Akun_Debet Varchar 100 

Akun_Kredit Varchar 100 

Saldo_Debet Integer 100 



46 

 

 

 

Saldo_Kredit Integer 100 

5 Tbl_jurnal_jual Id_jurnal_jual Integer(Primary) 25 

Tgl_jurnal Date  

Akun_Debet Varchar 100 

Akun_Kredit Varchar 100 

Saldo_Debet Integer 100 

Saldo_Kredit Integer 100 

6 Tbl_jurnal_produksi Id_jurnal_produksi Integer(Primary) 25 

Tgl_jurnal Date  

Akun_Debet Varchar 100 

Akun_Kredit Varchar 100 

Saldo_Debet Integer 100 

Saldo_Kredit Integer 100 

7 Tbl_jurnal_brg_jadi Id_jurnal_brg_jadi Integer(Primary) 25 

Tgl_jurnal Date  

Akun_Debet Varchar 100 

Akun_Kredit Varchar 100 

Saldo_Debet Integer 100 

Saldo_Kredit Integer 100 

8 Tbl_jurnal_penyesuaian Id_jurnal_peny Integer(Primary) 25 

Tgl_jurnal Date  

Akun_Debet Varchar 100 

Akun_Kredit Varchar 100 

Saldo_Debet Integer 100 
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Saldo_Kredit Integer 100 

9 Tbl_kas Id_kas Integer(Primary) 25 

Jenis_kas Varchar 100 

Total_kas Integer 100 

Tipe_kas Varchar 100 

Tanggal_kas Date  

10 Tbl_overhead Id_overhead Integer(Primary) 25 

Jenis_overhead Varchar 100 

Harga_satuan Integer 100 

Qty Integer 100 

Total_overhead Integer 100 

Tanggal_Overhead Date  

11 Tbl_pelanggan Id_pelanggan Integer(Primary) 25 

Nama_pelanggan Varchar 100 

Jenis_pelanggan Varchar 100 

Alamat_pelanggan Varchar 100 

Kota_pelanggan Varchar 100 

Telp_pelanggan Varchar 100 

12 Tbl_suplier Id_suplier Integer(Primary) 25 

Nama_suplier Varchar 100 

Alamat_suplier Varchar 100 

Kota_suplier Varchar 100 

Telp supplier Varchar 100 

13 Tbl_tenaga_kerja Id_tenaga_kerja Integer(Primary) 25 
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Nama_tenaga_kerja Varchar 100 

Alamat_tenaga_kerja Varchar 100 

Kota_tenaga_kerja Varchar 100 

Telp_tenaga_kerja Varchar 100 

Divisi_tenaga_kerja Varchar 100 

Gaji_tenaga_kerja Integer 100 

14 Tbl_pembelian Id_pembelian Integer(Primary) 25 

Nama_suplier Varchar 100 

Tgl_transaksi Date  

Tgl_bayar Date  

Jenis_brng Varchar 100 

Qty Integer 100 

Harga_satuan Integer 100 

Total_harga Integer 100 

14 Tbl_penjualan Id_penjualan Integer(Primary) 25 

Nama_pelanggan Varchar 100 

Tgl_transaksi Date  

Tgl_bayar Date  

Jenis_brng Varchar 100 

Qty Integer 100 

Harga_satuan Integer 100 

Total_harga Integer 100 

Jenis_pelanggan Varchar 100 

15 Tbl_retur_penjualan Id_retur_penjualan Integer(Primary) 25 
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Nama_pelanggan Varchar 100 

Jenis_pelanggan Varchar 100 

Tgl_retur Date  

Jenis_brng Varchar 100 

Qty Integer 100 

Harga_satuan Integer 100 

Total_harga Integer 100 

16 Tbl_retur_pembelian Id_retur_pembelian Integer(Primary) 25 

Nama_suplier Varchar 100 

Tgl_retur Date  

Jenis_brng Varchar 100 

Qty Integer 100 

Harga_satuan Integer 100 

Total_harga Integer 100 

17 Tbl_produksi Id_produksi Integer(Primary) 25 

Brng_produksi Varchar 100 

Qty Integer 100 

Biaya Integer 100 

Tgl_produksi Date  

18 Tbl_produksi_jadi Id_produksi_jadi Integer(Primary) 25 

Brg_produksi Varchar 100 

Qty Integer 100 

Biaya_produksi Integer 100 

Tgl_produksi Date  
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Pengendalian Input Login 

No Field Input Control Keterangan 

1 User Completeness Check Field harus diisi 

2 Password Completeness Check Field harus diisi 

 

Pengendalian Input Biaya Tenaga Kerja 

No Field Input Control Keterangan 

1 Nama Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 

2 Alamat Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 

3 Kota Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 

4 Telp Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(angka) 

5 Gaji Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(angka) 

6 Divisi Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format  

 

Pengendalian Input Suplier 

No Field Input Control Keterangan 

1 Nama Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
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2 Alamat Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 

3 Kota Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 

4 Telp Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(angka) 

 

Pengendalian Input Biaya Pelanggan 

No Field Input Control Keterangan 

1 Jenis Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 

2 Nama Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 

3 Alamat Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 

4 Kota Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 

5 Telp Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(angka) 

Pengendalian Input Overhead 

No Field Input Control Keterangan 

1 Jenis Overhead Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 

2 Satuan Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(angka) 
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3 QTY Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(angka) 

 

Pengendalian Input Pembelian 

No Field Input Control Keterangan 

1 Nama Suplier Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 

2 Tgl Transaksi Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(date) 

3 Tgl Pembayaran Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(date) 

4 QTY Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(angka) 

5 Harga Satuan Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(angka) 

 

Pengendalian Input Penjualan 

No Field Input Control Keterangan 

1 Jenis Customer  Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 

2 Nama customer Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 

3 Tgl Transaksi Completeness Check Field harus diisi 
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Format Check Sesuai dengan format 
(date) 

4 Tgl Pembayaran Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(date) 

5 Jenis Barang Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 

6 QTY Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(angka) 

7 Harga Satuan Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(angka) 

 

 

 

 

Pengendalian Input Retur Pembelian 

No Field Input Control Keterangan 

1 Nama Suplier Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 

2 Tgl Retur Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(date) 

3 Jenis Barang Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 

4 QTY Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(angka) 
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5 Harga Satuan Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(angka) 

 

Pengendalian Input Retur Penjualan 

No Field Input Control Keterangan 

1 Jenis Customer Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 

2 Nama Customer Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 

3 Tgl Retur Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(date) 

4 Jenis Barang Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 

5 QTY Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(angka) 

6 Harga Satuan Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(angka) 

 

Pengendalian Input Retur Penjualan 

No Field Input Control Keterangan 

1 Jenis Customer Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 

2 Nama Customer Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
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3 Tgl Retur Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(date) 

4 Jenis Barang Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 

5 QTY Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(angka) 

6 Harga Satuan Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(angka) 

 

Pengendalian Input Produksi ½ Jadi 

No Field Input Control Keterangan 

1 QTY 

(Man Ladies Polo Batik 
Shirt) 

Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format (angka 
x12) 

2 QTY 

(Ladies Polo Batik 
Dress) 

Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format (angka 
x10) 

3 QTY 

(Man Ladies Batik T-
Shirt) 

Completeness Check Field harus diisi  

Format Check Sesuai dengan format (angka 
x20) 

 

Pengendalian Input Produksi Jadi 

No Field Input Control Keterangan 

1 QTY 

(Man Ladies Polo Batik 
Shirt) 

Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format (angka) 
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2 QTY 

(Ladies Polo Batik 
Dress) 

Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format (angka) 

3 QTY 

(Man Ladies Batik T-
Shirt) 

Completeness Check Field harus diisi  

Format Check Sesuai dengan format (angka) 

 

Pengendalian Input Jurnal Penyesuaian 

No Field Input Control Keterangan 

1 Nama Akun (Debet) Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 

2 Nominal (Debet) Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format (angka) 

3 Nama Akun (Kredit) Completeness Check Field harus diisi  

Format Check Sesuai dengan format 

4 Nominal (Kredit) Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format (angka) 

5 Tanggal Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format (date) 

 

Pengendalian Input Jurnal Penyesuaian Aset Tetap 

No Field Input Control Keterangan 

1 Nama Aset Tetap Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 

2 Harga Perolehan Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format (angka) 

3 Umur Ekonomis Completeness Check Field harus diisi  
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Format Check Sesuai dengan format (angka) 

4 Umur Saat ini Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format (angka) 

5 Tanggal Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format (date) 

Pengendalian Input Neraca Awal 

No Field Input Control Keterangan 

1 Kas / Bank Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(angka) 

2 Persed. BB Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(angka) 

3 Persed Bdp Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(angka) 

4 Persed BJ Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(angka) 

5 Tanah Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(angka) 

6 Gedung Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(angka) 

7 Mesin Jahit Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(angka) 

8 Mesin Potong Completeness Check Field harus diisi 
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Format Check Sesuai dengan format 
(angka) 

9 Mesin Obras Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(angka) 

10 Peralatan Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(angka) 

11 Akm. Peny. Gedung  Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(angka) 

12 Akm. Peny. Mesin jahit Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(angka) 

13 Akm. Peny. Mesin Obras Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(angka) 

14 Akm. Peny. Mesin Potong Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(angka) 

15 Akm. Peny. Peralatan Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(angka) 

16 Utang Usaha Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(angka) 

17 Utang Gaji Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(angka) 

18 Lain Lain Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
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(angka) 

19 Pendapatan dimuka Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(angka) 

20 Modal Ronal Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(angka) 

21 Laba Periode 
Sebelumnya 

Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(angka) 

22 Prive Completeness Check Field harus diisi 

Format Check Sesuai dengan format 
(angka) 
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4.5 Desain Interface 

 4.5.1 Desain Form Log in 

  

Gambar 4.3 Form Log in 

 Langkah-langkah untuk dapat mengakses form ini: 

1. Masukan username dan password dengan benar sesuai dengan 

username dan password yang telah di setting sebelumnya, 

2. Apabila username dan password yang dimasukan tidak sesuai dengan 

username dan password yang telah di setting atau dengan kata lain 

username dan password yang di isi salah , maka akan muncul kotak 
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informasi bertuliskan “username atau password salah!”, dan tidak akan 

bisa masuk atau mengakses program ini. 

 

 

4.5.2 Desain Form Utama 

 

Gambar 4.4 Form Menu Utama 

 Setelah berhasil mengisikan username dan password dengan benar 

maka kita akan masuk ke Form Menu Utama dalam sistem informasi 

akuntansio Rolen Outwear. Dimana melalui form ini kita dapat mengakses 

segala sesuatu yang diperlukan User. Akses yang dapat dilakukan melalui 

form menu utama ini yaitu: 
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1. Master, terdiri dari: 

 

Gambar 4.5 Form Master 

a. Data Biaya Tenaga Kerja, digunakan untuk menginput dan 

menyimpan data yang berkaitan dengan tenaga kerja pada usaha 

Rolen Outwear. 

b. Data Supplier, digunakan untuk menginput dan menyimpan data 

supplier atau vendor di usaha Rolen Outwear. 

c. Data Pelanggan,digunakan untuk menginput dan menyimpan data 

yang berkaitan dengan pelanggan pada usaha Rolen Outwear. 

d. Data Bahan Baku, digunakan untuk menginput dan menyimpan 

data yang berkaitan dengan bahan baku maupun bahan penolong 

pada usaha Rolen Outwear. 

e. Data Barang Jadi, digunakan untuk menampilkan barang yang 

sudah jadi dan siap untuk dijual 
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f. Data Overhead, digunakan untuk menginput dan menyimpan data 

yang berkaitan dengan biaya overhead yang dikeluarkan oleh 

Rolen Outwear. 

2. Transaksi Kegiatan, terdiri dari: 

 

Gambar 4.6 Form Transaksi Kegiatan 

a. Pembelian, digunakan untuk menginput transaksi pembelian bahan baku 

maupun bahan penolong. 

b. Penjualan, digunakan untuk menginput transaksi penjualan barang yang 

sudah jadi. 

c. Retur Pembelian, digunakan untuk menginput transaksi yang berhubungan 

dengan retur pembelian. 

d. Retur Penjualan, digunakan untuk menginput transaksi yang berhubungan 

dengan retur penjualan. 
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e. Kas/bank keluar, menampilkan riwayat mutasi arus kas yang dikeluarkan 

oleh Rolen Outwear. 

f. Kas/Bank masuk, menampilkan riwayat mutasi arus kas yang masuk ke 

Rolen Outwear. 

g. Produksi1/2 Jadi, digunakan untuk menginput proses produksi Rolen 

Outwear dari bahan baku sampai ke barang setengah jadi. 

h. Produksi Jadi, digunakan untuk menginput proses produksi Rolen Outwear 

dari barang setengah jadi ke barang jadi. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Laporan, terdiri dari : 
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Gambar 4.7 Form Laporan 

a. Laporan, berisikan mengenai laporan supplier, pelanggan, bahan baku, 

barang dalam proses, barang jadi, kas/bank, penjualan, pembelian, retur 

penjualan, retur pembelian, tenaga kerja, dan overhead dari Rolen 

Outwear. 

b. Laporan Laba Rugi, berisikan laporan laba/rugi Rolen Outwear per 

periode akuntansi. 

c. Laporan Perubahan Ekuitas, berisikan laporan perubahan modal Rolen 

Outwear per periode akuntansi. 

d. Neraca, digunakan untuk melihat laporan neraca Rolen Outwear selama 

sebulan. 

e. Jurnal, berisikan jurnal akuntansi (jurnal umum, jurnal penyesuaian) Rolen 

Outwear yang secara otomatis ditampilkan oleh sistem. 
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4. Lain-lain, terdiri dari : 

 

Gambar 4.8 Form Lain-lain 

a. Input Jurnal Penyesuaian Aset Tetap, digunakan untuk menginput 

secara manual untuk jurnal penyesuaian asset tetap yang belum 

terdaftar di sistem. 

b. Input Jurnal Penyesuaian, digunakan untuk menginput secara 

manual jurnal penyesuaian yang tidak secara otomatis ditampilkan 

oleh sistem (nilai/ nominal nya bisa berubah-ubah tiap periodenya). 

c. Input Neraca Awal, digunakan untuk menginput neraca awal 

periode dari Rolen Outwear . 
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5. Desain Form Biaya Tenaga Kerja 

 

Gambar 4.9 Form Biaya Tenaga Kerja 

Form Biaya Tenaga Kerja digunakan untu menginput dan menampilkan data 

tenaga kerja yang dimiliki Rolen Outwear beserta divisi dan biaya gaji dari tiap 

tenaga kerja. Langkah-langkah yang digunakan untuk menginput yaitu: 

1 Lengkapi data nama, alamat, kota, telp, gaji dan divisi. Setelah 

terisi semua tekan “input”. Jika salah satu data ada yang belum 

terisi, maka data tidak dapat tersimpan. 

2 Tombol tampil digunakan untuk menampilkan data biaya tenaga 

kerja secara terperinci tiap divisi nya. 

3 Untuk menghapus atau mengedit data yang telah di input hanya 

bisa dilakukan lewat localhost jadi tidak setiap karyawan yang bisa 
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membuka sistem  ini dapat mengedit atau menghapus data yang 

telah tersimpan. Hal ini dibuat demi keamanan dari sistem 

informasi akuntansi Rolen Outwear. 

4 Untuk kembali ke form sebelumnya, tekan tombol “kembali”. 

 

6. Desain Form Supplier 

 

Gambar 4.10 Form Supplier 

Form Supplier digunakan untuk menginput dan menampilkan data informasi yang 

berhubungan dengan supplier/vendor dari Rolen Outwear. Berikut adalah 

langkah-langkah untuk menginput data informasi mengenai supplier : 



69 

 

 

 

1. Lengkapi data nama, alamat, kota, telp,. Setelah terisi semua tekan 

“input”. Jika salah satu data ada yang belum terisi, maka data tidak dapat 

tersimpan. 

2. Tombol “tampil” digunakan untuk menampilkan informasi supplier yang 

telah terinput oleh sistem. 

3. Untuk menghapus atau mengedit data yang telah di input hanya bisa 

dilakukan lewat localhost jadi tidak setiap karyawan yang bisa membuka 

sistem  ini dapat mengedit atau menghapus data yang telah tersimpan. Hal 

ini dibuat demi keamanan dari sistem informasi akuntansi Rolen Outwear. 

4. Untuk kembali ke form sebelumnya, tekan tombol “kembali”. 

7. Desain Form Pelanggan 

 

Gambar 4.11 Form Pelanggan 
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Form Pelanggan digunakan untuk menginput dan menampilkan data informasi 

yang berhubungan dengan pelanggan baik itu pelanggan grosir/reseller maupun 

eceran dari Rolen Outwear. Berikut adalah langkah-langkah untuk menginput data 

informasi mengenai pelanggan : 

1. Lengkapi data jenis pelanggan terdapat 2 pengelompokan pelanggan yaitu 

reseller/grosir dan eceran, nama, alamat, kota, telp,. Setelah terisi semua 

tekan “input”. Jika salah satu data ada yang belum terisi, maka data tidak 

dapat tersimpan. 

2. Tombol “tampil” digunakan untuk menampilkan data informasi pelanggan 

secara terperinci yang telah terinput oleh sistem. 

3. Untuk menghapus atau mengedit data yang telah di input hanya bisa 

dilakukan lewat localhost jadi tidak setiap karyawan yang bisa membuka 

sistem  ini dapat mengedit atau menghapus data yang telah tersimpan. Hal 

ini dibuat demi keamanan dari sistem informasi akuntansi Rolen Outwear. 

4. Untuk kembali ke form sebelumnya, tekan tombol “kembali”. 
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8. Desain Form Bahan Baku 

 

Gambar 4.12 Form Bahan Baku 

Form Bahan Baku berfungsi untuk menampilkan id , jenis bahan baku dan stok 

yang dimiliki oleh Rolen Outwear saat ini. 
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9. Desain Form Barang Jadi 

 

Gambar 4.13 Form Barang Jadi 

Form Barang Jadi berfungsi untuk menampilkan id , jenis barang jadi dan stok 

yang dimiliki oleh Rolen Outwear saat ini. 
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10. Desain Form Overhead 

 

Gambar 4.14 Form Overhead 

Form Overhead digunakan untuk menginput dan menampilkan apa saja biaya 

overhead yang dikeluarkan oleh Rolen Outwear selama satu periode akuntansi. 

Berikut adalah langkah-langkah untuk menginput data informasi mengenai biaya 

overhead : 

1. Lengkapi data jenis overhead (misal biaya admin) ,satuan dan qty. Setelah 

terisi semua tekan “input”. Maka akan tampil total dari biaya overhead 

dari satu jenis biaya overhead tsb. Jika salah satu data ada yang belum 

terisi, maka data tidak dapat tersimpan. 
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2. Tombol “tampil” digunakan untuk menampilkan data informasi overhead 

secara terperinci yang telah terinput oleh sistem. 

3. Untuk menghapus atau mengedit data yang telah di input hanya bisa 

dilakukan lewat localhost jadi tidak setiap karyawan yang bisa membuka 

sistem  ini dapat mengedit atau menghapus data yang telah tersimpan. Hal 

ini dibuat demi keamanan dari sistem informasi akuntansi Rolen Outwear. 

4. Untuk kembali ke form sebelumnya, tekan tombol “kembali”. 

11. Desain Form Pembelian 

 

Gambar 4.15 Form Pembelian 

Form Pembelian digunakan untuk menginput dan menampilkan data informasi 

yang berhubungan dengan transaksi pembelian yang dilakukan oleh Rolen 
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Outwear. Berikut adalah langkah-langkah untuk menginput data informasi 

mengenai transaksi pembelian: 

1. Lengkapi data nama supplier, tanggal transaksi dan tanggal pembayaran 

transaksi, jenis barang, jumlah dan harga satuan. Setelah terisi semua tekan 

“input”. Makan harga total untuk jumlah pembayaran akan langsung 

otomatis ditampilkan oleh sistem dan akan langsung masuk ke record data 

transaksi pembelian Rolen Outwear.  Jika salah satu data ada yang belum 

terisi, maka data tidak dapat tersimpan. 

2. Tombol “tampil” digunakan untuk menampilkan data informasi biaya 

overhead secara terperinci yang telah terinput oleh sistem. 

3. Untuk menghapus atau mengedit data yang telah di input hanya bisa 

dilakukan lewat localhost jadi tidak setiap karyawan yang bisa membuka 

sistem  ini dapat mengedit atau menghapus data yang telah tersimpan. Hal 

ini dibuat demi keamanan dari sistem informasi akuntansi Rolen Outwear. 

4. Untuk kembali ke form sebelumnya, tekan tombol “kembali”. 
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12. Desain Form Penjualan 

 

Gambar 4.16 Form Penjualan 

Form Penjualan digunakan untuk menginput dan menampilkan data informasi 

yang berhubungan dengan transaksi penjualan yang dilakukan oleh Rolen 

Outwear. Berikut adalah langkah-langkah untuk menginput data informasi 

mengenai transaksi penjualan: 

1. Lengkapi data jenis customer, nama customer, tanggal transaksi dan 

tanggal pembayaran transaksi, jenis barang, jumlah dan harga satuan. 

Setelah terisi semua tekan “input”. Makan harga total untuk jumlah 

penjualan akan langsung otomatis ditampilkan oleh sistem dan akan 
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langsung masuk ke record data transaksi penjualan Rolen Outwear.  Jika 

salah satu data ada yang belum terisi, maka data tidak dapat tersimpan. 

2. Tombol “tampil” digunakan untuk menampilkan data informasi biaya 

overhead secara terperinci yang telah terinput oleh sistem. 

3. Untuk menghapus atau mengedit data yang telah di input hanya bisa 

dilakukan lewat localhost jadi tidak setiap karyawan yang bisa membuka 

sistem  ini dapat mengedit atau menghapus data yang telah tersimpan. Hal 

ini dibuat demi keamanan dari sistem informasi akuntansi Rolen Outwear. 

4. Untuk kembali ke form sebelumnya, tekan tombol “kembali”. 

13. Desain Form Retur Penjualan 

 

Gambar 4.16 Desain Form Retur Penjualan 

Form Retur Penjualan digunakan untuk menginput dan menampilkan data 

informasi yang berhubungan dengan transaksi retur penjualan yang dilakukan oleh 
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Rolen Outwear. Berikut adalah langkah-langkah untuk menginput data informasi 

mengenai transaksi retur penjualan: 

1. Lengkapi data jenis customer, nama customer, tanggal retur, jenis barang, 

qty dan harga satuan. Setelah terisi semua tekan “input”. Makan harga 

total untuk jumlah retur penjualan akan langsung otomatis ditampilkan 

oleh sistem dan akan langsung masuk ke record data transaksi penjualan 

Rolen Outwear.  Jika salah satu data ada yang belum terisi, maka data 

tidak dapat tersimpan. 

2. Tombol “tampil” digunakan untuk menampilkan data informasi biaya 

overhead secara terperinci yang telah terinput oleh sistem. 

3. Untuk menghapus atau mengedit data yang telah di input hanya bisa 

dilakukan lewat localhost jadi tidak setiap karyawan yang bisa membuka 

sistem  ini dapat mengedit atau menghapus data yang telah tersimpan. Hal 

ini dibuat demi keamanan dari sistem informasi akuntansi Rolen Outwear. 

4. Untuk kembali ke form sebelumnya, tekan tombol “kembali”. 

 

 

 

 

 

 



79 

 

 

 

 

 

14. Desain Form Retur Pembelian 

 

Gambar 4.17 Form Retur Pembelian 

Form Penjualan digunakan untuk menginput dan menampilkan data informasi 

yang berhubungan dengan transaksi penjualan yang dilakukan oleh Rolen 

Outwear. Berikut adalah langkah-langkah untuk menginput data informasi 

mengenai transaksi penjualan: 

1. Lengkapi data jenis customer, nama customer, tanggal transaksi dan 

tanggal pembayaran transaksi, jenis barang, jumlah dan harga satuan. 

Setelah terisi semua tekan “input”. Makan harga total untuk jumlah 

penjualan akan langsung otomatis ditampilkan oleh sistem dan akan 
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langsung masuk ke record data transaksi penjualan Rolen Outwear.  Jika 

salah satu data ada yang belum terisi, maka data tidak dapat tersimpan. 

2. Tombol “tampil” digunakan untuk menampilkan data informasi biaya 

overhead secara terperinci yang telah terinput oleh sistem. 

3. Untuk menghapus atau mengedit data yang telah di input hanya bisa 

dilakukan lewat localhost jadi tidak setiap karyawan yang bisa membuka 

sistem  ini dapat mengedit atau menghapus data yang telah tersimpan. Hal 

ini dibuat demi keamanan dari sistem informasi akuntansi Rolen Outwear. 

4. Untuk kembali ke form sebelumnya, tekan tombol “kembali”. 

15. Desain Form Produksi ½ Jadi 

 

Gambar 4.18 Form Produksi ½ Jadi 

Form Produksi ½ Jadi digunakan untuk menginput data produksi barang setengah 

jadi yang dilakukan oleh Rolen Outwear. Untuk per jenis tipe produk diadakan 

minimal produksi untuk membuat efisiensi biaya produksi. Untuk tipe Men 

Ladies Polo Batik Shirt minimal produksi nya yairu 12 dan kelipatannya. Untuk 

tipe Ladies Polo Batik Dress minimal produksinya yaitu 10 dan kelipatannya. 
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Untuk tipe Man Ladies Batik T-shirt minimal produksinya yaitu 20 dan 

kelipatannya. 

Tombol “tampil stok bahan baku” digunakan untuk menampilkan stok bahan baku 

saat ini sehingga dalam memproses tiap jenis barang bisa di sesuaikan dengan 

stok bahan baku yang tersedia saat ini.  

Tombol “tampil stok barang jadi” digunakan untuk menampilkan stok barang jadi 

saat ini sehingga dalam memproses tiap jenis barang bisa di sesuaikan dengan 

stok barang jadi yang tersisa saat ini.  

Tombol riwayat produksi digunakan untuk menampilkan riwayat produksi Rolen 

Outwear per satu periode akuntansi. 

Untuk kembali ke menu sebelumnya klik tombol “kembali”.  

Berikut adalah langkah-langkah untuk menginput data informasi mengenai 

transaksi produksi barang setengah jadi: 

1. Lengkapi data jumlah berapa pcs yang akan di produksi per tipe produk. 

Dan tanggal produksi. Kemudian tekan tombol “produksi”. Jika salah satu 

data ada yang belum terisi, maka data tidak dapat tersimpan. 

2. Untuk menghapus atau mengedit data yang telah di input hanya bisa 

dilakukan lewat localhost jadi tidak setiap karyawan yang bisa membuka 

sistem  ini dapat mengedit atau menghapus data yang telah tersimpan. Hal 

ini dibuat demi keamanan dari sistem informasi akuntansi Rolen Outwear. 

3. Untuk kembali ke form sebelumnya, tekan tombol “kembali”. 
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 16. Desain Form Produksi Jadi 

 

Gambar 4.19 Form Produksi Jadi 

Form Produksi Jadi digunakan untuk menginput aktivitas produksi dari barang 

setengah jadi ke barang jadi. Dalam form ini tidak terdapat minimal produksi per 

jenis produk. Namun perlu diketahui dalam satu hari Rolen Outwear dapat 

memproduksi baju sebanyak 35pcs.  

Tombol “tampil stok barang dalam proses” digunakan untuk menampilkan stok 

barang apa saja yang telah diproduksi pada tahap sebelumnya, sehingga bisa 

menyesuaikan berapa pcs yang harus di produksi dalam tahap memproduksi 

barang jadi. 

Berikut adalah langkah-langkah untuk menginput data informasi mengenai 

transaksi produksi barang jadi: 
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1. Lengkapi data jumlah berapa pcs yang akan di produksi per tipe produk. 

Dan tanggal produksi. Kemudian tekan tombol “produksi”. Jika salah satu 

data ada yang belum terisi, maka data tidak dapat tersimpan. 

2. Untuk menghapus atau mengedit data yang telah di input hanya bisa 

dilakukan lewat localhost jadi tidak setiap karyawan yang bisa membuka 

sistem  ini dapat mengedit atau menghapus data yang telah tersimpan. Hal 

ini dibuat demi keamanan dari sistem informasi akuntansi Rolen Outwear. 

3. Untuk kembali ke form sebelumnya, tekan tombol “kembali”. 
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17. Desaain Form Laporan Supplier 

 

 

Gambar 4.20 Form Laporan Supplier 

Form Laporan Supplier berisikan data laporan supplier secara detail yang dimiliki 

oleh Rolen Outwear selam satu periode akuntansi. 
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18. Desain Form Laporan Customer 

 

Gambar 4.20 Form Laporan Customer 

Form Laporan Customer berisikan data laporan customer secara detail baik yang 

grosir maupun eceran yang dimiliki oleh Rolen Outwear selama satu periode 

akuntansi. 
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19. Desain Form Bahan Baku 

 

Gambar 4.21 Form Laporan Bahan Baku 

Form Laporan Bahan Baku berisikan data laporan akhir total stok bahan baku 

yang dimiliki oleh Rolen Outwear selama satu periode akuntansi. 
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20. Desain Form Barang Dalam Proses 

 

Gambar 4.22 Form Laporan Barang Dalam Proses 

Form Laporan Barang Dalam Proses berisikan data laporan akhir total stok barang 

dalam proses yang dimiliki oleh Rolen Outwear selama satu periode akuntansi. 
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21. Desain Form Barang Jadi 

 

Gambar 4.23 Form Laporan Barang Jadi 

Form Laporan Barang Jadi berisikan data laporan akhir total stok barang jadi yang 

dimiliki oleh Rolen Outwear selama satu periode akuntansi. 
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22. Desain Form Tenaga Kerja 

 

Gambar 4.24 Form Laporan Tenaga Kerja 

Form Laporan Tenaga Kerja berisikan data tenaga kerja secara terperinci dimiliki 

oleh Rolen Outwear. 
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23. Desain Form Laporan Pembelian 

 

Gambar 4.25 Form Laporan Pembelian 

Form Laporan Pembelian berisikan data laporan akhir total transaksi pembelian 

Rolen Outwear secara terperinci yang terjadi selama satu periode akuntansi. 
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24. Desain Form Laporan Penjualan 

 

Gambar 4.26 Form Laporan Pembelian 

Form Laporan Pembelian berisikan data laporan akhir total transaksi penjualan 

Rolen Outwear secara terperinci yang terjadi selama satu periode akuntansi. 
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25. Desain Form Retur Pembelian 

 

Gambar 4.27 Form Laporan Retur Pembelian 

Form Laporan Retur Pembelian berisikan data laporan akhir total transaksi retur 

pembelian Rolen Outwear secara terperinci yang terjadi selama satu periode 

akuntansi. 
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26. Desain Form Laporan Retur Penjualan 

 

Gambar 4.27 Form Laporan Retur Penjualan 

Form Laporan Retur Penjualan berisikan data laporan akhir total transaksi retur 

penjualan Rolen Outwear secara terperinci yang terjadi selama satu periode 

akuntansi. 
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27. Desain Form Laporan Produksi 

 

Gambar 4.28 Form Laporan Produksi 

Form Laporan Produksi berisikan data laporan akhir kegiatan produksi Rolen 

Outwear secara terperinci dan total produksi per jenis produk yang terjadi selama 

satu periode akuntansi. 

 

 

 

 



95 

 

 

 

 

28. Desain Form Laporan Overhead 

 

Gambar 4.29 Form Laporan Overhead 

Form Laporan Overhead berisikan data laporan akhir total transaksi biaya 

overhead Rolen Outwear secara terperinci yang terjadi selama satu periode 

akuntansi. 
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29. Desain Form Laporan kas masuk keluar 

 

Gambar 4.30 Form Laporan Kas Masuk Keluar 

Form Kas Masuk Keluar berisikan data laporan akhir total transaksi yang terjadi 

pada akun kas Rolen Outwear secara terperinci yang terjadi selama satu periode 

akuntansi. 
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30. Desain Form Laporan Laba Rugi 

 

Gambar 4.31 Form Laporan Laba Rugi 

Form Laporan Laba Rugi berisikan data laporan laba rugi Rolen Outwear secara 

otomatis diproses oleh sistem yang terjadi selama satu periode akuntansi. . 

Langkah utnuk melihat laporan Laba Rugi  adalah sebagai berikut: 

1. Untuk melihat laporan Laba Rugi, masukan bulan dan tahun yang di 

inginkan kemudian klik tombol “tampil”. 

2. Untuk kembali ke form menu sebelumnya, tekan tombol anak panah 

“back” di pojok kanan atas, kemudian klik “kembali”. 
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Berikut adalah hasil printout dari laporan laba rugi 
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31. Desain Form Laporan Perubahan Ekuitas 

 

Gambar 4.32 Form Laporan Perubahan Ekuitas 

Form Laporan Perubahan Ekuitas berisikan laporan perubahan ekuitas Rolen 

Outwear secara terperinci yang terjadi selama satu periode akuntansi. Langkah 

utnuk melihat laporan perubahan ekuitas adalah sebagai berikut: 

1. Untuk melihat laporan perubahan ekuitas, masukan bulan dan tahun yang 

di inginkan kemudian klik tombol “tampil”. 

2. Untuk kembali ke form menu sebelumnya, tekan tombol anak panah 

“back” di pojok kanan atas, kemudian klik “kembali”. 
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Berikut adalah hasil printout dari laporan ekuitas 
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32. Desain Form Laporan Neraca 

 

Gambar 4.32 Form Laporan Neraca 

Form Laporan Neraca berisikan laporan Neraca Rolen Outwear secara terperinci 

yang terjadi selama satu periode akuntansi. . Langkah utnuk melihat laporan 

Neraca adalah sebagai berikut: 

1. Untuk melihat laporan neraca, masukan bulan dan tahun yang di inginkan 

kemudian klik tombol “tampil”. 

2. Untuk kembali ke form menu sebelumnya, tekan tombol anak panah 

“back” di pojok kanan atas, kemudian klik “kembali”. 
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Berikut adalah hasil printout dari laporan neraca 
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32. Desain Form Laporan Arus Kas 

 

Gambar 4.33 Form Laporan Arus Kas 

Form Laporan Arus Kas berisikan laporan Arus Kas Rolen Outwear secara 

terperinci yang terjadi selama satu periode akuntansi.. Langkah utnuk melihat 

laporan Arus Kas adalah sebagai berikut: 

1. Untuk melihat laporan Arus Kas masukan bulan dan tahun yang di 

inginkan kemudian klik tombol “tampil”. 

2. Untuk kembali ke form menu sebelumnya, tekan tombol anak panah 

“back” di pojok kanan atas, kemudian klik “kembali”. 
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Berikut adalah hasil print out laporan Arus Kas: 
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33. Desain Form Laporan Inventori 

 

Gambar 4.34 Form Laporan Inventori 

Form Laporan Inventori berisikan laporan keluar masuk nya inventori baik barang 

jadi maupun bahan baku Rolen Outwear secara terperinci yang terjadi selama satu 

periode akuntansi.. Langkah utnuk melihat laporan Inventori adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk melihat laporan inventori , masukan bulan dan tahun yang di 

inginkan kemudian klik tombol “bahan baku” untuk menampilkan laporan 

bahan baku atau kliik tombol “barang jadi” untuk menampilkan laporan 

barang jadi. 

2. Untuk kembali ke form menu sebelumnya, tekan tombol anak panah 

“back” di pojok kanan atas, kemudian klik “kembali”. 
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Berikut adalah print out dari laporan inventori: 
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34. Desain Form Laporan Jurnal Pembelian 

 

Gambar 4.35 Form  Jurnal Pembelian 

Form Laporan Jurnal Pembelian berisikan data laporan akhir total transaksi jurnal 

pembelian Rolen Outwear secara terperinci yang terjadi selama satu periode 

akuntansi. 
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35. Desain Form Jurnal Penjualan 

 

Gambar 4.36 Form Jurnal Penjualan 

Form Laporan Jurnal Penjualan berisikan data laporan akhir jurnal penjualan 

Rolen Outwear secara terperinci yang terjadi selama satu periode akuntansi. 
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37. Desain Form Laporan Jurnal barang dalam proses 

 

Gambar 4.38 Form Jurnal produksi barang ½ jadi 

Form Laporan Jurnal produksi barang ½ jadi berisikan data laporan akhir jurnal 

produksi barang ½ jadi Rolen Outwear secara terperinci yang terjadi selama satu 

periode akuntansi. 
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38. Desain Form Jurnal Penyesuaian Aset tetap 

 

Gambar 4.39 Form Jurnal penyesuaian aset tetap 

Form Laporan Jurnal penyesuaian aset tetap berisikan data laporan akhir jurnal 

penyesuaian aset tetap Rolen Outwear secara terperinci yang terjadi selama satu 

periode akuntansi. 
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39. Desain Form Juenal Umum 

 

Gambar 4.40 Form Jurnal umum  

Form Laporan Jurnal umum berisikan data laporan akhir jurnal umum Rolen 

Outwear secara terperinci yang terjadi selama satu periode akuntansi. 

 

 

 

 



113 

 

 

 

41. Desain Form Jurnal Penutup 

 

Gambar 4.40 Form Jurnal penutup 

Form Laporan Jurnal penutup berisikan data laporan akhir jurnal penutup Rolen 

Outwear secara terperinci yang terjadi selama satu periode akuntansi. 
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40. Desain Form Input Penyesuaian Aset Tetap 

 

Gambar 4.41 Form input jurnal penyesuaian aset tetap 

Form Jurnal input penyesuaian aset tetap digunakan untuk menginput data 

penyesuaian aset tetap yang belum ada secara otomatis di sistem. Langkah-

langkah yang digunakan untuk menginput yaitu: 

1 Lengkapi data nama aset tetap, harga perolehan, umur ekonomis, 

umur barang saat ini dan tanggal input jurnal. Setelah terisi semua 

tekan “input”. Jika salah satu data ada yang belum terisi, maka data 

tidak dapat tersimpan. 

2 Untuk menghapus atau mengedit data yang telah di input hanya 

bisa dilakukan lewat localhost jadi tidak setiap karyawan yang bisa 

membuka sistem  ini dapat mengedit atau menghapus data yang 
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telah tersimpan. Hal ini dibuat demi keamanan dari sistem 

informasi akuntansi Rolen Outwear. 

3 Untuk kembali ke form sebelumnya, tekan tombol “back”. 

41. Desain Form Input Jurnal Penutup 

 

Gambar 4.42 Form input jurnal penutup  

Form Jurnal input penyesuaian digunakan untuk menginput data penutup yang 

belum ada secara otomatis di sistem. Langkah-langkah yang digunakan untuk 

menginput yaitu: 

1 Lengkapi data tanggal pembuatan jurnal, lengkapi kolom debet dan 

kreedit. Setelah terisi semua tekan “input”. Jika salah satu data ada 
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yang belum terisi, maka data tidak dapat tersimpan. Kemudian 

setelah selesai satu transaksi jurnal klik “next jurnal” 

2 Untuk menghapus atau mengedit data yang telah di input hanya 

bisa dilakukan lewat localhost jadi tidak setiap karyawan yang bisa 

membuka sistem  ini dapat mengedit atau menghapus data yang 

telah tersimpan. Hal ini dibuat demi keamanan dari sistem 

informasi akuntansi Rolen Outwear. 

3 Untuk kembali ke form sebelumnya, tekan tombol “back”. 

43. Desain Form Input Neraca Awal 

 

Gambar 4.41 Form input neraca awal 

Form input neraca awal digunakan untuk menginput data neraca awal dari Rolen 

Outwear. Langkah-langkah yang digunakan untuk menginput yaitu: 
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1 Lengkapi kolom nominal dari tiap akun  Setelah terisi semua tekan 

“submit”. Maka data yang telah terinput akan langsung masuk ke 

neraca awal dari Rolen Outwear di sistem. Untuk bahan baku , 

barang dalam proses dan barang jadi sudah terotomatis terinput 

dari form input saldo awal bahan baku, barang jadi dan barang 

dalam proses. 

2 Untuk menghapus atau mengedit data yang telah di input hanya 

bisa dilakukan lewat localhost jadi tidak setiap karyawan yang bisa 

membuka sistem  ini dapat mengedit atau menghapus data yang 

telah tersimpan. Hal ini dibuat demi keamanan dari sistem 

informasi akuntansi Rolen Outwear. 

3 Untuk kembali ke form sebelumnya, tekan tombol “back”. 
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44. Desain Form Input Bahan Baku Awal 

 

Gambar 4.42 Form Bahan Baku Awal 

Form input bahan baku awal digunakan untuk menginput data bahan baku awal 

dari Rolen Outwear. Langkah-langkah yang digunakan untuk menginput yaitu: 

1 Lengkapi kolom nominal dari tiap akun  Setelah terisi semua tekan 

“input”. Maka data yang telah terinput akan langsung otomatis 

terinput ke neraca awal dan laporan persediaan dari Rolen Outwear 

di sistem.  

2 Untuk menghapus atau mengedit data yang telah di input hanya 

bisa dilakukan lewat localhost jadi tidak setiap karyawan yang bisa 

membuka sistem  ini dapat mengedit atau menghapus data yang 
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telah tersimpan. Hal ini dibuat demi keamanan dari sistem 

informasi akuntansi Rolen Outwear. 

3 Untuk kembali ke form sebelumnya, tekan tombol “back”. 

45. Desain Form Input bahan dalam proses Awal 

 

Gambar 4.43 Form Bahan dalam proses Awal 

Form input bahan dalam proses awal digunakan untuk menginput data bahan 

dalam proses awal dari Rolen Outwear. Langkah-langkah yang digunakan untuk 

menginput yaitu: 

1 Lengkapi kolom nominal dari tiap akun  Setelah terisi semua tekan 

“input”. Maka data yang telah terinput akan langsung otomatis 

terinput ke neraca awal dan laporan persediaan dari Rolen Outwear 

di sistem.  

2 Untuk menghapus atau mengedit data yang telah di input hanya 

bisa dilakukan lewat localhost jadi tidak setiap karyawan yang bisa 
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membuka sistem  ini dapat mengedit atau menghapus data yang 

telah tersimpan. Hal ini dibuat demi keamanan dari sistem 

informasi akuntansi Rolen Outwear. 

3 Untuk kembali ke form sebelumnya, tekan tombol “back”. 

46. Desain Form Input Barang Jadi Awal 

 

Gambar 4.44 Form Barang Jadi Awal 

Form input barang jadi awal digunakan untuk menginput data barang jadi awal 

dari Rolen Outwear. Langkah-langkah yang digunakan untuk menginput yaitu: 

1 Lengkapi kolom nominal dari tiap akun  Setelah terisi semua tekan 

“input”. Maka data yang telah terinput akan langsung otomatis 

terinput ke neraca awal dan laporan persediaan dari Rolen Outwear 

di sistem.  

2 Untuk menghapus atau mengedit data yang telah di input hanya 

bisa dilakukan lewat localhost jadi tidak setiap karyawan yang bisa 
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membuka sistem  ini dapat mengedit atau menghapus data yang 

telah tersimpan. Hal ini dibuat demi keamanan dari sistem 

informasi akuntansi Rolen Outwear. 

3 Untuk kembali ke form sebelumnya, tekan tombol “back”. 

47. Desain From Input Jurnal Umum 

 

Gambar 4.45 From Input Jurnal Umum 

Form input jurnal umum digunakan untuk menginput data jurnal umum yang 

belum ada secara otomatis di sistem. Langkah-langkah yang digunakan untuk 

menginput yaitu: 

1 Lengkapi data tanggal pembuatan jurnal, lengkapi kolom debet dan 

kreedit. Setelah terisi semua tekan “input”. Jika salah satu data ada 
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yang belum terisi, maka data tidak dapat tersimpan. Kemudian 

setelah selesai satu transaksi jurnal klik “next jurnal” 

2 Untuk menghapus atau mengedit data yang telah di input hanya 

bisa dilakukan lewat localhost jadi tidak setiap karyawan yang bisa 

membuka sistem  ini dapat mengedit atau menghapus data yang 

telah tersimpan. Hal ini dibuat demi keamanan dari sistem 

informasi akuntansi Rolen Outwear. 

3 Untuk kembali ke form sebelumnya, tekan tombol “back”. 
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48. Desain Form Input Nama Akun 

 

Gambar 4.46 Form Input Nama Akun 

Form input nama akun digunakan untuk menginput data akun-akun yang belum 

ada secara otomatis di sistem. Langkah-langkah yang digunakan untuk menginput 

yaitu: 

1 Lengkapi data ,setelah terisi semua tekan “simpan”.  

2 Untuk menghapus atau mengedit data yang telah di input hanya 

bisa dilakukan lewat localhost jadi tidak setiap karyawan yang bisa 

membuka sistem  ini dapat mengedit atau menghapus data yang 

telah tersimpan. Hal ini dibuat demi keamanan dari sistem 

informasi akuntansi Rolen Outwear. 

3 Untuk kembali ke form sebelumnya, tekan tombol “back”. 
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