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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS MASALAH 

 

4.1 TAHAP INVESTIGASI AWAL 

 Tahap investigasi awal bertujuan untuk mengetahui jalannya proses bisnis 

di Gitamas Bakery. Dalam tahapan ini dilakukan wawancara langsung dengan 

pemilik toko dan juga dilakukan proses observasi. Dengan cara mengamati jalannya 

kegiatan operasional bisnis perusahaan. Didalam investigasi ini, penulis 

memperoleh informasi mengenai prosedur-prosedur mulai dari pembelian, 

penyimpanan bahan baku, penjualan dan pemesanan roti kemudian cara kerja di 

Gitamas Bakery.  

 Dalam wawancara dengan pemilik toko, penulis menemukan beberapa 

kelemahan yang dibutuhkan perbaikan supaya sistem yang berjalan menjadi lebih 

efektif dan efisien.  

Berikut ini hasil investigasi tentang pencatatatan pembelian dari Toko Gitamas 

Bakery : 

Didalam proses pembelian, pemilik Toko melakukan pemesanan kepada supplier 

menggunakan telepon atau sales dari supplier yang datang ke toko langsung. 

Pemilik Toko juga tidak mencatat pesanan. Pembelian dilakukan baik secara tunai 

untuk pembelian  jumlah yang kecil, dan kredit untuk pembelian dengan jumlah 

yang cukup banyak.  
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Berikut adalah investigasi pencatatan Penjualan dari Gitamas Bakery: 

Penjualan ditoko Gitamas Bakery terjadi ketika konsumen melakukan pemesanan 

dengan cara datang langsung ke toko maupun dengan order melalui telepon. 

Penjualan juga dapat dilakukan dengan kredit dan tunai. Penjualan yang bersifat 

kredit dengan syarat konsumen membeli dalam jumlah besar yang telah ditentukan. 

 

4.2 TAHAP ANALISIS MASALAH 

Dilihat dari tahap ivestigasi awal maka ditemukan adanya beberapa kelemahan dan 

masalah perusahaan dengan sistem saat ini. Dengan menggunakan sistem yang 

terkomputerisasi diharapkan akan mengatasi permasalahan yang ada. Berikut ini 

analisis permasalahan dan solusinya :  

Tabel 4.1. Tabel Analisis Masalah 

SISTEM MASALAH SOLUSI 

Pembelian 

dan 

Penjualan 

1. Proses rekapitulasi dengan 

jumlah yang cukup banyak 

membutuhkan waktu lama 

 

2. Penyimpanan bukti dan 

catatan di simpan dalam buku 

memakan space dan rawan 

hilang. 

1. Menggunakan komputer 

untuk melakukan input 

pembelian – penjualan 

sehingga lebih cepat. 

2. Data disimpan berupa file 

di dalam komputer 

sehingga lebih simpel dan 

aman. 
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Hutang 

dan 

Piutang 

1. Mudah terjadi kesalahan 

dalam perhitungan serta 

membutuhkan waktu cukup 

lama.  

2. Cukup susah dalam 

melakukan pengecekan 

hutang piutang yang jatuh 

tempo masing-masing 

customer dan supplier.  

 

1. Penghitungan akan 

dilakukan oleh komputer 

sehingga hasilnya bisa 

lebih cepat dan akurat.  

2. Pengecekan akan lebih 

efisien dengan informasi 

laporan hutang piutang 

yang tersimpan 

dikomputer. 

Persediaan 1. Tidak terdapatnya kode 

barang. 

 

2. Tidak adanya catatan 

persediaan, sehingga dalam 

mengecek persediaan harus ke 

gudang.  

1. Membuat suatu sistem 

pengkodean barang (stock 

keeping unit)  

2. Persediaan dicatat dalam 

komputer sehingga akan 

memudahkan dalam 

pengecekan persediaan 

nantinya. 

Informasi 

Akuntansi 

Tidak terdapatanya pencatatan 

laporan keuangan. 

Digunakan sistem yang telah 

terkomputerisasi yang dapat 

membantu dalam membuat 

laporan keuangan.  
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Pengembangan sistem yang digunakan pada Gitamas Bakery berupa 

pengembangan dari pencatatan persediaan, pembelian, penjualan, dan pembuatan 

laporan keuangan yang masih manual. Dengan adanya sistem akuntansi yang 

berbasis Rapid Application Development ini diharapkan bisa membantu proses 

bisnis dalam membuat pencatatan persediaan, penjualan, pembelian, dan laporan 

keuangan yang lebih tepat, cepat dan akurat. 

 

4.3 TAHAP ANALISIS PERHITUNGAN HPP 

Usaha roti Gitamas Bakery menghasilkan 13.200 roti setiap bulannya jika tidak ada 

pesanan roti. Terdiri dari produksi aneka roti kering 1.200 dan roti basah 12000 

dalam sebulannya. Berikut analisis perhitungan harga pokok penjualan (hpp) : 

a. Biaya Bahan Baku  

No 

BAHAN BAKU 
(ROTI KERING & 
ROTI BASAH) JUMLAH SATUAN HARGA 

1. tepung terigu 1.026,6 KG  Rp      14.577.720  

2. tepung sagu 39,9 KG  Rp            558.600  

3. maizena 8,1 KG  Rp            137.700  

4. telur ayam 1.111,5 KG  Rp      20.562.750  

5. mentega 352,5 KG  Rp      13.395.000  

6. margarin 268,8 KG  Rp        6.720.000  

7. gula 375,3 KG  Rp        5.479.380  

8. garam 18 KG  Rp            126.000  

9. ragi instan 9,6 KG  Rp            480.000  

10. vanili 16,2 KG  Rp            972.000  

11. skm 54,69 KG  Rp        1.257.870  

12. susu bubuk 75,3 KG  Rp        6.588.750  

13. coklat bubuk 51,9 KG  Rp        6.643.200  

14. meises 13,2 KG  Rp            620.400  

15. keju cheddar 48,6 KG  Rp        4.131.000  
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16. abon ayam 8,7 KG  Rp        1.566.000  

17. baking powder 4,35 KG  Rp            348.000  

18. selai coklat 11,4 KG  Rp            809.400  

19. selai nanas 37,5 KG  Rp        1.200.000  

20. tape 30 KG  Rp            486.000  

21. pisang 900 PCS  Rp        1.080.000  

22. sosis ayam 600 PCS  Rp            600.000  

  
Total Pemakaian 
B. Baku      Rp      88.339.770  

 

b. Biaya Tenaga Kerja Langsung (BTKL) 

Toko Gitamas Bakery memiliki 12 karyawan yang bekerja dibagian 

produksi. Berikut adalah rincian biaya tenaga kerja langsung dalam 

sebulan : 

BTKL 
jumlah 

TK 
upah per 
produk 

upah semua 
pegawai jumlah 

upah 
bulanan/org 

Pengadonan 4 125 500 Rp 6.600.000 Rp 1.650.000 

Pencetakan 4 125 500 Rp 6.600.000 Rp 1.650.000 

Pengovenan 2 125 250 Rp 3.300.000 Rp 1.650.000 

Pengemasan 2 125 250 Rp 3.300.000 Rp 1.650.000 

 total 12 500 1.500 Rp 19.800.000   

 

c. Biaya Overhead Pabrik (BOP) 

Berikut biaya overhead pabrik yang dibebankan oleh Gitamas Bakery : 

1.BIAYA AIR       

Biaya air perbulan = 

Rp 
198.000 = 

Rp    
15  

Jumlah produk yang dihasilkan perbulan 13.200 

 

No Keterangan BOP/Produk 
Jumlah 
Produk/Bulan BOP/Produk 

1 Roti kering 15 1.200 Rp   18.000 

2 Roti basah 15 12.000 Rp 180.000 

      
Total Beban 
Air Rp 198.000 
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2.BIAYA LISTRIK 
Biaya listrik perbulan = 

Rp 
2.500.000 = 

Rp  
189  

Jumlah produk yang dihasilkan perbulan 13.200 

 

No Ket BOP/Produk 
Jumlah 
Produk/Bulan BOP/Produk 

1 Roti kering 189,39 1.200 Rp    227.272,8 

2 Roti basah 189,39 12.000 Rp 2.272.728 

      
Total Beban 
Listrik Rp 2.500.000,8 

       

 

3.BIAYA TELEPON       

Biaya telepon perbulan = 

Rp 
250.000 = 

 Rp    
19  

Jumlah produk yang dihasilkan perbulan 13.200 

 

No Ket BOP/Produk 
Jumlah 
Produk/Bulan BOP/Produk 

1 Roti kering 18,94 1.200 Rp   22.728 

2 Roti basah 18,94 12.000 Rp 227.280 

      
Total Beban 
Telepon Rp 250.008 

 

4.B PEMBUNGKUS        

Biaya pembungkus perbulan = 

Rp 
9.300.000 = 

Rp  
705  

Jumlah produk yang dihasilkan perbulan 13.200 

 

No Ket BOP/Produk 
Jumlah 
Produk/Bulan BOP/Produk 

1 Roti kering (toples) 4000 1.200 Rp 4.800.000 

2 Roti basah (plastik) 250 10.500 Rp 2.625.000 

  Roti basah (dus) 1250 1.500 Rp 1.875.000 

      
Total Beban 
Pembungkus Rp 9.300.000 

 

 

 

 



45 

 

 
 

5.BIAYA DEPRESIASI       

Biaya depresiasi perbulan = 

Rp 
1.484.375 = 

Rp  
112  

Jumlah produk yang dihasilkan perbulan 13.200 

 

ASET TETAP 
NILAI 

PEROLEHAN 
PENYUSUTAN 

/BLN 

Tanah Rp 200.000.000 0 

Bangunan Rp 150.000.000 Rp    625.000 

Mesin Rp   82.500.000 Rp     859.375 

Total B. Penyusutan   Rp  1.484.375 

 

6. BIAYA PEMELIHARAAN      

Biaya pemeliharaan perbulan = 

Rp 
1.800.000 = 

Rp  
136 

Jumlah produk yang dihasilkan perbulan 13.200 

 

ASET TETAP PEMELIHARAAN/BLN 

Oven Rp    600.000 

Mixer Rp    600.000 

Rolling Steam Rp    300.000 

Freezer Box Rp    200.000 

Pompa Air Rp    100.000 

Total B. Pemeliharaan Rp 1.800.000 
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4.4. TAHAP PEMBUATAN DATABASE 

 Tahap pembuatan database menggunakan MySQL. Berikut ini adalah 

rincian tabel – tabel database yang telah disesuaikan dengan kebutuhan Gitamas 

Bakery. 

Tabel 4.2 Struktur Master Bahan 

master_bahan 

Name  Type Width 

Nama_Bahan VARCHAR 200 

Tipe_Bahan VARCHAR 200 

Harga_Pokok DOUBLE   

Awal DOUBLE   

Masuk DOUBLE   

Keluar DOUBLE   

Stok DOUBLE   

Satuan VARCHAR 50 

 

Tabel 4.3 Struktur Master Produk 

master_produk 

Name  Type Width 

Id_Produk VARCHAR 100 

Nama_Produk VARCHAR 100 

Hasil_Produksi DOUBLE   

Harga_Pokok DOUBLE   

HargaJual_Satuan DOUBLE   

Awal DOUBLE   

Masuk DOUBLE   

Keluar DOUBLE   

Stok DOUBLE   

 

Tabel 4.4 Struktur Master Produk Bahan 

master_produk_bahan 

Name  Type Width 

Id_Produk VARCHAR 100 

Id_Bahan VARCHAR 100 

Jumlah_Pakai DOUBLE   
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Tabel 4.5 Struktur Master Produk Bahan Temp 

master_produk_bahan_temp 

Name  Type Width 

Username VARCHAR 100 

Id_Bahan VARCHAR 100 

Jumlah_Pakai DOUBLE   

 

Tabel 4.6 Struktur Master Produk Overhead 

master_produk_overhead 

Name  Type Width 

Id_Produk VARCHAR 100 

Keterangan VARCHAR 300 

Biaya DOUBLE   

 

Tabel 4.7 Struktur Master Produk Overhead Temp 

master_produk_overhead_temp 

Name  Type Width 

Username VARCHAR 100 

Keterangan VARCHAR 300 

Biaya DOUBLE   

 

Tabel 4.8 Struktur Master Produk Tenaga Kerja 

master_produk_tenagakerja 

Name  Type Width 

Id_Produk VARCHAR 100 

Keterangan VARCHAR 300 

Biaya DOUBLE   

 

Tabel 4.9 Struktur Master Produk Tenaga Kerja Temp 

master_produk_tenagakerja_temp 

Name  Type Width 

Username VARCHAR 100 

Keterangan VARCHAR 300 

Biaya DOUBLE   
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Tabel 4.10 Struktur Form Data Karyawan 

data_karyawan 

Name  Type Width 

Id_Karyawan VARCHAR 100 

Nama_Karyawan VARCHAR 100 

Alamat VARCHAR 200 

Kota VARCHAR 100 

Telepon VARCHAR 100 

Status_Kerja VARCHAR  100 

 

Tabel 4.11 Struktur Form Data Konsumen 

data_konsumen 

Name  Type Width 

Id_Konsumen VARCHAR 50 

Nama_Konsumen VARCHAR 100 

Alamat VARCHAR 200 

Kontak VARCHAR 100 

Telepon VARCHAR 100 

Email VARCHAR  100 

Fax VARCHAR 100 

NPWP VARCHAR 100 

 

Tabel 4.12 Struktur Form Data Supplier  

data_supplier 

Name  Type Width 

Id_Supplier VARCHAR 50 

Nama_Supplier VARCHAR 100 

Alamat VARCHAR 200 

Kontak VARCHAR 100 

Telepon VARCHAR 100 

Email VARCHAR  100 

Fax VARCHAR 100 

NPWP VARCHAR 100 

Bank VARCHAR  50 

Rekening VARCHAR 50 

Rekening_AtasNama VARCHAR 100 
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Tabel 4.13 Struktur Form Jurnal 

akuntansi_jurnal 

Name  Type Width 

No_Jurnal DOUBLE  

Tanggal DATE  

Kode_Akun VARCHAR  10 

Debit DOUBLE   

Kredit DOUBLE   

Keterangan VARCHAR  300 

No_Index DOUBLE   

 

Tabel 4.14 Struktur Form Pembelian 

pembelian 

Name  Type Width 

No_Faktur VARCHAR 100 

Tanggal DATE  

Id_Supplier VARCHAR  100 

Jenis_Pembayaran VARCHAR  50 

Tgl_JatuhTempo DATE   

Sub Total DOUBLE   

Diskon DOUBLE   

GrandTotal DOUBLE   

Status_Faktur VARCHAR 50  

 

Tabel 4.15 Struktur Form Penjualan 

penjualan 

Name  Type Width 

No_Faktur VARCHAR 100 

Tanggal DATE  

Jenis_Pembayaran VARCHAR  100 

Id_Konsumen VARCHAR  100 

Tgl_JatuhTempo DATE   

Sub Total DOUBLE   

Diskon DOUBLE   

GrandTotal DOUBLE   

Uang_Muka DOUBLE   

Status_Faktur VARCHAR 50  

No_Index DOUBLE  
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Tabel 4.16 Struktur Form Pencatatan Khusus 

akuntansi_pencatatankhusus 

Name  Type Width 

Kode_Akun VARCHAR 10 

Posisi VARCHAR 10 

Debit DOUBLE  

Kredit DOUBLE  

No_Index INT 11 

 

Tabel 4.17 Struktur Form Pelunasan Hutang 

pelunasanhutang 

Name  Type Width 

No_Pelunasan VARCHAR 100 

Tanggal DATE  

Id_Supplier VARCHAR 100 

Nilai_Pelunasan DOUBLE  

No_Index DOUBLE  

 

Tabel 4.18 Struktur Form Pelunasan Piutang 

pelunasanpiutang 

Name  Type Width 

No_Pelunasan VARCHAR 100 

Tanggal DATE  

Id_Konsumen VARCHAR 100 

Nilai_Pelunasan DOUBLE  

No_Index DOUBLE  

 

Tabel 4.19 Struktur Produksi 

produksi 

Name  Type Width 

Id_Produk VARCHAR 100 

Nilai_BahanBaku DOUBLE  

Nilai_TenagaKerja DOUBLE  

Nilai_BahanPenolong DOUBLE  

Nilai_Overhead DOUBLE  

Nilai_Produksi DOUBLE  

Total_Produksi DOUBLE  

HargaPokok_Produksi DOUBLE  
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Tabel 4.20 Struktur Produksi Bahan Baku 

produksi_bahanbaku 

Name  Type Width 

No_Produksi INT 11 

Id_Bahan VARCHAR 100 

Jumlah DOUBLE  

Harga_Pokok DOUBLE  

 

Tabel 4.21 Struktur Produksi Bahan Penolong 

produksi_bahanpenolong 

Name  Type Width 

No_Produksi INT 11 

Id_Bahan VARCHAR 100 

Jumlah DOUBLE  

Harga_Pokok DOUBLE  

 

Tabel 4.22 Struktur Produksi Overhead 

produksi_overhead 

Name  Type Width 

No_Produksi INT 11 

Keterangan_Overhead VARCHAR 400 

Biaya DOUBLE  

 

Tabel 4.23 Struktur Produksi Tenaga Kerja 

produksi_overhead 

Name  Type Width 

No_Produksi INT 11 

Keterangan_TenagaKerja VARCHAR 400 

Biaya DOUBLE  
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Output yang akan dihasilkan untuk Toko Gitamas Bakery adalah sebagai berikut : 

Proses log in ke Form Menu 

Gambar 4.1 Form log in menu 

 

Form ini digunakan user untuk masuk kedalam program. Form ini juga bertujuan menjaga 

keamanan agar tidak semua orang bias masuk kedalam proses login. Dalam proses Log in 

hanya user yang mengetahui id dan password yang mempunyai hak akses kedalam program 

Berikut adalah tahapan dalam proses log in : 

 Masukan user id dan password 

 Klik log in ,ketika user id password benar maka langsung masuk kedalam form menu. 

Sebaliknya jika salah akan kembali ke form log in. 
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1. Proses untuk input bahan baku 

Gambar 4.2 Form input data bahan baku 

 

 

Gambar 4.3 Form data bahan baku 
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Form ini berguna untuk menyimpan data bahan baku maupun bahan penolong yang sudah 

dibeli. Dalam proses pembelian harus menginput data bahan baku terlebih dahulu. Langkah 

langkahnya sebagai berikut : 

A. Proses menginput bahan baku/penolong 

 Klik bahan, dan pilih baru 

 Selanjutnya akan keluar form input data bahan lalu isi field : 

a. Id bahan : Pemberian id bahan menggunakan kode yang identik dengan nama 

bahan. Id bahan berguna untuk memudahkan dalam pengecekan bahan baku 

secara cepat. Contoh MTG = Mentega, GRM = Garam, dll 

b. Nama : untuk memberi nama bahan sesuai dengan bahan baku yang ada ditoko 

c. Tipe : Untuk mengklafikasikan bahan tersebut kedalam jenis bahan baku/bahan 

penolong 

d. Satuan : Untuk mengisi satuan bahan (kg, pcs) lalu terakhir klik simpan 

B. Proses mengedit dan menghapus 

 Untuk proses mengedit Klik edit lalu double klik pada bagian paling kiri data bahan 

yang akan diedit. Dan klik simpan 

 Untuk proses hapus klik hapus dan double klik pada data barang yang akan dihapus 
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2. Proses untuk input biaya bahan baku produk 

Gambar 4.4 Form untuk input pemakaian biaya bahan baku produk 

 

Form ini berguna untuk menentukan bahan baku dan bahan penolong apa saja yang dibutuhkan 

dalam pembuatan roti. 

Langkah langkahnya sebagai berikut : 

Proses menginput  

 Klik produk dan pilih baru 

 Selanjutnya akan keluar form input data bahan lalu isi field : 

a. Id produk : Pemberian id produk menggunakan kode yang identik dengan nama 

produk roti agar mudah dimengerti. Contoh RPSG = Roti Pisang 

b. Nama : untuk memberi nama produk roti 

c. Nama Bahan : Untuk mengisi bahan baku/penolong apa saja yang dibutuhkan 

dalam proses produksi roti tersebut. 

d. Jumlah Pakai : Untuk mengisi jumlah satuan dalam pemakaian bahan-bahan 

yang dibutuhkan 
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Gambar 4.5 Form untuk input pemakaian biaya tenaga kerja produk 

 

Form ini berguna untuk menentukan biaya tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses 

pembuatan roti. 

Langkah langkahnya sebagai berikut : 

Proses menginput  

 Klik produk dan pilih baru (melanjutkan contoh roti pisang) 

 Selanjutnya akan keluar form input data bahan, geser ke kanan pada form tenaga 

kerja lalu isi field : 

 Pada kolom tenaga kerja masukan jenis tenaga kerja apa saja yang dibutuhkan 

dalam proses produksi roti tersebut beserta dengan jumlah biaya tenaga kerja per 

produknya. 
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Gambar 4.6 Form untuk input pemakaian biaya overhead produk 

 

Form ini berguna untuk menentukan biaya overhead pabrik yang dibutuhkan dalam proses 

pembuatan roti. 

Langkah langkahnya sebagai berikut : 

Proses menginput  

 Klik produk dan pilih baru (melanjutkan contoh roti pisang) 

 Selanjutnya akan keluar form input data bahan, geser ke pojok kanan pada form 

overhead lalu isi field : 

a. Pada kolom overhead masukan nama biaya overhead pabrik apa saja yang 

dibutuhkan dalam proses produksi roti beserta dengan jumlah biaya masing-

masing.  

b. Jika semua biaya (BBB, BTKL, BOP) yang dibutuhkan sudah diisi semua, 

kemudian pada kolom hasil produksi isi dengan angka 1 (1 produk) untuk 

melihat rincian biaya-biaya per produk 

c. Bill of Material akan otomatis muncul dengan sendirinya sesuai dengan biaya 

bahan baku, tenaga kerja dan overhead yang telah diisi. 
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d. Harga jual satuan : isi dengan harga masing-masing jenis roti biasanya harga 

jual satuan harus lebih besar dari bill of material. 

e. Kemudian langkah terakhir klik simpan. 

 

3. Proses untuk input data karyawan 

Gambar 4.7 Form input data karyawan 

 
 

Gambar 4.8 Form data karyawan 
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Form data karyawan bertujuan untuk menyimpan data karyawan yang ada di toko Gitamas 

Bakery. Berikut adalah cara untuk menginput data karyawan : 

A. Proses menginput data karyawan 

 Klik data, Pilih karyawan, dan klik Baru 

 Kemudian keluar form input data karyawan, isi field berikut : 

a. Id karyawan : untuk memasukan id karyawan sehingga berguna dengan 

hanya melihat id karyawan ,kita mengetahui karyawan siapa yang dimaksud 

b. Nama : isi nama karyawan 

c. Alamat : tempat tinggal karyawan 

d. Status bekerja : isi status bekerja atau tidak bekerja, kemudian simpan 

B. Proses mengedit dan menghapus data karyawan 

 Untuk proses mengedit klik edit ,lalu double klik pada bagian paling kiri data 

karyawan yang akan diedit. Dan klik simpan 

 Untuk proses hapus dengan klik hapus,lalu double klik pada data karyawan 

yang akan dihapus 

 

4. Proses untuk input data supplier 

Gambar 4.9 Form untuk input data supllier 
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Gambar 4.10 Form data supllier 

 
 

Form data supplier adalah form yang berisi daftar supplier yang ada di toko Gitamas Bakery. 

Form ini bertujuan untuk mengetahui supplier yang menyetok bahan baku di Toko Gitamas 

Bakery. Pembayaran supplier dengan cara tunai maupun kredit. Berikut adalah cara untuk 

menginput data supplier : 

A. Proses untuk membuat data supplier 

 Klik data, pilih supplier dan klik Baru 

 Kemudian akan keluar form supplier ,kemudian isi field :  

a. Id supplier : isi id supplier 

b. Alamat : isi alamat supplier 

c. Kota : isi kota supplier 

d. Kontak,telepon,email dan lain sebagainya seperti yang ada diform diisi bila 

dibutuhkan.  

 Klik simpan 
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B. Proses untuk mengedit dan menghapus data supplier 

 Untuk proses mengedit pilih edit, lalu klik dua kali dibagian kiri data supplier yang 

akan diedit. Setelah proses mengedit selesai klik simpan 

 Untuk menghapus pilih hapus, dan klik dua kali pada data supplier yang akan 

dihapus 

 

5. Proses untuk input data konsumen 

Gambar 4.11 Form untuk input data konsumen 

 
 

 

Gambar 4.12 Form data konsumen 
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Form data konsumen adalah daftar konsumen yang ada di toko Gitamas Bakery yang membeli 

secara kredit. Berikut cara untuk menginput dan mengedit ataupun menghapus data konsumen : 

A. Proses menginput data konsumen 

 Klik data, pilih konsumen, pilih baru 

 Kemudian akan keluar form konsumen Isi field : 

a. Id konsumen : id konsumen secara otomatis akan terisi. Konsumen yang terdaftar 

di form konsumen adalah konsumen yang melakukan pembelian secara kredit. 

b. Nama konsumen : isi nama konsumen , Alamat : isi alamat konsumen  

c. Dan isi juga Kota, Kontak, Telepon dan lain lain seperti yang ada diform konsumen 

 Jika semua udah disi, klik simpan 

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

 Untuk proses mengedit/menghapus data konsumen klik edit/hapus,lalu double klik 

pada kolom disebelah kiri. 

 

6. Proses untuk menginput neraca awal 

Gambar 4.13 Form neraca awal (aset) 
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Gambar 4.14 Form neraca awal (ekuitas dan liabilitas) 

 

Gambar 4.15 Form neraca awal lanjutan (ekuitas dan liabilitas) 

 

Form neraca awal ini harus disi sebelum melakukan transaksi. Form ini menunjukan keuangan 

bulan lalu. Langkah langkah untuk memproses neraca awal : 

A. Isi data akun 

 

 

 



64 

 

 
 

Gambar 4.16 Form untuk input data akun 

 

Gambar 4.17 Form data akun 

 

 Klik file, pilih data akun, pilih baru. 

 Masukan nama akun sesuai yang akun yang dibutuhkan. Seperti piutang penjualan, 

persediaan produk, persediaan bahan baku, perlengkapan, dan asset tetap lain 

 Ketika nama akun sudah lengkap dan sesuai maka daftar data akun dapat disimpan 
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B. Menginput akun kedalam neraca awal 

Gambar 4.18 Form preview neraca awal 

 

Langkah pertama dalam menginput akun kedalam neraca awal adalah dengan klik file,lalu pilih 

neraca awal. Setelah pilih neraca awal kita akan masuk kedalam form neraca awal. Berikut cara 

menginput akun: 

 Menginput saldo piutang penjualan. 

Gambar 4.19 Form saldo awal piutang 
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Form ini berfungsi untuk menginput saldo awal piutang penjualan Toko Gitamas Bakery. 

Ketika kita menulis “Piutang penjualan” di field nama akun,maka kita akan masuk kedalam 

form piutang penjualan. Seperti gambar diatas adalah form piutang penjualan. Lalu isi no 

faktur,nama konsumen,grand total, tanggal dan tanggal jatuh tempo. Langkah terakhir dengan 

klik enter. Dan seterusnya sampai akun piutang penjualan sudah lengkap terisi. Jika sudah terisi 

semua klik data neraca awal. Maka semua Piutang penjualan akan otomatis masuk kedalam 

neraca awal. 

 

 Menginput Persediaan Bahan Baku dan Produk. 

Gambar 4.20 Form saldo awal persediaan 

 
 

Form ini adalah form untuk menginput saldo awal persediaan bahan baku maupun produk yang 

tersisa diakhir bulan. Langkah pertama adalah mengetik jenis persediaan, nama, harga dan sisa 

stok. Setelah selesai klik enter.  
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 Menginput hutang pembelian 

Gambar 4.21 Form saldo awal hutang  

 

Form ini berfungsi untuk menginput saldo awal hutang pembelian Toko Gitamas Bakery. 

Ketika kita menulis “Hutang usaha” di field nama akun,maka secara otomatis  kita akan masuk 

kedalam form Hutang Usaha.  

Lalu isi no faktur,nama supplier,grand total, tanggal dan tanggal jatuh tempo. Langkah terakhir 

dengan klik enter.  

Dan seterusnya sampai akun Hutang pembelian bahan baku sudah lengkap terisi. Jika sudah 

terisi semua klik data neraca awal. Maka semua hutang pembelian akan otomatis masuk 

kedalam neraca awal. 
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 Menginput saldo awal aset tetap (tanah,bangunan,kendaraan,mesin,peralatan). 

Gambar 4.22 Form saldo awal aset tetap 

 

Form ini bertujuan untuk menginput saldo awal asset tetap. Setelah mengetik akun asset tetap 

dan keluar form asset tetap maka selanjutnya isi field asset tetap, nilai perolehan, umur 

ekonomis dan jumlah penyusutan. Setelah selesai klik enter. Dan seterusnya sampai data asset 

tetap semua terisi,setelah semua terisi data neraca awal. Maka semua asset tetap beserta saldo 

awal dan akumulasi penyusutan akan otomatis masuk kedalam data neraca awal 

 Menginput akun perlengkapan 

Form ini bertujuan untuk menginput saldo awal perlengkapan yang ada di toko Gitamas 

Bakery. Langkah pertama adalah ketik akun perlengkapan kemudian isi saldo awal 

perlengkapan dan klik enter. Maka secara otomatis akun perlengkapan akan masuk kedalam 

data neraca awal 

 Menginput Modal pemilik 

Dalam menginput saldo pemilik caranya sama seperti menginput akun perlengkapan yaitu 

dengan mengetik Modal pemilik difield nama akun kemudian isi saldo modal awal pemilik. 

Dan klik enter maka akun Modal akan masuk kedalam data neraca awal. 
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7. Proses untuk input Pembelian  

Gambar 4.23 Form untuk input pembelian 

 
 

Berikut adalah langkah langkah untuk melakukan proses pembelian : 

 Klik Pembelian lalu pilih pembelian 

 Setelah pilih pembelian,akan keluar form pembelian, lalu isi field : 

a. No faktur pembelian : untuk mengisi No nota pembelian.  

b. Jenis pembayaran : untuk mengisi jenis pembayaran kredit atau tunai 

c. Tanggal jatuh tempo : untuk mengisi tanggal jatuh tempo ketika pembelian kredit 

d. Nama supplier : untuk mengisi supplier 

e. Nama bahan : untuk mengisi nama bahan baku yang dibeli 

f. Harga : untuk mengisi harga beli bahan baku 

g. Jumlah : untuk mengisi jumlah bahan baku yang dibeli 

h. Diskon : jika ada diskon, isi field diskon 

Ketika sudah terisi sema data pembelian, lalu klik simpan 
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8. Proses untuk input pelunasan hutang 

Gambar 4.24 Form untuk input pelunasan hutang 

 
 

Gambar 4.25 Form pelunasan hutang 

 
 

Form pelunasan hutang berguna untuk melakukan pelunasan terhadap bahan baku yang dibeli 

dari supplier. Berikut langkah langkah mengisi pelunasan hutang : 

 Klik pembelian, pilih pelunasan hutang 
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 Isi nama supplier, dan klik tampilkan. Maka akan keluar list nota sesuai dengan supplier 

yang telah terpilih 

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

dibaris nota yang akan dibayar 

 Lalu masuk ke form pelunasan hutang lalu klik simpan 

 

9. Proses untuk input proses produksi roti 

Gambar 4.26 Form untuk input produksi roti 

 
 

Berikut langkah-langkah melakukan proses produksi 

 Klik proses produksi, masukan nama roti apa yang ingin diproduksi 

 Kemudian masukan kapasitas produksi roti yang ingin dibuat, kemudian klik proses 

 Pada kolom bahan baku, tenaga kerja, bahan penolong, overhead dapat dilihat berapa 

jumlah biaya-biaya apa saja yang dibutuhkan dalam proses produksi 

 Klik pada kolom pojok kanan hasil produksi, lalu klik simpan 
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10. Proses untuk mengisi form penjualan 

Gambar 4.27 Form untuk input transaksi penjualan 

 

Gambar 4.28 Form untuk input tipe penjualan 

 

Form ini berfungsi untuk menginput penjualan roti yang ada di toko Gitamas Bakery. Sebelum 

menginput pelunasan piutang terlebih dahulu menginput penjualan. Langkah langkah untuk 

mengisi penjualan adalah : 
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 Klik penjualan, pilih nama produk. Harga otomatis akan muncul dari sistem, lalu input 

jumlah roti yang dibeli konsumen. 

 Jika semua data udah terisi ,maka klik enter. Lalu masuk kedalam form pembayaran. 

Lalu isi field: 

a. Jenis pembayaran : untuk menginput pembayaran dilakukan secara tunai atau kredit 

b. Nama Konsumen : untuk menginput nama konsumen yang membeli roti di Gitamas 

Bakery, apabila tunai tidak perlu menginput nama konsumen.  

c. Tanggal jatuh tempo : untuk mengisi tanggal jatuh tempo jika kredit  

d. Sub total : secara otomatis akan keluar dengan menghitung jumlah barang dan harga  

e. Diskon : isi field diskon jika diberikan diskon oleh pemilik toko 

f. Grand total : langsung otomatis keluar dengan menghitung sub total dan diskon 

g. Bayar : isi jika penjualan secara tunai, jika kredit tidak usah mengisi field bayar 

h. Kembali : akan terisi otomatis jika kita mengisi field bayar, kemudian simpan 

 

11. Proses untuk input pelunasan piutang 

Gambar 4.29 Form untuk input pelunasan piutang 
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Gambar 4.30 Form pelunasan piutang 

 
 

Form pelunasan piutang berfungsi untuk menginput pelunasan piutang yang ada di toko 

Gitamas Bakery. Berikut adalah langkah langkah untuk mengisi pelunasan piutang : 

 Klik pelunasan konsumen 

 Isi nama konsumen klik Tampilkan.  

 Maka akan keluar secara otomatis list nota sesuai dengan konsumen yang dipilih 

 Lalu klik dua kali dikolom sebelah kiri akan keluar kedalam form pelunasan dan simpan 
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12. Proses untuk memasukan pencatatan khusus 

Gambar 4.31 Form untuk input pencatatan khusus 

 

Form pencatatan khusus berfungsi untuk menginput pencatatan khusus, semisal untuk jurnal 

pembalik jika ada salah memasukan jurnal awalnya. Bisa dibalik menggunakan pencatatan 

khusus. Berikut adalah langkah langkahnya : 

 Klik pencatatan keuangan 

 Lalu kemudian muncul form kemudian isi field : 

a. Nama akun : untuk menginput nama akun 

b. Posisi : untuk menginput posisi rekening tersebut, apakah di debit atau di kredit. 

c. Nilai : berapa nilai nominal rekening tersebut 

d. Keterangan : untuk menjelaskan pencatatan khusus. 

 Klik simpan 

 

 

 

 



76 

 

 
 

13. Laporan persediaan 

Laporan persediaan pada toko Gitamas Bakery berfungsi untuk melihat persediaan di Toko 

baik stok persediaan bahan baku maupun persediaan produk. Laporan persediaan juga 

digunakan untuk melihat harga jual, dan stock yang tersedia. 

A. Melihat laporan persediaan 

Gambar 4.32 Form laporan persediaan bahan baku 

 
Gambar 4.33 Form laporan persediaan produk roti 
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14. Laporan pembelian 

Gambar 4.34 Form untuk input laporan pembelian 

 

Gambar 4.35 Data laporan pembelian di CV Permai 

 
Laporan pembelian berfungsi untuk melihat dari supplier yang sudah lunas ataupun yang 

belum, dan juga untuk melihat pembelian dari awal sampai akhir bulan.  

 Klik laporan, pilih pembelian, isi nama supplier dan simpan 
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15. Laporan penjualan 

Gambar 4.36 Form laporan penjualan 

 

Gambar 4.37 Data laporan penjualan salah satu pelanggan 

 

Laporan penjualan untuk melihat nota untuk konsumen baik yang sudah lunas ataupun belum 

berikut adalah langkah langkah untuk melihat laporan penjualan : 

 Klik laporan, pilih penjualan, lalu isi nama konsumen kemudian tampilkan 
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16. Laporan jurnal umum 

Gambar 4.38 Form awal jurnal umum 

 

Gambar 4.39 Form data jurnal umum 
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Gambar 4.40 Form jurnal umum cetak 

 
Laporan jurnal umum digunakan  untuk melihat jurnal dari setiap transaksi berikut adalah 

langkah untuk melihat jurnal umum : 

 Klik laporan, Pilih jurnal umum, isi periode lalu tampilkan 

 

17. Laporan buku pembantu (piutang, hutang, persediaan) 

Gambar 4.41 Form awal laporan buku pembantu 
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Gambar 4.42 Form laporan buku pembantu hutang 

 
 

 

Gambar 4.43 Form laporan buku pembantu piutang 
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Gambar 4.44 Form laporan buku pembantu persediaan bahan baku  

 
 

Gambar 4.45 Form laporan buku pembantu persediaan produk 

 

 

Laporan yang digunakan untuk menunjukan saldo hutang, piutang dan persediaan. Berikut 

adalah langkah langkah untuk melihat Laporan buku pembantu (hutang, piutang, persediaan) : 

 Klik laporan, pilih buku pembantu. Isi periode yang ingin ditampilkan  
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18. Laporan Aset Tetap 

Gambar 4.46 Form laporan aset tetap 

 
Laporan aset tetap berguna menunjukan jumlah penyusutan asset tetap dan nilai perolehan aset 

tetap. Berikut adalah langkah untuk melihat laporan aset tetap : 

 Pilih laporan lalu pilih aset tetap 

 

19. Laporan keuangan ( laba rugi, perubahan modal, neraca,arus kas) 

Gambar 4.47 Form awal laporan keuangan 
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Laporan keuangan berfungsi untuk menampilkan laporan neraca, laporan perubahan modal, 

laporan laba rugi dan laporan arus kas. 

Berikut adalah cara untuk menampilkan laporan keuangan : 

 Klik laporan, lalu pilih keuangan 

 Isi kolom tanggal sesuai yang diinginkan,klik tampilkan 

 Lalu pilih laporan yang ingin ditampilkan (neraca, perubahan modal,laba rugi atau arus 

kas) 

Gambar 4.48 Form laporan keuangan laba rugi 
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Gambar 4.49 Form laporan perubahan modal 

 

 

Gambar 4.50 Form laporan neraca (aset) 
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Gambar 4.51 Form laporan neraca (ekuitas dan liabilitas) 
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Gambar 4.52 Form laporan arus kas 

 

 

 

 

 




