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Bab IV 

Hasil Analisis Data 

A. Tahap Investigasi Awal 

Tahap ini merupakan tahap yang dimana dilakukan observasi dan 

wawancara kepada pekerja sekaligus pemilik Bengkel Sepeda Motor 

Anugrah Motor. Dalam kegiatan wawancaranya itu dapat diketahui 

bahwa di dalam melakukan kegiatan oprasionalnya Bengkel Anugrah 

Motor hanya melakukan pencatatan pencatatan secara manual. Dan 

karena itu peneliti berfikir bahwa perlunya mengembangkan sebuah 

system informasi akuntansi di dalam Bengkel Anugrah Motor. Dan hal 

yang perlu di kembangkan di dalam sistem antara lain adalah: 

1. Database  

Database digunakan sebagai tempat untuk mencatat barang 

serta bukti bukti transaksi yang di perluhkan dalam kegiatan 

bisnis untuk menghasilkan sebuah laporan yang digunakan 

untuk mengetahui kinerja perusahaan  

2. Proses Input  

Proses yang dilakukan dalam pencatatan pencatatan setiap 

kegiatan transaksi dan  

3. Output 

Output yang dihasilkan berupa laporan keuangan (laporan laba 

rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan arus 

kas) yang digunakan untuk mengetahu kinerja dari perusahaan. 
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B. Tahap Analisis Masalah 

Dalam tahapan ini hendak melakukan analisis terhdap masalah 

masalah yang terjadi dan hendak merencanakan strategi dengan 

melakukan pengembangan system informasi akuntansi berbasis teknologi 

informasi. Dan hal hal yang perlu diteliti meliputi input data persediaan, 

data supplier, data karyawan, transaksi pembelian, transaksi penjualan, 

laporan keuangan dan laporan laporan pendukung. Berdasarkan 

flowchart yang di gambarkan pada Bab 3, analisis akan kelemahan 

kelemahan yang ada pada sistem lama yang dilakukan secara manual dan 

mnentukan sistem dan perangkat perangkat yang diperluhkan dalam 

penelitiannya. 

C. Tahap Analisis Kebutuhan 

Setelah melakukan identifikasi akan kelemhan kelemahan yang ada 

pada sistem yang lama maka pada tahap ini ditentukan hal  hal yang perlu 

atau dibutuhkan dalam pengembangan sebuah sistem. Dalam 

mengembangkan sistem maka peneliti memerluhkan bebrapa kebutuhan 

yang harus dipenuhi yang antara lain menentukan input, proses dan 

menghasilkan sebuah output sehingga menghasilkan sistem informasi 

yang digunakan sebagai acuan dan informasi informasi yang dibutuhkan 

oleh Bengkel Anugrah Motor dalam melakukan kegiatan transaksi. 

1. Input 

Input merupakan sebuah tahapan yang di dalamnya terjadi 

proses memasukan data data yang digunakan dalam sebuah 
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sistem. Adapun data  yang hendak diinput dalam form aplikasi 

Bengkel Anugrah Motor: 

Form  Input data 

Form Login 1. Username 

2. Password 

Kode Akun 1. Kode Akun 

2. Nama Akun 

Neraca Awal 1. Data Neraca Awal 

2. Persediaan 

3. Aset Tetap 

4. Hutang 

Karyawan 1. Id Karyawan 

2. Nama Karyawan 

3. Alamat 

4. Kota 

5. Telepon 

6. Status Kerja 

Supplier 1. Id Supplier 

2. Nama Supplier 

3. Alamat 

4. Kontak 

5. Telepon 

6. Email 
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7. Fax 

8. NPWP 

9. Bank 

10. No Rekening 

11. Rek Atas Nama 

Jenis Barang 1. Nama Jenis 

Barang 1. Id Barang 

2. Nama Barang 

3. Nama Jenis 

4. Stock Minimal 

5. Harga Jual 

Pembelian 1. No Faktur Pembelian 

2. Jenis Pembayaran 

3. Tanggal Jatuh Tempo 

4. Nama Supplier 

5. Nama Barang 

6. Harga 

7. Jumlah 

8. Subtotal 

9. Diskon 

10. Grand Total 

Pelunasan Hutang 1. Data 

2. List Faktur 
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3. Pelunasan 

Penjualan 1. Barang 

2. Jasa  

3. Pembayaran 

Penerimaan Kas 1. Tanggal 

2. Nama Akun 

3. Nilai  

4. Keterangan 

Penggeluran Kas 1. Tanggal 

2. Nama Akun 

3. Nilai 

4. Keterangan 

Pencatatan Khusus 1. Nama Akun 

2. Posisi | Nilai  

3. Keterangan 

2. Proses 

Setelah melakukan Input, maka hal yang seharusnya 

dilakukan oleh peneliti yaitu proses. Dalam tahapan proses 

ini merupakan tahap dimana pengolahan data yang telah 

diinput ke dalam program atau sistem di proses untuk 

menghasilkan sepuh output berupa laporan keuangan yang 

digunakan oleh pemilik. Adapun prosesnya meiliki berbagai 

tahap pada aplikasi Bengkel Anugrah motor yaitu: 
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a. Log In  

Log In merupakan proses yang digunakan sebagai 

pengaman. Jadi tidak sembarang orang dapat 

membuka sistem aplikasi. Adapun proses dalam 

form Log In antara lain: 

1. Ketik user name dan password yang benar 

2. Tekan tombol masuk dan anda akan 

terhubung ke dalam aplikasi sistem apabila 

username dan password cocok atau benar. 

Dan jika user name dan password tidak benar 

atau salah maka anda tidak akan dapat 

terhubung ke dalam aplikasi.  

3. Untuk keluar atau logout dari aplikasi anda 

cukup menekan tombol (x) close yang berada 

di kanan atas layar, sehingga anda akan 

keluar dari aplikasi secara otomatis. 

b. Menu Utama 

Menu utama merupakan menu awal yang akan 

muncul setelah anda login. Di dalam menu utama 

ini terdapat beberapa form dasar yang digunakan 

untuk menginput data. Adapun form yang terdapat 

dalam menu utama antara lain: 

1. Menu berisi: 
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a. Kode Akun 

b. Neraca Awal 

c. Karyawan 

d. Supplier 

e. Jenis 

f. Barang 

g. Pembelian 

h. Pelunasan Hutang 

i. Penjualan 

2. Keuangan berisi 

a. Penerimaan Kas 

b. Pengeluaran Kas 

c. Pencatatan Khusus 

 

3. Laporan berisi 

a. Persediaan Barang 

b. Peringatan Persediaan 

c. Jurnal Umum 

d. Aset Tetap 

e. Buku Pembantu 

f. Keuangan 

g. Pembelian  

h. Penjualan 
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c. Kebutuhan Perangkat Keras 

Kebutuhan Perangkat keras yang harus disediakan 

dalam perancangan Sistem Informasi Akuntansi 

yyang diterapkan pada Bengkel Anugrah Motor 

antara lain adalah: 

1. Satu unit computer Pentium 4 

2. Printer  

d. Kebutuhan Perangkat Lunak 

Untuk dapat mengoprasikan aplikasi yang hendak 

diterapkan pada Bengkel Anugrah Motor maka 

diperluhkan software atau perangkat lunak yang 

terpasang pada computer sebagai berikut: 

1. Microsoft Windows 7 Premium 32bit 

2. Microsoft Visual Basic sebagai bahasa 

pemrograman 

3. Microsoft Office Access sebagai Database 

e. Kebutuhan Sumber Daya Manusia 

Karena aplikasi atau program tidak dapat berjalan 

sendiri oleh karena itu diperluhkan seseorang atau 

user yang berkompeten untuk mengoprasikan 

aplikasi yang hendak diterapkan dan dijalankan di 

Bengkel Anugrah Motor. 
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D. Tahap Perancangan Database 

Perancangan data base merupakan sebuah tahapan yang harus dilakukan di 

dalam pembentukan sebuah sistem. Di dalam perancangan database 

peneliti harus memperhatikan beberapa bagian antara lain: 

1. Kamus Data dan Struktur File 

a. Tabel Akuntansi_akun 

Field  Tipe Panjang 

Kode_Akun VARCHAR 10 

Nama_Akun VARCHAR 100 

Id_JenisAkun INT 11 

Status_Akun VARCHAR 20 

Kode_AsetTetap VARCHAR 10 

b. Tabel Akuntansi_Aset Tetap 

Field Tipe Panjang 

Kode_Akun VARCHAR 10 

Nilai_Perolehan DOUBLE  

Umur_Ekonomis DOUBLE  

AP_Pertahun DOUBLE  

AP_Perbulan DOUBLE  

Jumlah_Penyusutan INT 11 

c. Tabel Akuntansi Jurnal 

Field Type Panjang 
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No_Jurnal DOUBLE  

Tanggal DATE  

Kode_Akun VARCHAR 10 

Debit DOUBLE  

Kredit DOUBLE  

Keterangan VARCHAR 300 

No_Index DOUBLE  

 

d. Table Akuntansi Pencatatan Khusus 

Field Type Panjang 

Kode_Akun VARCHAR 10 

Posisi VARCHAR 10 

Debit DOUBLE  

Kredit DOUBLE  

No_Index INT 11 

e. Tabel Akuntansi Penerimaan Kas 

Field  Type Panjang 

Tanggal DATE  

Kode_Akun VARCHAR 10 

Nilai DOUBLE  

Keterangan VARCHAR 200 

f. Table Akuntansi Pengeluaran Kas 
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Field  Type Panjang 

Tanggal DATE  

Kode_Akun VARCHAR 10 

Nilai DOUBLE  

Keterangan VARCHAR 200 

g. Tabel Data Karyawan 

Field  Type Panjang 

Id_Karyawan VARCHAR 100 

Nama_Karyawan VARCHAR 100 

Alamat VARCHAR 200 

Kota VARCHAR 100 

Telepon VARCHAR 100 

Status_Kerja VARCHAR 100 

h. Tabel Data Suplier 

Field  Type Panjang 

Id_Supplier VARCHAR 50 

Nama_Supplier VARCHAR 100 

Alamat VARCHAR 200 

Kontak VARCHAR 100 

Telepon VARCHAR 100 

Email VARCHAR 100 

Fax VARCHAR 100 
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NPWP VARCHAR 100 

Bank VARCHAR 50 

No_Rekening VARCHAR 50 

Rekening_AtasNama VARCHAR 100 

i. Tabel Jenis Barang 

Field  Type Panjang 

Id_Jenis INT 11 

Nama_Jenis VARCHAR 100 

j. Tabel Keamanan Akses 

Field  Type Panjang 

Id_Karyawan VARCHAR 100 

Username VARCHAR 100 

Password VARCHAR 100 

k. Tabel Master Barang 

Field  Type Panjang 

Id_Barang VARCHAR 100 

Nama_Barang VARCHAR 200 

Id_Jenis INT 11 

Stock_Minimal DOUBLE  

Harga_jual DOUBLE  

Awal DOUBLE  

Masuk DOUBLE  
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Keluar DOUBLE  

Stok DOUBLE  

NIlai DOUBLE  

l. Table Pembelian 

Field  Type Panjang 

No_Faktur VARCHAR 100 

Tanggal DATE  

Id_Supplier VARCHAR 100 

Jenis_Pembayaran VARCHAR 50 

Tgl_JatuhTempo DATE  

Subtotal DOUBLE  

Diskon DOUBLE  

GrandTotal DOUBLE  

Status_Faktur VARCHAR 50 

m. Tabel Penjualan 

Field  Type Panjang 

No_Faktur VARCHAR 100 

Tanggal DATE  

Subtotal DOUBLE  

Diskon DOUBLE  

GrandTotal DOUBLE  

No_Index DOUBLE  

2. Output yang Dihasilkan 
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Output yang dihasilkan oleh perancangan sistem informasi 

Bengkel Anugrah Motor berupa: 

1. Proses Login  

 

Form login ini digunakan pengguna untuk masuk pada menu 

utama program. Dan form ini berfungsu untuk menjaga 

keamanan dari sebuah sistem sehingga hanya orang tertentu 

yang memiliki user name dan password yang dapat 

mengakses masuk ke adalam sistem. Adapun tahapan dalam 

Login: 

1. Ketik Username berserta dengan Password 

2. Tekan login.  

Jika penulisan username dan password salah maka 

pengguna tidak adakan masuk ke dalam sistem atau proses 

login akan gagal 



43 
 

2. Setup sistem 

2.1.  Proses Input Jenis Barang 

 

Form ini digunakan untuk menginput kelompok jenis 

barang apa saja yang ada di Bengkel Anugrah Motor. 

Jenis barang yang hendak di input antara lain: 

1. Accu  

2. Ban 

3. Bearing 

4. Bolam  

5. Busi 

6. Disc pad 

7. Filter udara  

8. Gear set 

9. Kampas rem  
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10. Oli 

11. Piston set 

12. Vbelt 

Jenis barang digunakan untuk mengelompokkan setiap 

barang dagang yang ada pada Bengkel Anugrah Motor 

maka sebelum melakukan input barang maka jenis 

barang harus di input terlebih dahulu. Adapun cara 

menginput jenis barang: 

1. Klik MENU  MASTER JENIS 

2. Kemudian isi field Nama Jenis dengan jenis barang 

yang hendak di kelompokkan kemudia tekan “Enter” 

2.2. Proses Input Master Barang 

2.2.1. Proses input barang baru 

 

Form master barang digunakan untuk mencatat dan 

menyipan barang persediaan. Dan barang juga di 
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kelompokkan setiap jenis barang yang telah di input 

pada master jenis barang. Adapun cara yang harus 

dilakukan dalam menginput master barang antara lain: 

1. Klik MENU  MASTER BARANG  BARU 

2. Kemudian  akan muncul form input master barang  

 

dan kemudian isi field: 

13. ID Barang : ID barang merupakan gambaran 

dari barang tersebut oleh karena itu kode barang 

harus mencerminkan dari barang tersebut 

ccontohnya ACGSGM5Z 2digit pertama 

mencerminkan dari barang(AC: ACCU) 2 digit 

seterusnya mencerminkan merk dari barang 

tersebut (GS: merk GOLD SHINE) dan digit 

seterusnya merupakan seri atau ukuran dari 
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barang tersebut (GM5Z : berseri GM5Z) jadi 

dari kode barang ACGSGM5Z memiliki arti 

ACCU merk GS dengan seri GM5Z  

14. Nama : nama merupakan nama dari barang 

tersebut penulisannya sebaiknya ditulis 

sesederhana mungkin contohnya : ACCU GS 

GM5Z 

15. Jenis Barang : jenis barang digunakan untuk 

mengelompokkan jenis barang apa saja jadi kita 

pilih sesuuai dengan jenis barang yang telah di 

input pada master jenis barang. 

16. Stok Minimal : Stok minimal merupakan 

batasan jumlah minimal akan barang yang 

dimiliki oleh toko. Dan dalam sistem ini juga 

terdapat peringatan akan barang yang sudah 

berada pada stock minimal, jadi sistem akan 

memberi tahu jika stok akan suatu barang telah 

menipis. 

17. Harga Jual : field ini di isi dengan harga yang di 

kehendaki oleh pemilik toko untuk dijual 

kepada konsumen. 
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3. Jika semua field sudah terisi maka klik tombol 

simpan jiga barang tersebut hendak di input atau 

batal jika tidak jadi di simpan. 

2.2.2 Proses Edit Master Barang yang Telah diinput 

Proses ini merupakan proses yang dilakukan jika ada 

perubahan harga, stock minimal, atau nama barang. 

Cara melakukan “Edit” yaitu: 

1. Pada Form MASTER BARANG terdapat tombol 

edit di pojok kiri bawah. Maka klik tombol “EDIT” 

 pilih data barang yang hendak di ubah dengan 

melakukan double klik. 

2. Maka akan muncul form edit 

Maka ubah data barang yang hendak diubah 

kemudian klik “Simpan” jika hendak di simpan 

atau “Batal” jika hendak membatalkan. 

2.3. Proses input dan edit Data Karyawan  

2.3.1. Proses input Data Karyawan 

Proses input Data Karyawan merupakan Proses input 

data data yang dimiliki karyawan adapun cara caranya 

sebagai berikut : 

1. Pada menu pilih Data Karyawan  pilih Baru pada 

bagian kiri  atas 

2. Maka akan muncul form input Data Karyawan  
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Dan isi field: 

1. Id Karyawan : Id Karyawan merupakan nomor 

ID (KTP/SIM) yang dimiliki oleh karyawan 

2. Nama : Nama karyawan yang tertera sesuai 

dengan Id karyawan  

3. Alamat : berisi tempat tinggal karyawan yang 

berkerja 

4. Kota : kota tempat tinggal dari karyawan 

tersebut 

5. Telepon : nomor telepon yang dapat dihungungi 

dari karyawan tersebut 

6. Status Kerja : status kerja karyawan 

bersangkutan contoh staff toko dan montir. 
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3. Jika seluruh field terlah terisi maka klik simpan data 

karyawan yang telah di input akan tersimpan. 

2.3.2. Proses edit Data Karyawan 

Proses edit dilakukan jika ada perubahan atau kesalah 

penulisan pada Data Karyawan dapat dilakukan dengan 

cara: 

 

Klik tombol “Edit” pada pojok kiri bawah  pilih data 

karyawan yang hendak di rubah dengan double klik. 

kemudian akan muncul form  
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kemudian ubahlah data karyawan yang hendak di 

ganti jika sudah maka klik “Simpan” untuk 

menyimpan data dan “Batal” untuk membatalkan 

2.4.  Proses Input dan Edit Data Supplier 

2.4.1. Proses Input Data Supplier  

Proses input Data Supplier merupakan proses dimana 

menginput data data supplier barang yang di miliki oleh 

Bengkel Anugrah Motor. Adapun cara caranya sebagai 

berikut: 

a. Klik Menu  Data Supplier  Baru  

b. Kemudian akan muncul form  
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dan kemudian isilah filed: 

1. Id Supplier : merupakan sebuah Id yang 

digunakan untuk mencari data supplier maka 

untuk penulisan Id hendaknya menggambarkan 

dari supplier tersebut contoh : BPJS yang 

mengartikan PT Berlian Jaya Perkas Semarang 

2. Nama : diisikan nama atau perusahaan yang 

menjadi supplier 

3. Alamat : alamat kantor atau rumah dari supplier  

4. Kontak : no telp rumah atau kantor dari supplier 

5. Telepon : no hp dari sales dari supplier 

6. Email : alamat email supplier 

7. Fax : nomer fax dari supplier jika ada 

8. NPWP : nomer NPWP dari supplier  
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9. Bank : Bank yang digunakan oleh supplier 

untuk proses pembayaran 

10. No Rekening : nomer rekening dari supplier 

untuk keperluhan pembayaran  

11. Rek A/N : atas nama rekening dari supplier 

c. Jika seluruh fild sudah terisi maka klik “Simpan” 

untuk menyimpan Data Supplier yang telah di Input 

attau “Batal” untuk membatalkan 

2.4.2. Edit Data Supplier 

Edit Data Supplier merupakan proses yang dilakukan 

untuk mengubah Data Supplier karena terjadi 

perubahan atau salah ketik. Adapun cara caranya 

sebagai berikut: 

a. Klik Menu  Data Supplier  Edit  pilih data 

sypplier yang hendak di ubah dengan cara double 

klik 
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b. Kemudian akan muncul form  

 

pilih field atau data yang hendak di ubah. 

c. Jika sudah selesai maka klik “Simpan” untuk 

menyimpan data dan “Batal” untuk membatalkan. 
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2.5. Proses Menambah Kode Akun 

Proses ini dilakukan untuk menambah akun akun yang 

sudah ada dari asal sistem. Maka untuk menambahnya 

dilakukan dengan cara : 

1. Klik Menu  Sistem Kode Akun  Baru 

2. Kemudian akan muncul form  

 

dan isilah field : 

a. Kode Akun : untuk mengisi kode pada akun 

baru. Adapun kode akun yang digunakan 

antara lain: 

a. 1-1000 : akun kas  

b. 1-2000 : akun piutang 

c. 1-3000 : akun persediaan   

d. 1-4000 : akun perlengkapan  
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e. 1-5000 : akun tanah 

f. 1-6000 : akun peralatan 

g. 1-6001 : akun penyusutan peralatan 

h. 1-7000 : akun bangunan 

i. 1-7001 : akun penyusutan bangunan  

j. 1-8000 : akun etalase 

k. 1-8001 : akun penyusutan etalase  

l. 1-9000 : akun kendaraan 

m. 1-9001 : akun penyusutan kendaraan  

n. 2-1000 : akun hutang usaha  

o. 2-2000 : akun hutang gaji  

p. 3-1000 : akun modal  

q. 3-1001 : laba bulan sebelumnya 

b. Nama Akun : digunakan untuk mengisi nama 

akun yang baru 

c. Jenis Akun : digunakan untuk 

mengkasifikasikan jenis akun yang baru. 

d.  Dan untuk menghapus kode akun dengan cara 

melakukan double klik pada kolom paling kiri 

pada baris akun yang hendak dihapus. 

2.6. Proses Input Neraca Awal 

Neraca awal digunakan untuk menggisi saldo awal yang di 

miliki oleh Bengkel Anugrah Motor. Dan ini merupakan 
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dasar yang harus di input sebelum melakukan transaksi dan 

berisi akan posisi keuangan bulan sebelum. Cara cara yang 

dilakukan yaitu: 

2.6.1. Input saldo awal kas, Dengan cara :  

a. Klik Menu  Neraca Awal 

b. Kemudian akan muncul form neraca awal  

 

Isilah field yang ada dengan : 

1. Periode : otomatis 

2. Nama akun : nama akun yang hendak di 

input 

3. Saldo : Saldo awal pada sebelum terjadi 

transaksi 

4. Jangan di simpan 

2.6.2. Menginput saldo Persediaan Barang Dagang 
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Form ini digunakan untuk menginput saldo barang 

dagang yang di miliki Bengkel Anugrah Motor pada 

awal sebelum tansaksi. Langkah langkah yang harus 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Klik Menu  Sistem Neraca Awal  kemudian 

isi field nama akun dengan persediaan barang 

dagang maka form akan berubah dengan  

 

b. Kemudaian isilah field : 

1. Nama Barang : nama barang dagang yang ada 

di Bengkel Anugrah Motor 

2. Harga : harga perolehan atau harga beli  

3. Stok : jumlah barang yang ada 
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c. Jika seluruh field telah terisi maka tekan “Enter” 

dan dilakukan hingga seluruh barang dagang 

terinput 

2.6.3. Input Saldo Hutang Usaha 

Form ini merupakan bagian dari form neraca awal yang 

digunakan untuk melakukan input akan Hutang yang 

terjadi sebelum periode transaksi atau Hutang yang 

masih ada. Di dalam form ini berhubungan langsung 

dengan form supplier untuk mengetahui kepada siapa 

hutang tersebut. Cara untuk menginput hutang usaha 

pada neraca awal adalah sebagai berikut: 

a. Klik Menu  Sistem Neraca Awal kemudian akan 

muncul form neraca awal 
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kemudian pada field nama akun tulis pilih Hutang 

Usaha maka form akan berubah 

 

b. Kemudian isilah field : 

1. No Faktur : merupakan nomer dari faktur atau 

tagihan  

2. Tanggal : merupakan tanggal dari faktur 

tersebut 

3. Tgl Jatuh Tempo : tanggal dimana hutang atau 

faktur tersebut harus dilunasi atau dibayar 

4. Nama Supplier : nama dari supplier barang 

dagang yang menerbitkan faktur tersebut 

5. Grand Total : jumlah total uang yang harus di 

bayar dalam faktur  
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c. Jika semua field sudah terisi maka tekan “Enter” 

dan lakukan hingga seluruh faktur atau hutang 

usaha terinput. 

2.6.4. Proses Input Asset Tetap 

Merupkan bagian dari neraca awal yang dimana 

dilakukan untuk meakukan pendataan atau input 

terhadap asset tetap yang dimiliki oleh Bengkel 

Anugrah Motor. Adapun caranya sebagai berikut: 

a. Klik Menu  Sistem Neraca Awal 

 

b. Pada Fiel Nama Akun ketik nama akun yang 

masuk ke adalam jenis akun asset tetap contohnya : 

tanah, perlalatan, bangunan, kendaraan, etalase. 

Maka bentuk form akan berbuah  
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c. Maka isilah field : 

1. Nama Aset Tetap : nama dari asset tetap yang 

di miliki 

2. Nilai Perolehan : nilai yang diakui sebaggai 

harga beli dari asset tetap tersebut 

3. Umur Ekonomis : umur dari asset tetap 

tersebut dan diakui dalam tahun 

4. Jumlah Penyusutan : lama atau umur dari asset 

tetap tersebut dimiliki diakui dalam bulan. 

d. Setelah semua field terisi maka tekan “Enter” 

maka data akan terinput dan lakukan hingga 

seluruh asset tetap terinput atau terdata. 
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Dengan Demikian neraca awal telah terinput dan untuk 

melihat neraca yang telah di input maka masuk ke dalam 

Laporan  Keuangan, maka akan muncul form  

 

Masukkan periode dalam neraca awal bulan dan tahun contoh 

01.2017 maka akan muncul neraca awal Bengkel Anugrah 

Motor 
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3. Transaksi 

3.1. Proses Input Pembelian 

Proses ini merupakan proses dilakukannya pencatatan 

terhadap setiap pembelian pada periode transaksi. 

Proses ini dilakukan dengan cara : 

1. Klik Menu  Pembelian  

2. Kemudian akan muncul form 
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kemudian isi field : 

a. No Faktur Pembelian : merupakan nomor dari 

faktur yang di terima 

b. Pembayaran : metode pembayaran 

(Cash/Kredit) 

c. Tanggal : tanggal faktur diterima 

d. Tgl Jatuh Tempo : tanggal dimana faktur atau 

tagihan harus dibayar 

e. Nama Supplier : nama dari supplier yang 

menerbitkan faktur 

f. Nama Barang : nama barang dagang yang 

dibeli 

g. Harga : harga dari barang yang di beli 

h. Jumlah : jumlah barang yang di beli 
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i. Diskon : diskon yang di dapat dari pembelian 

tersebut 

j. Grand Total : total tagihan yang harus di bayar 

pada saat tanggal jatuh tempo 

3. Jika semua field terah di isi maka tekan “Simpan” 

jika hendak menyimpan atau “Batal jika hendak 

membatalkan. 

3.2. Proses Pelunasan Hutang pada sistem aplikasi 

Proses pelunasan hutang merupakan proses pelunasan atau 

pembayaran akan faktur faktur yang telah jatuh tempo. 

Sehingga dalam melakukan pelunasan Hutang kita harus 

mencatat ke dalam sistem dengan cara : 

1. Klik Menu  Pelunasan Hutang 
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2. Ketik nama supplier yang hendak dilunasi fakturnya 

kemudian klik “Tampilkan” 

 

3. Lakukan double klik pada kolom paling kiri pada baris 

faktur yang hendak di bayar 

4. Tekan “Simpan” saat faktur telah di bayar  
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3.3. Proses Input Penjualan 

Proses input penjualan ini berfungsi untuk mencatat data 

penjualan barang dan jasa pada Bengkel Anugrah Motor 

dan di dalamnya terbagi menjadi 2 bagian yaitu penjualan 

spare part sebagai barang dagang dan jasa yang di gabung 

menjadi satu. Adapun cara inputnya antara lain: 

1. Klik Menu  Penjualan 
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2. Setelah muncul form Barang tersebut maka isi nama 

barang dengan barang yang terjual, maka dengan 

sendirinya harga akan terisi sesuai pada saat kita input 

master barang. Selanjutnya kira mengisi field jumlah 

barang yang terjual kemudian jika sudah tekan “Enter”  
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3. Kemudian ke form Jasa 

 

dalam form jasa terdapat 2 field yaitu: nama jasa 

merupakan keterangan dari jasa yang di kerjakan oleh 

karyawan Bengkel atau Mekanik misalnya jasa servis, 

jasa pemasangan, dan sebagainya. dan tuliskan juga 

harga atau ongkos dari jasa tersebut dapat di tulis 

secara manual. Jika telah tertulis semua maka tekan 

“Enter” 
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4. Form Pembayaran 

 

form ini merupakan penggabungan atau kalkulasi dari 

form barang dan jasa yang berisikan field:  

a. Sub Total : sub total akan terisi secara otomatis 

dengan penggabungan antara barang dan jasa. 

b. Diskon : merupakan diskon yang diberikan kepada 

konsumen. 

c. Grand Total : merupakan harga yang harus dibayar 

oleh konsumen. 

d. Bayar : uang yang di terima dari konsumen. 

e. Kembali : uang kembalian yang diberikan kepada 

konsumen jika ada. 
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3.4.Proses Input Penerimaan Kas 

Proses ini merupakan proses yang digunakan untuk mencatat 

transaksi keuangan selain transaksi penjualan yang memiliki 

dampak pada penambahan saldo kas, contohnya penambahan 

modal. Adapun cara cara yang dilakukan dalam proses input 

penerimaan kas antara lain : 

1. Klik Keuangan  Penerimaan Kas  Baru 

 

2. Setelah masuk ke dalam form di atas maka kita harus 

mengisi field: 

a. Nama akun : digunakan untuk menginput nama akun 

yang menunjukkan darimana saldo kas diterima. 

b. Nilai : saldo dari kas yang di terima. 

c. Keterangan : untuk menjelaskan asal dari saldo kas 

tersebut 
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3. Setelah semua field terisi maka klik “Simpan” untuk 

menyimpan dan akan dicatat dalam form  

 

3.5. Proses Input Pengeluaran Kas 

Proses ini digunakan untuk mencatat setiap kas yang keluar 

di luar kegiatan oprasional Bengkel Anugrah Motor. Dan 

prosesnya dapat dilakukan dengan cara: 

1. Klik Keuangan  Pengeluaran Kas  Baru 

2. Maka akan muncul form  
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dan mengisi setiap field: 

a. Nama Akun : diisi nama akun yang menunjukan 

sebagai apa kas keluar 

b. Nilai : besarnya kas yang keluar 

c. Keterangan : keterangan yang menjelaskan 

pengeluaran kas tersebut 

3. Jika seluruh field telah terisi maka klik tombol 

“Simpan” untuk menyimpan data tersebut 

3.5. Proses Input Pencatatan Khusus 

Pencatatan khusus digunakan untuk mencatat beban beban 

dan kegiatan lain yang berpengaruh pada laporan keuangan 

dan berada di luar kegiatan transaksi. Hal ini dilakukan 

dengan cara: 

1. Klik Keuangan  Pencatatan Khusus  
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2. Maka akan muncul form di atas dan isilah field: 

a. Nama Akun : nama akun yang hendak di catct 

dalam pencatatan khusus  

b. Posisi : mengatur posisi akun tersebut (Debet atau 

Kredit) 

c. Nilai : nilai dari akun yang hendak di catat 

d. Keterangan : keterangan dari Pencatatan khusus 

tersebut 

3. Jika field telah terisi maka klik tombol “Simpan” 

4. Laporan  

4.1. Proses Melihat Laporan Persediaan 

Laporan persediaan pada Bengkel Anugrah Motor terbagi 

menjadi 2 bagian yaitu Laporan Persediaan FIFO dan 
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Laporan Persediaan Seluruhnya. Dan setiap persediaan 

juga terbagi menjadi dua bagian yaitu stok persediaan dan 

riwayat stok. Adapun cara untuk membuka laporan 

persediaan yaitu: 

4.1.1. Laporan persediaan secara keseluruhan  

Klik Laporan  Persediaan Barang  Persediaan 

 

4.1.2. Laporan Persediaan FIFO 

Klik Laporan  Persediaan Barang  FIFO 
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Ketik nama barang yang hendak dilihat riwayat 

stocknya pada field Nama Barang dan kemudian tekan 

“Enter” maka akan muncul form  
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4.2. Proses Melihat Laporan Pembelian  

Laporan pembelian merupakan sebuah laporan yang 

berisikan laporan laporan akan pembelian barang dagang 

dari supplier supplier dan berguna untuk melihat faktur 

faktur yang telah lunas dibayar maupun belum. Adapun cara 

yang dilakukan untuk melihat laporan pembelian adalah : 

Klik Laporan  Pembelian  

Maka akan muncul form  

 

Maka isilah field: 

1. Periode Nota : periode waktu dari nota yang hendak di 

lihat 

2. Nama Supplier : supplier pemasok barang dagang 

3. Jenis Pembayaran : cash atau kredit 

4. Status Faktur : lunas atau belum lunas 
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Setelah semua field terisi maka klik tampilkan untuk 

menampilkan laporan pembelian selama periode waktu 

yang dikehendaki. 

 

4.3. Proses Melihat Laporan Penjualan 

Laporan Penjualan merupakan laporan atau rekab 

pencatatan penjualan selama suatu periode waktu tertentu 

dan untuk melihatnya dapat dilakukan dengan cara : 

Klik Laporan  Penjualan  

Maka akan muncul form  
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Setelah muncul form teresbut maka field periode nota di isi 

dengan periode waktu dari transaksi penjualan yang hendak 

di lihat laporannya. Setelah terisi maka klik “Tampilkan” 

maka akan muncul laporan penjualan  
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4.4. Proses Melihat Laporan Peringatan Persediaan 

Peringatan persediaan merupakan keistimewaan dari 

aplikasi ini. Peringatan persediaan akan berjalan ketika 

terdapat persediaan barang dagang yang sudah berada pada 

stok minimal barang. cara untuk melihat laporan Peringatan 

Persediaan antara lain: 

Klik Laporan  Peringatan Persediaan 

Maka akan muncul form  

 

form ini berisikan persediaan yang berada pada stock 

minimal yang telah di tetapkan pada saat mengisi master 

barang 
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4.5. Proses Melihat Jurnal Umum 

Jurnal umum merupakan penjurnalan dari setiap kegiatan 

transaksi dalam Bengkel Anugrah Motor. Dalam 

memunculkan jurnal umum dilakukan dengan cara : 

Klik Laporan  Jurnal Umum  

Kemudian akan muncul form  

 

Dan isi field periode dengan periode bulan dan tahun dari 

jurnal umum yang hendak di tampilkan 
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4.6. Proses Melihat Laporan Aset Tetap 

Laporan asset merupakan laporan yang berisi saldo asset 

yang telah dikurangkan dengan akumulalsi penyusutan 

seiring dengan berjalannya waktu. Adapun cara untuk 

membuka laporan aset tetap antara lain : 

Klik Laporan  Aset Tetap 

Maka akan muncul form yang berisi saldo aset tetap 
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4.7. Proses Melihat Laporan Buku Pembantu 

Laporan buku pembantu berisikan saldo hutang dan saldo 

persediaan Bengkel Anugrah Motor selama periode 

berjalan. Cara cara untuk membuka laporan buku 

pembantu antara lain sebagai berikut: 

Klik Laporan  Buku Pembantu 

Maka akan muncul form  


