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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Objek penelitian dan Sistem yang ada 

 PT. Multi Kargo Transindo merupakan perusahaan yang bergerak 

di bidang jasa pengiriman barang yang didirikan tahun 2015 dan 

menjalankan proses pencatatan hanya menggunakan Microsoft excel 

untuk membantu proses penyusunan laporan. 

 

4.2. Analisis Masalah 

Pada tahap analisis masalah dilakukan analisis terhadap sistem yang 

sudah ada sekarang di perusahaan dan bertujuan untuk menganalisis 

temuan-temuan yang diperoleh. Tahap ini memberikan pemahaman yang 

lebih dalam bagi peneliti mengenai permasalahan yang dihadapi oleh 

perusahaan. 

Berdasarkan pada hasil observasi dan investigasi awal ditemukan 

masalah yaitu: 

1. Back up data dan hasil akhir laba rugi sering mengalami error karena 

hank. Kejadian seperti ini biasanya terjadi saat melakukan input data. 

2. Laporan keuangan yang kurang akurat. 

a. Peningkatan kuantitas kerja tidak didukung dengan 

peningkatan kualitas system akuntansi yang memadai sehingga 

sering terjadi keterlambatan input data dan terlambat mengambil 
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keputusan. Contohnya : Input data yang salah atau eror serta 

keterlambatan penginputan menyebabkan penyajian laporan laba 

rugi membutuhkan waktu yang lama. 

b. Peningkatan kuantitas pekerjaan tidak diikuti kualitas 

system akuntansi yang sesuai tidak mampu menyajikan data 

yang digunakan untuk pengambilan keputusan perusahaan. 

3. Belum adanya pemisahan tugas dalam fungsi system yang sesuai 

karena penginputan dilakukan oleh sembarang karyawan tidak sesuai 

dengan bidang pekerjaannya. Seperti contoh : bagian kasir menginput 

persediaan barang, bagian gudang menginput pengeluaran sangu, dan 

seorang finance dapat menginput pengeluaran sparepart 

Oleh sebab itu pada penelitian ini akan dikembangkan sistem 

komputerisasi dengan menggunakan pendekatan RAD untuk mengatasi 

kelemahannya tersebut. 

 

4.3. Analisis Kebutuhan Terhadap Sistem Baru 

Tahap ini merupakan tahap untuk mengidentifikasi apa saja yang 

perlu dilakukan oleh sistem baru, apa yang dibutuhkan dan diinginkan 

oleh pengguna dari sistem baru. Kebutuhan sistem yang akan 

dikembangkan harus berdasarkan hasil analisa permasalahan pada sistem 

manual. Hal ini bertujuan agar kinerja PT Multi Kargo Transindo semakin 

baik dengan mengatasi kelemahan yang ada.  Pada tahap selanjutnya 

adalah pembuatan database dan melakukan perancangan prototype sistem.  
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4.4. Tahap Pembuatan Prototype 

Tahap selanjutnya adalah melakukan pembuatan desain atau prototype 

untuk model RAD. Berikut ini adalah gambar untuk home awal dari PT Multi 

Kargo Transindo: 

 

Gambar 4.1. Tampilan awal program PT Multi Kargo Transindo  

 

Pada menu pertama kali masuk, berisi tentang tampilan awal program 

yang berisi neraca, laba rugi, perubahan modal, arus kas, buku besar, laporan 

jurnal, laporan piutang, hutang leasing, history mobil, hutang supplier dan 

persediaan. 

1. Neraca: Laporan neraca berfungsi untuk menunjukkan kondisi, 

informasi, dan posisi keuangan bisnis pada periode waktu tertentu. 

Melalui laporan neraca inilah dapat mengetahui data tentang kewajiban 
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berupa utang, ekuitas atau modal perusahaan, dan jumlah aktiva 

berupa harta atau aset. 

2. Laba rugi: Laporan laba rugi bertujuan untuk memberi informasi 

apakah bisnis berada dalam kondisi laba atau rugi 

3. Perubahan modal: Laporan keuangan satu ini menyediakan data 

mengenai seberapa besar perubahan modal yang telah terjadi sekaligus 

dengan penyebab perubahannya. 

4. Arus kas :Laporan arus kas bertujuan untuk menunjukkan data 

tentang aliran masuk dan keluar kas bisnis pada periode tertentu 

5. Buku besar: Pencatatan transaksi keuangan yang mengkonsolidasikan 

masukan dari semua jurnal akuntansi dan merupakan penggolongan 

rekening sejenis. 

6. Laporan jurnal: Laporan ini menampilkan daftar semua jurnal per 

transaksi yang terjadi dalam periode tertentu.  

7. Laporan piutang: Laporan piutang menyajikan informasi mengenai 

kewajiban konsumen atau klien yang harus dibayarkan pada periode 

tertentu. 

8. Hutang leasing: Hutang yang diperoleh dari perusahaan leasing untuk 

pembelian aktiva tetap ( dalam bentuk capital lease atau sales and 

lease back) 

9. Hutang supplier : Laporan hutang supplier menampilkan jumlah nilai 

hutang pada setiap Supplier, sehingga memudahkan untuk mengontrol 

pembayaran hutang dan pencatatan hutang baru 

https://sleekr.co/blog/menyusun-laporan-laba-rugi/
https://sleekr.co/blog/menyusun-laporan-laba-rugi/
https://sleekr.co/blog/contoh-laporan-arus-kas-perusahaan/
https://sleekr.co/blog/contoh-laporan-arus-kas-perusahaan/
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Kemudian barulah masuk ke dalam kode akun: 

 

Gambar 4.2. Kode Akun PT Multi Kargo Transindo  

Pada kode akun ini berisi berbagai pilihan untuk aset lancar, piutang 

perssedian, aset tetap dan kewajiban.  

1. Aset lancar: Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas (Kas, BCA, 

Mandiri, BRI, dan BNI). 

2. Piutang: Piutang terdiri dari piutang usaha dan piutang non usaha 

3. Persedian: Persediaan terdiri dari  persediaan bahan (persediaan spare 

part, persediaan ban dan persediaan oli) 
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4. Aset tetap: Aset tetap terdiri dari tanah, bangunan, akumulasi 

depresiasi bangunan, kendaraan, akumulasi depresiasi kendaraan, 

peralatan, akumulasi depresiasi peralatan 

5. Kewajiban: Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek dan 

hutang usaha. 

Kemudian untuk tampilan File yaitu data mobile dapat dilihat pada gambar 

berikut ini: 

 

Gambar 4.3. Tampilan Data Mobil 
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Berbagai pilihan tampilan untuk datamobil  ini adalah merek, mobil, harga 

perolehan, umur ekonomis, km per tahun, penyusutan per km, nomor polisi dan 

fot. Kemudian untuk tampilan pada data pelanggan adalah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4.4. Tampilan Data Pelanggan 

 

Berbagai pilihan tampilan untuk data pelanggan ini adalah nama, alamat, 

nomor telepon 1, nomor telepon 2, nomor fax, email, contact person, dan foto 

serta masukan data, edit, hapus dan tutup.  

1. Nama: Untuk memasukan nama user 

2. Alamat: Untuk mengisi alamat user 

3. Nomor telepon 1: Untuk mengisi nomor telepon yang bisa dihubungi  
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4. Nomor telepon 2: Untuk mengisi nomor telepon yang bisa dihubungi 

jiak telepon 1 tidak tersambung 

5. Nomor fax : Untuk mengisi nomor fax user 

6. Email: untuk mengisi alamat email user 

7. Contact person: Untuk memengetahui user yang dapat dihubungi 

8. Foto : Untuk memasukan foto user untuk memperlangkap data 

9. Masukan data: Untuk mengisi data user baru 

10. Edit: Untuk mengedit data user 

11. Hapus: Untuk menghapus file user yang tersimpan 

12. Tutup: Untuk menutup aplikasi 

Kemudian untuk tampilan pada data supir adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.5. Tampilan Data Supir 
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Berbagai pilihan tampilan untuk data supir adalah nama, alamat, nomor 

telepon dan foto serta masukan data, edit, hapus dan tutup.  

1. Nama: Untuk memasukan nama user 

2. Alamat: Untuk mengisi alamat user 

3. Nomor telepon : Untuk mengisi nomor telepon yang bisa dihubungi  

4. Foto: Untuk memasukan foto user untuk memperlangkap data 

5. Masukan data: Untuk mengisi data user baru 

6. Edit: Untuk mengedit data user 

7. Hapus: Untuk menghapus file user yang tersimpan 

8. Tutup: Untuk menutup aplikasi 

Kemudian untuk tampilan pada leasing adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.6. Tampilan Leasing 
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1. Nama: Untuk memasukan nama user 

2. Alamat: Untuk mengisi alamat user 

3. Nomor telepon : Untuk mengisi nomor telepon yang bisa dihubungi  

4. Masukan data: Untuk mengisi data user baru 

5. Edit: Untuk mengedit data user 

6. Hapus: Untuk menghapus file user yang tersimpan 

7. Tutup: Untuk menutup aplikasi 

Berbagai pilihan tampilan untuk leasing adalah nama, alamat, nomor 

telepon serta masukan data, edit, hapus dan tutup. Kemudian untuk tampilan pada 

tarif rute adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.7. Tampilan Tarif Rute 
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Berbagai pilihan tampilan untuk file ini adalah rute, tarif 20 ft, 40 ft, biaya 

supir, biaya bahan bakar, simpan, hapus, dan tutup.  

1. Rute: Untuk mengetahui rute yang akan ditempuh 

2. Biaya supir:Untuk memasukan jumlah biaya supir yang akan 

dikeluarkan 

3. Biaya bahan bakar :Untuk memasukan jumlah biaya bahan bakar yang 

akan dikeluarkan 

4. Hapus: Untuk menghapus file user yang tersimpan 

5. Tutup: Untuk menutup aplikasi 

Kemudian untuk tampilan pada jenis barang adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.8. Tampilan Jenis Barang 
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Berbagai pilihan tampilan untuk file ini adalah masukan data, edit, hapus, 

dan tutup.  

1. Masukan data: Untuk mengisi data user baru 

2. Edit: Untuk mengedit data user 

3. Hapus: Untuk menghapus file user yang tersimpan 

4. Tutup: Untuk menutup aplikasi 

Kemudian untuk tampilan pada Data barang adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.9. Tampilan Data Barang 

 

Berbagai pilihan tampilan untuk file ini adalah pilih jenis barang, produk, 

nama barang, satuan, harga beli, harga jual, masukan data, edit, hapus, dan tutup.  

1. Jenis barang: Untuk memasukan jenis barang yang akan diangkut 

2. Produk: Untuk memasukan produk barang yang akan diangkut 
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3. Nama barang: Untuk memasukan nama barang yang akan diangkut 

4. Satuan: Untuk memasukan satuan barang 

5. Harga beli: Untuk memasukan harga beli barang 

6. Harga jual : Untuk memasukan harga jual barang 

7. Masukan data: Untuk mengisi data user baru 

8. Edit: Untuk mengedit data user 

9. Hapus: Untuk menghapus file user yang tersimpan 

10. Tutup: Untuk menutup aplikasi 

Kemudian untuk tampilan pada data supplier adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.10. Tampilan Data Supplier 

Berbagai pilihan tampilan untuk file ini adalah nama, alamat, nomor 

telepon 1, nomor telepon 2, nomor fax, email, contact person, dan foto serta 

masukan data, edit, hapus dan tutup.  
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1. Nama: Untuk memasukan nama user 

2. Alamat: Untuk mengisi alamat user 

3. Nomor telepon 1: Untuk mengisi nomor telepon yang bisa dihubungi  

4. Nomor telepon 2: Untuk mengisi nomor telepon yang bisa dihubungi 

jiak telepon 1 tidak tersambung 

5. Nomor fax : Untuk mengisi nomor fax user 

6. Email: untuk mengisi alamat email user 

7. Contact person: Untuk memengetahui user yang dapat dihubungi 

8. Foto : Untuk memasukan foto user untuk memperlangkap data 

9. Masukan data: Untuk mengisi data user baru 

10. Edit: Untuk mengedit data user 

11. Hapus: Untuk menghapus file user yang tersimpan 

12. Tutup: Untuk menutup aplikasi 

Kemudian untuk tampilan input saldo awal neraca adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.10. Tampilan Input Saldo Awal Neraca 

Berbagai pilihan tampilan untuk file ini adalah aset, asset lancar, aset 

tetap, kewajiban, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan 

ekuitas.  

1. Tambah data: Untuk menambah data user baru 

2. Hapus: Untuk menghapus file user yang tersimpan 

3. Tutup: Untuk menutup aplikasi 

Kemudian untuk tampilan pada saldo awal leasing adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.11. Tampilan Saldo Awal Leasing 

 

Berbagai pilihan tampilan untuk file ini adalah tanggal, leasing, lama masa 

anggraan, pokok hutang, bunga, tanggal jatuh tempo, pokok perbulan, beban 

bunga perbulan, angsuran dari bulan, nomor bukti, keterangan, angsuran, proses, 

hapus dan tutup.  

1. Proses: Untuk memproses data user yang telah diisi 

2. Hapus: Untuk menghapus file user yang tersimpan 

3. Tutup: Untuk menutup aplikasi 
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Kemudian untuk tampilan pada saldo awal penyusutan mobil adalah 

sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4.12. Tampilan Saldo Awal Penyusutan Mobil 

Berbagai pilihan tampilan untuk file ini adalah masukan data, edit, hapus, 

tutup, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, data piutang, tanggal, nomor 

bukti, keterangan, dan  nominal. 

1. Masukan data: Untuk mengisi data user baru 

2. Hapus: Untuk menghapus file user yang tersimpan 

3. Tutup: Untuk menutup aplikasi 
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Kemudian untuk tampilan pada saldo data aset tetap adalah sebagai 

berikut: 

 

Gambar 4.13. Tampilan Saldo Data Aset Tetap 

Berbagai pilihan tampilan untuk file ini adalah simpan, hapus, tutup, 

proses akuntansi, tanggal saldo awal, nama aset, nomor inventaris, umur 

ekonomis, dan nama akun. 

1. Simpan: Untuk menyimpan data user baru 

2. Hapus: Untuk menghapus file user yang tersimpan 

3. Tutup: Untuk menutup aplikasi 

Kemudian untuk tampilan pada saldo awal barang adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.14. Tampilan Saldo Awal Barang 

Berbagai pilihan tampilan untuk file ini adalah tanggal stok awal, kode 

abrcode, namabarang, satuan, spesifikasi, harga beli, jumlah stok, masukan data, 

hapus dan tutup. 

1. Masukan data: Untuk mengisi data user baru 

2. Hapus: Untuk menghapus file user yang tersimpan 

3. Tutup: Untuk menutup aplikasi 

Kemudian untuk tampilan pada penyusutan aset adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.15. Tampilan Penyusutan Aset 

 

Berbagai pilihan tampilan untuk file ini adalah tanggal saldo awal, nama 

aset tetap, harga perolehan, umur ekonomis, umur saat ini, masukan data, hapus, 

dan tutup.  

1. Masukan data: Untuk mengisi data user baru 

2. Hapus: Untuk menghapus file user yang tersimpan 

3. Tutup: Untuk menutup aplikasi 

Kemudian untuk tampilan output pada kas dan setara kas adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.16. Tampilan Kas dan Setara Kas 

 

Berbagai pilihan tampilan untuk file ini adalah tanggal, kode akun, nomor 

bukti, nominal, tambah data, hapus, dan tutup. 

1. Tambah data: Untuk menambah data user baru 

2. Hapus: Untuk menghapus file user yang tersimpan 

3. Tutup: Untuk menutup aplikasi 

Kemudian untuk tampilan output pada saldo awal hutang adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.17. Tampilan Saldo Awal hutang 

 

Berbagai pilihan tampilan untuk file ini adalah nama suplier, alamat, 

nomor telepon, tanggal, bukti, keterangan nominal, masukan data, edit, hapus, dan 

tutup.  

1. Tambah data: Untuk menambah data user baru 

2. Hapus: Untuk menghapus file user yang tersimpan 

3. Tutup: Untuk menutup aplikasi 

Kemudian untuk tampilan output pada transaksi boking adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.18. Tampilan Transaksi Boking 

 

Berbagai pilihan tampilan untuk file ini adalah tanggal pinjam pelanggan, 

nama, alamat, nomor teelpon, rute, data mobil, nomor polisi, merek, mobil, harga, 

sopir, harga, bahan bakar, harga sewa, uang muka dan tanggal kembali.  

1. Masukan data: Untuk mengisi data user baru 

2. Hapus: Untuk menghapus file user yang tersimpan 

3. Tutup: Untuk menutup aplikasi 

Kemudian untuk tampilan peminjaman truk adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.19. Tampilan Peminjaman Truk 

 

Berbagai pilihan tampilan untuk file ini adalah tanggal pinjam pelanggan, 

nama, alamat, nomor teelpon, rute, data mobil, nomor polisi, merek, mobil, harga, 

sopir, harga, bahan bakar, harga sewa, uang muka dan tanggal kembali. 

1. Masukan data: Untuk mengisi data user baru 

2. Hapus: Untuk menghapus file user yang tersimpan 

3. Tutup: Untuk menutup aplikasi 

Kemudian untuk tampilan output pada ambil booking mobil adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.20. Tampilan Ambil Booking Mobil 

Berbagai pilihan tampilan untuk file ini adalah nomor polisi, mobil, 

pelanggan, alamat, nomor telepon, dart tanggal, sampai tanggal, lama, sopir, ang 

muka, total biaya, kurang, tambah pembayaran, KM awal, proses dan tutup.  

1. Proses: Untuk memproses data user yang telah diisi 

2. Tutup: Untuk menutup aplikasi 

Kemudian untuk tampilan output pada pengembalian mobil adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.21. Tampilan Pengeluaran Kas Untuk Bahan Bakar dan Supir 

 Berbagai pilihan tampilan untuk file ini adalah nomor polisi, nomor mobil, 

nama pelanggan, alamat pelanggan, alamat pelanggan, nomor telpon, biaya supir, 

biaya bahan bakar. Biaya supir dan bahan bakar berdasarkan rute peminjaman 

yang dipilih. 

1. Masukkan data : Untuk memproses data user yang telah diisi 

2. Tutup : Untuk menutup aplikasi setelah proses selesai. 
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Gambar 4.22. Tampilan Pengembalian Mobil 

 

Berbagai pilihan tampilan untuk file ini nomor polisi, mobil, pelanggan, 

alamat, nomor telepon, dart tanggal, sampai tanggal, lama, sopir,uang muka, total 

biaya, kurang, tambah pembayaran, KM awal, tanggal kembali, jumlah KM akhir, 

tamahan biaya, total pembayaran, proses dan tutup.  

1. Proses: Untuk memproses data user yang telah diisi 

2. Tutup: Untuk menutup aplikasi 

Kemudian untuk tampilan output pada pembelian tunai adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.23. Tampilan Pembelian Tunai 

Berbagai pilihan tampilan untuk file ini barcode, nama barang, satuan, 

spesifikasi, harga beli, tanggal, supplier, jumlah,masukan data, hapus dan tutup. 

1. Masukan data: Untuk mengisi data user baru 

2. Hapus: Untuk menghapus file user yang tersimpan 

3. Tutup: Untuk menutup aplikasi 

Kemudian untuk tampilan output pada pembelian kredit adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.24. Tampilan Pembelian Kredit 

Berbagai pilihan tampilan untuk file ini barcode, nama barang, satuan, 

spesifikasi, harga beli, tanggal, supplier, jumlah,masukan data, hapus dan tutup.  

1. Masukan data: Untuk mengisi data user baru 

2. Hapus: Untuk menghapus file user yang tersimpan 

3. Tutup: Untuk menutup aplikasi 

Kemudian untuk tampilan output pada transaksi servis adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.25. Tampilan Transaksi Servise 

 

Berbagai pilihan tampilan untuk file ini tanggal keterangan, spare part, 

merk, nomor polisi, mobil, masukan data, hapus, dan tutup.  

1. Masukan data: Untuk mengisi data user baru 

2. Hapus: Untuk menghapus file user yang tersimpan 

3. Tutup: Untuk menutup aplikasi 

Kemudian untuk tampilan output pada transaksi penyusutan mobil adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.26. Tampilan Transaksi Penyusutan Mobil 

 

Berbagai pilihan tampilan untuk file ini dari tanggal, sampai tanggal, 

merk, nomor pilisi, mobil, penyusutan mobil, jumlah KM, tanggal, masukan data, 

hapus, dan tutup. 

1. Masukan data: Untuk mengisi data user baru 

2. Hapus: Untuk menghapus file user yang tersimpan 

3. Tutup: Untuk menutup aplikasi 

Kemudian untuk tampilan output pada transaksi jurnal penyesuaian adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.27. Tampilan Transaksi Jurnal Penyesuaian 

 

Berbagai pilihan tampilan untuk file ini rekening yang di debit, rekening 

yang di kredit, tanggal, masukan data, edit, hapus, dan tutup. Jurnal umu terdiri 

atas: 

1. Aset  

2. Kewajiban 

3. Ekuitas 

4. Pendapatan 

5. Beban 

6. Pendapatan dari luar 

7. Beban di luar usaha 

8. Masukan data: Untuk mengisi data user baru 
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9. Edit: Untuk mengedit data user 

10. Hapus: Untuk menghapus file user yang tersimpan 

11. Tutup: Untuk menutup aplikasi 

Kemudian untuk tampilan output pada transaksi pengeluaran kas adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 4.28. Tampilan Transaksi Pengeluaran Kas 

Berbagai pilihan tampilan untuk file ini tanggal, biaya, penegeluaran, 

nomor nukti, keterangan, nominal, tambah data, hapus, dan tutup.  

12. Tambah data: Untuk menambah data user baru 

13. Hapus: Untuk menghapus file user yang tersimpan 

14. Tutup: Untuk menutup aplikasi  
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Kemudian untuk tampilan output pada transaksi penerimaan piutang 

adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.29. Tampilan Transaksi Penerimaan Piutang 

Berbagai pilihan tampilan untuk file ini masukan data, edit, hapus, tutup, 

namam pelanggan, alamat, nomor telepon, tanggal, bukti, keterangan, nominal. 

Nama: Untuk memasukan nama user 

15. Alamat: Untuk mengisi alamat user 

16. Nomor telepon 1: Untuk mengisi nomor telepon yang bisa dihubungi  

17. Tanggal 

18. Masukan data: Untuk mengisi data user baru 

19. Edit: Untuk mengedit data user 
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20. Hapus: Untuk menghapus file user yang tersimpan 

21. Tutup: Untuk menutup aplikasi 

Kemudian untuk tampilan output pada transaksi pembayaran hutang 

adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.30. Tampilan Transaksi Pembayaran Hutang 

Berbagai pilihan tampilan untuk file ini masukan data, edit, hapus, tutup, 

namam pelanggan, alamat, nomor telepon, tanggal, bukti, keterangan, nominal.  
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22. Nama: Untuk memasukan nama user 

23. Alamat: Untuk mengisi alamat user 

24. Nomor telepon : Untuk mengisi nomor telepon yang bisa dihubungi  

25. Masukan data: Untuk mengisi data user baru 

26. Edit: Untuk mengedit data user 

27. Hapus: Untuk menghapus file user yang tersimpan 

28. Tutup: Untuk menutup aplikasi 

Kemudian untuk tampilan output pada transaksi hutang leasing adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 4.31. Tampilan Transaksi Hutang Leasing 

 

Berbagai pilihan tampilan untuk file ini tanggal, leasing, lama masa 

angsuran, harga mobil, bunga, tanggal jatuh tempo, pokok perbulan, beban bunga 
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perbulan, angsran dari bulan, nomor bukti, keterangan, angsuran, uang muka, 

proses, hapus, dan tutup.  

1. Proses: Untuk memproses data user 

2. Hapus: Untuk menghapus file user yang tersimpan 

3. Tutup: Untuk menutup aplikasi 

Kemudian untuk tampilan output pada transaksi bayar hutang leasing 

adalah sebagai berikut: 

Gambar 4.32. Tampilan Transaksi Bayar Hutang Leasing 

 

Berbagai pilihan tampilan untuk file ini nama leasing, tanggal, nomor 

bukti, angsuran ke, bayar, proses, hapus, dan tutup.  

4. Nomor leasing 
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5. Tanggal: diisi tanggal hari pembayaran 

6. Nomo bukti 

7. Angsuran ke: disini total angsuran yang dilakukan 

8. Bayar untuk mengetahu bahwa sudah dilakukan pembayaran 

atau belum 

9. Proses: Untuk memproses data user 

10. Hapus: Untuk menghapus file user yang tersimpan 

11. Tutup: Untuk menutup aplikasi 

Kemudian untuk tampilan output pada laporan neraca awal adalah sebagai 

berikut: 

 

Gambar 4.33. Tampilan Laporan Neraca Awal 
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Berbagai pilihan tampilan untuk file ini dari tanggal, sampai tanggal dan 

nomor rekening, uaian rekening dan saldo. Uraian rekening  terdiri dari: 

1. Aset lancar 

2. Kas dan setara kas 

3. Piutang 

4. Piutang usaha 

5. Persediaan bahan  

6. Persediaan spare part 

7. Persediaan ban 

8. Persediaan oli 

9. Aset tetap 

Kemudian untuk tampilan output pada laporan laba rugi adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.34. Tampilan Laporan Laba Rugi 

 

Berbagai pilihan tampilan untuk file ini dari tanggal, sampai tanggal dan 

lihat laporan, dan berisi tentang laporan laba rugi seperti: 

1. Pendapatan usaha 

2. Pendapatan spare part 

3. Beban gaji 

4. Beban penggantian sparepart 

5. Total beban 

6. Laba bersih toko 
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7. Pendapatan diluar usaha.  

Kemudian untuk tampilan output pada laporan perubahan modal adalah 

sebagai berikut: 

Gambar 4.35. Tampilan Laporan Perubahan Modal 

 

Berbagai pilihan tampilan untuk file ini dari tanggal, sampai tanggal dan 

lihat laporan, dan berisi tentang laporan perubahan modal seperti saldo awal 

perubahan modal, laba bersih sebelum pajak, dan saldo akhir modal.  

1. Laporan perubahan modal:Laporan perubahan modal adalah laporan 

keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan modal pada 
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perusahaan akibat dari segala kegiatan pokok operasi perusahaan pada 

suatu periode akuntansi tertentu. 

2. Saldo awal perubahan modal 

3. Laba bersih sebelum pajak:  ukuran dari profitabilitas suatu perusahaan 

yang tidak termasuk bunga dan beban pajak penghasilan 

4. Saldo akhir modal.  

Kemudian untuk tampilan output pada laporan arus kas adalah sebagai 

berikut: 

 

 

Gambar 4.36. Tampilan Laporan Arus Kas 

Berbagai pilihan tampilan untuk file ini dari tanggal, sampai tanggal dan 

lihat laporan, dan berisi tentang laporan laba rugi seperti arus kas dari aktivitas 
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operasional, arus kas dari aktivitas investasi dan aus kas dari aktifitas pendanaan. 

Arus kas dari aktivitas operasional terdiri dari: 

1. Pembelian persedian ban 

2. Penerimaan piutang usaha 

3. Beban gaji 

4. Beban penggantian sparepart 

5. Beban pemeliharaan 

6. Beban listrik 

7. Beban air 

8. Beban ATK 

9. Beban telepon 

10. Pembayaran hutang usaha 

Kemudian untuk tampilan output pada buku besar adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.37. Tampilan Buku Besar 

 

Berbagai pilihan tampilan untuk file ini dari tanggal, sampai tanggal dan 

lihat laporan, dan berisi tentang laporan mutasi. Laporan mutasi terdiri dari: 

1. Aset  

2. Aset lancar 

3. Kas dan setara kas 

4. Tanggal 

5. Nomor bukti 

6. Ketangan  

7. Debet  :Jumlah uang yang masuk 

8. Kredit   : Jumlah uang yang keluar 
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9. Saldo  : Sisa uang 

Kemudian untuk tampilan output pada laporan jurnal adalah sebagai 

berikut: 

 

Gambar 4.38. Tampilan Laporan Jurnal 

 

Berbagai pilihan tampilan untuk file ini dari tanggal, sampai tanggal dan 

lihat laporan, dan berisi tentang laporan jurnal. Laporan jurnal terdiri dari: 

1. Nomo bukti : bukti pembayaran 

2. Tanggal  : tanggal pembayaran atau pengeluaran 

3. Keterangan 

4. Debet  :Jumlah uang yang masuk 

5. Kredit   : Jumlah uang yang keluar 
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Kemudian untuk tampilan output pada laporan piutang adalah sebagai 

berikut: 

 

Gambar 4.39. Tampilan Laporan Piutang 

 

Berbagai pilihan tampilan untuk file ini dari tanggal, sampai tanggal dan 

lihat laporan, dan berisi tentang laporan piutang pelanggan. Laporan piutang 

terdiri dari: 

1. Nama 

2. Saldo awal piutang 

3. Pembayaran 

4. Saldo akhir piutang 
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5. Total 

6. Grand total 

Kemudian untuk tampilan output pada laporan hutang klasing adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 4.40. Tampilan Laporan Hutang Leasing 

Berbagai pilihan tampilan untuk file ini dari tanggal, sampai tanggal dan 

lihat laporan, dan berisi tentang laporan hutang ke leasing. Laporan hutang ke 

leasing terdiri dari: 

1. Leassing 

2. Saldo awal hutang 

3. Pembayaran 

4. Saldo akhir 
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Kemudian untuk tampilan output pada laporan history kendaraan adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 4.41. Tampilan Laporan History Kendaraan 

 

Berbagai pilihan tampilan untuk file ini dari tanggal, sampai tanggal dan 

lihat laporan, dan berisi tentang laporan history kendaraan. Laporan history 

kendaraan terdiri atas: 

1. Pendapatan usaha 

2. Beban depresiasi kendaraan 

3. Pendapatan 

4. Beban 

5. Sub total  
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6. Laba permobil 

7. Nomor polisi 

8. Nama mobil 

Kemudian untuk tampilan output pada laporan hutang suplier adalah 

sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4.42. Tampilan Laporan Hutang Suplier 

 

Berbagai pilihan tampilan untuk file ini dari tanggal, sampai tanggal dan 

lihat laporan, dan berisi tentang laporan hutang ke supplier.  

Laporan hutang supplier terdiri atas: 

1. Nama supplier 
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2. Salso awal hutang 

3. Pembayaran 

4. Saldo akhir 

Kemudian untuk tampilan output pada laporan persediaan  adalah sebagai 

berikut: 

 

Gambar 4.43. Tampilan Laporan Persediaan 

 

Berbagai pilihan tampilan untuk file ini dari tanggal, sampai tanggal dan 

lihat laporan, dan berisi tentang laporan persediaan. 

Laporan persediaan terdiri dari: 

1. Satuan 
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2. Stok awal 

3. Pembelian 

4. Pemakaian 

5. Stok akhir 

6. Harga 

7. Total harga 

4.5. Tahap Pengembangan Prosedur Sistem yang Baru 

Setelah membuat prototype, kemudian dilakukan pengembangan prosedur 

sistem yang baru untuk menyesuaikan antara prototype dengan kondisi di 

lapangan yang sesungguhnya. Tahap ini dilakukan dengan melakukan up date 

sistem maupun penyesuaian dengan praktek perusahaan. 

 

4.6. Tahap Implementasi Sistem 

Merupakan tahap yang paling akhir. Tahap ini merupakan tahap transisi dari 

sistem lama ke sistem baru. Pada tahap ini, dipertimbangkan perangkat keras dan 

perangkat lunak apa saja yang digunakan untuk menjalankan sistem yang telah 

dikembangkan. Dalam tahap ini, dilakukan sosialisasi dan operasionalisasi sistem 

komputerisasi ini. Sosialisasi ini bertujuan agar diketahui secara baik oleh 

karyawan yang mengoperasikannya pada PT Multi Kargo Transindo. Dalam tahap 

ini diharapkan dapat meminimalkan dan mengatasi masalah atau kelemahan yang 

ada. 

 


