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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Analisis Permasalahan (Problem Analysis) 

 Permasalahan pada toko Maju Mas adalah masih digunakannya sistem 

pencatatan manual baik pada saat pembelian barang maupun penjualan sehingga 

seringkali pemilik kerepotan untuk mengecek semua transaksi terlebih lagi jika 

ada nota-nota yang hilang. Hal ini kurang efisien dan memakan waktu karena 

tidak dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat dan akurat. Oleh 

karena itu diperlukan identifikasi kelemahan dari sistem manual dan dianalisis 

dalam pengembangan sistem. 

Kinerja(Performance) 1. Pengecekan harga barang yang dilakukan secara 

manual membutuhkan waktu yang lama dan butuh 

ketelitian dalam melihat harga tersebut.  

2. Waktu yang diperlukan dalam pembuatan nota dan 

pengecekan harga adalah ±3 menit jika menggunakan 

sistem manual, sedangkan dengan menggunakan sistem 

hanya ±1 menit 

Informasi(Information) 1. Transaksi masih di catat secara manual sehingga 

sering terjadi kesalahan pencatatan atau kesalahan 

perhitungan dan terkadang tulisan nota tidak jelas 

sehingga sulit dibaca.  

2. Pencarian data satu persatu membutuhkan waktu 

yang lama 



27 
 

Kontrol(Control) 1. Pencatatan transakasi secara manual memungkinkan 

terjadinya kesalahan pencatatan dan perhitungan.  

2. Penyimpanan data transaksi dalam bentuk nota 

rawan hilang atau rusak 

Efisiensi(Efficiency) 1. Pengecekan barang dan pencatatan barang dengan 

sistem manual kurang efisisen karena harus mengecek 

barang dan mencari data satu per satu sehingga 

membutuhkan waktu yang lama 

Pelayanan(Service) 1. Pelayanan pada pelanggan akan membutuhkan 

banyak waktu karena harus menunggu pembuatan nota, 

dimana pembuatan nota tersebut kasir harus mencari 

dulu harga tiap barang yang akan di beli dan 

menghitung total bayar.  

Tabel 2 

4.2. Analisis Kebutuhan (Requirement Analysis) 

 Analisis kebutuhan merupakan hal-hal mengenai sistem baru yang akan 

dibutuhkan oleh toko Maju Mas. 

a. Proses adaptasi sistem baru yang akan di gunakan tidak membutuhkan 

waktu terlalu lama 

b. System baru dapat menghasilkan informasi yang lebih relevan dan akurat. 

c. Keamanan system terjaga karena system di lengkapi dengan password, 

sehingga data akan terlindungi dari orang yang tidak berwenang. 

d. System yang baru dapat menyimpan dan merorganisir data dengan baik 
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e. Jenis transaksi yang ada di sistem baru sudah lengkap dan dapat 

menggantikan sistem yang lama. 

4.3. Analisis Keputusan (Decision Analysis) 

 Untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan masalah yang terdapat pada 

toko Maju Mas, maka pada penelitian ini digunakan program accounting software 

K-System. Keunggulan program K-System dibanding dengan accounting software 

yang lain adalah: 

4.3.1 Software K-System di rancang khusus untuk diterapkan di 

Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia, sehingga mudah untuk 

dipahami, digunakan dan dipelajari. 

4.3.2 Program K-System dapat dioperasikan dengan windows XP , 

windows 7 atau linux serta tanpa penambahan biaya untuk single user 

program ini dapat langsung diunduh langsung dari website K-System secara 

gratis. 

4.3.3 Jenis transaksi dalam program K-System sudah lengkap sehingga di 

harapkan informasi yang di hasilkan benar-benar akurat dan dapat 

membantu pengguna dalam pengambilan keputusan. 

4.3.4 Program sudah teruji dan terus diperbaiki secara berkala sehingga 

ketika diterapkan diharapkan tidak terjadi banyak masalah. 

4.3.5 Program sudah terpadu sehingga tidak harus mengulang pengisian 

transaksi. 
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4.3.6 Keamanan data sangat terjamin, karena program dilengkapi dengan 

perlindungan password sehingga hanya orang-orang berkepentingan saja 

yang bisa megakses data. 

4.4. Desain Proses Bisnis (Business Process Design) 

 Toko Maju Mas juga mempunyai struktur organisasi yang menunjukkan 

adanya tingkatan wewenang serta pembagian masing-masing tugas. 

 

Gambar 5. Struktur Organisasi 

Tugas dan Wewenang (Job Descriptions) 

Pemilik 

 Pemilik memegang penuh kendali dalam pengambilan keputusan atas usaha 

toko Maju Mas, mengawasi jalannya kinerja pegawai di toko, menjadi kasir,  

melakukan pembelian barang dan bahan pendukung untuk keperluan toko, 

mengkontrol gudang penyimpanan persediaan, dan melakukan pencatatan 

pemasukan dan pengeluaran kas. 

  

Pemilik 

Pegawai 
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Pegawai 

 Pegawai bertugas untuk melayani pembeli dan memasukan barang dagang 

yang dibeli oleh pemilik ke dalam gudang 

4.4.1.Sistem Informasi Akuntansi Toko Maju Mas 

4.4.1.1. Bagan Alir Pembelian Stok Barang 

 

Gambar 6. Bagan Alir Pembelian Stok Barang . 
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Keterangan: 

Pemilik melakukan pengecekan persediaan barang dagang di software 

K-System dan menentukan barang dagangan apa saja yang perlu 

dibeli. Kemudian pemilik membeli barang dagang yang diperlukan dan 

membayarnya secara tunai atau kredit, dan melakukan pencatatan 

pembelian berdasarkan nota pembelian dari supplier ke software K-

System. Setelah proses input selesai maka software akan otomatis 

meng-update persediaan barang dagang, pembelian, master supplier 

serta pengeluaran kas. 
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4.4.1.2 Bagan Alir Proses Penjualan Barang 

 

Gambar 7. Bagan Alir Penjualan Barang.
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Keterangan: 

Pegawai menerima permintaan pada customer untuk pembelian 

barang, lalu pemilik mengcek persediaan yang ada pada K-System 

apakah barang yang di inginkan customer tersedia atau tidak. Jika idak 

maka transaksi selesai. Jika barang yang di ingin customer tersedia 

maka pegawai akan mengambilkan barang sesuai permintaan customer 

lalu menyerahkan ke pemilik. Pemilik menginput transaksi penjualan 

di K-System, setelah proses input selesai software akan otomatis 

meng-update data persediaan, penjualan dan kas/piutang sesuai 

dengan pembayaran customer tunai/piutang, dan diberikan nota 

penjualan berserta barang yang diminta kepada customer. 

4.5. Pemasangan dan Penyesuaian (Installation and Customization) 

4.5.1. Menginstall Program K-System ke Komputer 

1) Masukkan CD ke CD drive, tunggu hingga muncul tampilan 

(gambar) kemudian klik “unzip” lalu tunggu hingga proses selesai. 

Kemudian mucul kotak dialog dengan tulisan “unzipped successfully” 

lalu klik “ok”. 

2) Jika setelah CD anda masukkan ke CD drive dan tidak muncul 

tampilam (gambar), maka anda bisa masuk ke explorer, klik file 

kystem.exe yang ada di CD. Kemudian adan muncul tampilan 

(gambar), klik “unzip” dan tunggu hingga proses selesai. 
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Proses Install: 

1) Membuat direktori c:\ksystem. 

2) Menyalin (copy) isi CD (program ksystem) ke c:\ksystem. 

3) Membuat icon ksystem. 

4.5.2. Menjalankan Program K-System 

1) Klik dua kali icon K-System untuk menjalankan program. 

2) Apabila data masih kosong (pertama kali menjalankan program 

K-System), maka akan muncul tampilan sebagai berikut: 

 

Kemudian akan klik dua kali atau tekan enter pada piliham “tanpa 

saldo awal”, selanjutnya akan muncul tampilan sebagai nerikut: 

 

Gambar 8. Pilihan Tipe Data Awal 

Klik dua kali atau tekan enter pada pilihan “perdagangan umum” dan 

tunggu sebentar, maka akan keluar tampilan sebagai berikut: 
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Gambar 9. Tampilan Layar Login 

isi kode pemakai: root (tekan enter) dan password: root (tekan enter). 

Kode pemakai yang disediaakan pada saat data masih kosong adalah 

root dengan password root. 

 

Gambar 10. Layar Menu K-System 
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4.5.3. Memasukan Data Perusahaan 

Mengganti nama perusahan di scr914 

 

Gambar 11. Setup Awal Perusahaan (scr914) 

Setelah masuk ke layar 914 tersebut, untuk mengganti menjadi nama 

perusahaan dan memasukan data lainnya tekan tombol ‘u’ kemudian 

jika sudah selesai tekan tombol ‘end’. 

4.5.4. Mengisi Nomor Rekening Buku Besar 

Untuk mengisi nomor rekening buku besar ada dua cara, yaitu: 

1) Cara pertama mengisi data awal rekening buku besar, yaitu dengan 

menjalankan scr2811. Dalam tampilan tersebut kita dapat mengisi 

banyak rekening sekaligus dan kemudian menyimpannya jika 

rekening-rekening tersebut sudah selesai diisi. 
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Gambar 12. Pengisian Data Rekening Buku Besar(scr2811) 

2) Cara kedua adalah dengan menambah satu per satu rekening dan 

mengubah data rekening-rekening yang sudah ada, yaitu dengan 

menjalankan scr2813 

 

Gambar 13. Data No Rekening Buku Besar(scr2813) 
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Mencetak Daftar no. Rekening di: scr2813 (dengan menekan tombol 

o.Output) 

 

Gambar 14. Laporan Daftar No Rekening Buku Besar 

4.5.5. Menginput Data Cabang 

Karena toko Maju Mas tidak mempunyai cabang yang berarti hanya 

mempunyai satu tempat pusat. Untuk mengisi data cabang atau pusat 

masuk ke layar 113 dan dilanjutkan dengan menekan tombol 

t.(Tambah). 

 

Gambar 15. Tampilan Cabang/Lokasi Perusahaan(scr113) 
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4.5.6. Setup Awal Divisi 

 Isi Data Divisi di :scr2892 

 Cetak Laporan di :scr2892 (dengan menekan tombol o.Output) 

 

Gambar 16. Setup Divisi Perdagangan Umum(scr2892) 

4.5.7. Input Saldo Awal Neraca 

 Isi saldo awal neraca di :scr2812 

 Mencetak di :scr141 pilihan 6 

 

Gambar 17. Pengisian Saldo Awal Neraca(scr2812) 
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4.5.8. Input Master Mata Uang 

Input master mata uang dapat dilakukan dengan masuk ke scr112.  

 

Gambar 18. Master Mata Uang(scr112) 

4.5.9. Input Bagian/Departemen Karyawan 

Input bagian/departemen di : scr213 

Mencetak laporan di  : scr213 (dengan menekan tombol 

o.Output) 

Input daftar karyawan di : scr212 

 

Gambar 19. Master Bagian Departemen Karyawan(scr213) 
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Gambar 20. Isi Daftar Karyawan(scr212) 

4.5.10. Input Data Master Supplier 

Input data master supplier dilakukan di scr311. 

 

Gambar 21. Master Supplier(scr311) 
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4.5.11. Kategori Produk 

Isi data kategori di :scr715 

Cetak kode kategori di :scr715 (dengan menekan tombol o.Output) 

Gambar 22 Kategori/Departemen Barang(scr715) 

4.5.12. Daftar lokasi barang 

Isi data lokasi di  : scr713 

Cetak data lokasi di : scr713 (dengan menekan tombol o.Output) 

 

Gambar 23. Master Lokasi(scr713) 
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4.5.13. Daftar satuan barang 

Isi data awal kode barang di  :scr2817 pilihan 2 

Ubah data/isi data barang selanjutnya :scr712 

Cetak kode barang di   :scr712 (dengan menekan 

tombol o.Output) 

 

Gambar 24. Master Satuan Barang(scr712) 
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4.5.14. Saldo Awal Persediaan Barang 

Isi kode barang di : scr 711 

Cetak kode barang di : scr711 (dengan menekan tombol o.Output) 

Isi data saldo awal barang di : scr711 (dengan menekan tombol 

3d.Saldo Awal) atau scr2818 

Cetak  saldo barang di  : scr743 pilihan 5. 

 

Gambar 25. Saldo Awal Persediaan Barang(scr711) 

 

Gambar 26. Laporan Persediaan Barang (scr743)  
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4.5.15. Data Aktiva Tetap dan Penyusutan 

Isi data saldo aktiva tetap di  :scr2822 

Cetak saldo awal aktiva tetap di:scr2822 (dengan menekan tombol 

o.Output) 

 

Gambar 27. Saldo Awal Aktiva(scr2822) 

4.5.16. Kas Keluar 

Semua transaksi pengeluaran kas/bank selain pembayaran hutang 

dagang dapat dimasukkan di layar 221 (scr221). 

 

Gambar 28. Pengeluaran Kas/Bank(scr221) 
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4.5.17. Pembelian 

Transaksi pembelian barang untuk dijual dapat dilakukan di scr325. 

 

Gambar 29 Transaksi Pembelian(scr325) 

4.5.18. Pelunasan Hutang Dagang 

Menggunakan scr 423 untuk melunasi transaksi pembelian dengan 

hutang. 

 

Gambar 30. Pelunasan Hutang Dagang (scr423) 
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4.5.19. Penjualan 

Transaksi penjualan barang dagang dapat dilakukan di scr525. 

 

Gambar 31. Transaksi Penjualan(scr525) 

4.5.20. Terima Pelunasan Piutang Dagang 

Menggunakan scr 623 untuk memasukan transaksi penerimaan 

pelunasan piutang dagang dari pelanggan 

 

Gambar 32. Terima Pelunasan Piutang Dagang (scr623) 
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4.5.21. Penyesuaian dan Pengujian 

Menggunakan scr 132 pilihan 1 untuk menentukan konsistensi data, 

pilihan 2 untuk melihat penyebab ketidakkonsistenan data. 

 

Gambar 33. Laporan Konsistensi Data (scr132) 

4.5.22. Depresiasi Aktiva Tetap 

Menggunakan scr 1623 untuk mengisi penyusutan aktiva tetap. 

 

Gambar 34. Depresiasi Aktiva Tetap (scr1623) 
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4.5.23. Laporan-laporan 

1) Laporan Laba/Rugi 

 Untuk menampilkan laporan laba/rugi dapat dilihat pada layar 

142 

 

Gambar 35. Laporan Laba/Rugi(scr142) 

2) Laporan Posisi Keuangan(Neraca) 

 Untuk menampilkan laporan posisi keuangan atau neraca dapat 

dilihat pada layar 141. Dalam program K-System ini, masih 

menggunakan konsep aktiva dan passiva yang sekarang sudah 

berubah format, untuk mengubahnya laporan disimpan (klik gambar 

disket) dengan format html dan kemudian data laporan tersebut 

dibuka menggunakan Microsoft Excel untuk diubah. Kata ‘aktiva’ 

diubah menjadi ‘aset’, ‘passiva’ diubah menjadi ‘liabilitas dan 

ekuitas’, serta ‘modal’ diubah menjadi ‘ekuitas’. 
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 Gambar 36. Laporan Posisi Keuangan/Neraca(scr141) 

 

Gambar 37. Laporan Posisi Keuangan/Neraca Setelah Pengubahan 
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4.5.24. Membuat Group dan Proteksi Group 

Kode root hanya digunakan oleh pemilik bisnis restoran (owner) 

karena dikhususkan untuk dapat melihat seluruh layar tanpa 

bembatasan apapun. Untuk membatasi layar, divisi, rekening atau 

bahkan field yang boleh dimasuki oleh pengguna dapat dilakukan di 

scr911. 

 

Gambar 38. Daftar Group dan Proteksi Layar Group(scr911) 

4.5.25. Menentukan Pemakai Komputer dan Password Pemakai 

Setelah membuat group dan proteksi group, kemudian ditentukan 

siapa saja yang masuk ke group penjualan, pembelian, accounting 

dan keuangan. Pengisian pemakai komputer dilakukan di 911. 

Untuk pengisian atau pengubahan password pemakai dilakukan di 

913. 
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Gambar 39. Pemakai Komputer(scr912) 

 

Gambar 40. Pengisian atau Pengubahan Password(scr913) 

 




