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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 Analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi pada CV. Indo Multi 

Konsep menggunakan metode Rapid Application Development (RAD), sehingga 

perancangan yang dilakukan dengan menggunakan prototype yang telah didesain 

sesuai dengan kebutuhan pengguna dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. 

4.1 Investigasi Awal 

Tahap ini adalah tahap awal dilakukannya identifikasi masalah secara 

luas pada CV. Indo Multi Konsep sehingga dapat dihasilkannya data dan 

informasi yang tepat guna untuk memecahkan permasalahan yang ada. 

Perencanaan pada tahap ini harus direncanakan dengan matang, baik dari 

segi analisis maupun sistem yang akan dikembangkan. Sehingga perencaan 

pengembangan dalam sistem bias tetap berfokus dengan baik dan dapat 

mencapai tujuan perusahaan. 

Pada tahap investigasi awal ini penulis melakukan wawancara langsung 

dengan pemilik toko untuk mencari permasalahan apa saja yang terjadi di 

perusahaan, setelah ditemukan gambaran permasalahan yang berupa 

kelemahan perusahaan sehingga perbaikan yang nantinya dilakukan dapat 

mencapai sasaran yang tepat. CV Indo Multi Konsep perlu menerapkan 

perancangan sistem informasi akuntansi yang berbasis komputerisasi 

dengan tujuan mempermudah kegiatan bisnis dari mulai kegiatan 
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penjualan, pembelian, persediaan, penghitungan HPP yang awalnya masih 

menggunakan sistem pencatatan akuntansi secara manual menjadi 

komputerisasi sehingga akan menjadi lebih praktis, efisien, akurat dan 

sangat mengurangi terjadinya human error. 

4.2 Tahap Analisis Masalah 

Pada tahap ini peneliti melakukan identifikasi masalah guna menemukan 

masalah-masalah yang ada dalam perusahaan sebelum diterapkannya 

sistem baru pada perusahaan. Masalah yang ada yaitu : 

CV. Indo Multi Konsep 

Analisis Sebab & Akibat Perbaikan Sistem 

Sebab Akibat 

1. Pencatatan transaksi 

kegiatan perusahaan masih 

menggunakan cara manual 

yang memiliki kelemahan 

yaitu dalam pencatatan 

transasi tidak dicatat 

dengan tepat. 

a. Profit yang 

dihasilkan tidak 

diketahui secara 

tepat. 

b. Tidak dapat 

mengetahui HPP 

dengan akurat. 

c. Sering terjadinya 

human error yang 

Menerapkan sistem 

informasi akuntasi 

yang terkomputerisasi 

maka dari itu input 

dan output dapat 

terintegrasi dengan 

baik 
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tidak disengaja 

maupun disengaja 

2. Data transaksi, catatan 

dan laporan 

perusahaan sering 

hilang karena tidak 

disimpan dengan baik. 

a. Akses pencarian 

data dan  laporan 

perusahaan memakan 

waktu yang lama dan 

informasi tidak tepat 

karena banyak yang 

hilang. 

Membuat database 

yang dapat diakses 

dengan cepat dan 

dapat menyimpan data 

dengan aman. 

Sehingga akses 

berbagai macam data 

dapat dilakukan 

dengan baik. 

3. Laporan Keuangan 

yang masih apa 

adanya dan tidak 

sesuai standar 

Pemilik perusahaan 

maupun pengguna 

laporan keuangan 

tidak dapat 

mengambil keputusan 

dengan cepat, tepat 

dan akurat. 

Dengan adanya 

laporan keuangan 

yang akurat dan 

sesuai standar 

akuntansi akan 

memudahkan 

pengguna dalam 

mengambil keputusan 

secara tepat dan 

akurat serta 
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mengetahui kondisi 

perusahaan yang 

sebenarnya. 

Tabel 4.1 Analisis masalah 

 

4.3 Identifikasi Kebutuhan Sistem 

4.3.1.   Identifikasi Kebutuhan Informasi 

No Output Data 

1. Laporan Mutasi (Buku 

Besar) 

Mencakup seluruh data transaksi periodic yang 

berkaitan dengan akun pada neraca yang sudah 

diolah. 

2 Laporan Neraca Mencakup tentang data periode asset, liabilitas 

dan ekuitas. 

3. Laporan Arus Kas Mencakup tentang data periode arus kas dari 

aktivitas operasional seperti pendapatan 

penjualan, pembelian bahan baku, pembelian 

ATK, pembayaran gaji, pembelian konsumsi, 

pembiayaan transportasi, serta arus kas dari 

aktivitas investasi dan pendanaan. 

4. Laporan Laba Rugi Mencakup tentang data periode total pendapatan 

yang terdiri dari pendapatan penjualan, 
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pendapatan sewa, harga pokok penjualan yang 

menentukan jumlah laba kotor 

Total beban yang terdiri dari beban gaji, 

transport, ATK, Alat kebersihan, konsumsi, 

penyusutan, BOPS, gaji produksi dan total laba 

bersih sebelum pajak 

5 Laporan Perubahan 

Modal 

Mencakup tentang data periode saldo awal 

modal usaha, laba bersih sebelum pajak dan 

modal akhir. 

6 Laporan Persediaan 

Bahan Baku 

Mencakup tentang data stok bahan baku dan 

persediaan barang yang terdiri dari stok awal 

bahan baku dan barang jadi, jumlah pembelian 

bahan baku dan hasil produksi barang jadi, 

bahan baku dan barang jadi yang keluar atau 

digunakan, stok akhir bahan baku dan barang 

jadi dan total harga bahan baku dan barang jadi. 

(pada kolom pertama berisi tentang persediaan 

bahan baku, dan pada kolom kedua berisi 

tentang persediaan barang jadi. 
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7 Laporan Pembelian Mencakup tentang data periode pembelian yang 

berupa tanggal pembelian, nama barang, jumlah 

barang dibeli dan total harga beli. 

8 Laporan Penjualan Mencakup tentang data periode penjualan yang 

berupa tanggal penjualan, nama barang, jumlah 

barang dijual dan total harga jual, dan total 

penjualan. 

9 Laporan Daftar Piutang Mencakup tentang data periode daftar saldo 

awal piutang yang dimiliki yang terdiri dari 

nama pelanggan, jumlah piutang, jumlah 

pembayaran (apabila sudah dibayar), saldo 

piutang. 

10 Laporan Daftar Hutang Mencakup tentang data periode daftar saldo 

awal hutang yang dimiliki yang terdiri dari nama 

supplier, jumlah hutang, jumlah pembayaran 

(apabila sudah dibayar), saldo hutang. 

11 Laporan Jatuh Tempo 

Hutang 

Mencakup tentang data hutang jatuh tempo yang 

belum dibayar yang terdiri dari nama supplier, 

tanggal jatuh tempo, nomor nota, nominal yang 

harus dibayar. 
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12 Laporan Jatuh Tempo 

Piutang 

Mencakup tentang data piutang jatuh tempo 

yang belum dibayar oleh pelanggan yang terdiri 

dari nama pelanggan, tanggal jatuh tempo, 

nomor nota dan nominal yang harus dibayar. 

13 Laporan penerimaan kas Mencakup tentang data periode penerimaan dan 

pengeluaran kas melalui kas dan bank yang 

terdiri dari tanggal, arus masuk dan keluar dari 

rekening bank serta kas, dan saldo  total 

penerimaan kas. 

Tabel 4.2 identifikasi kebutuhan sistem 

 

4.3.2. Identifikasi Kebutuhan Perangkat Keras 

  Perangkat keras yang dibutuhkan oleh CV. Indo Multi Konsep yaitu 1 

unit computer dan 1 unit printer yang berguna untuk menginput dan menyimpan 

data-data transaksi dan mencetak laporan transaksi serta laporan keuangan. 

 

4.3.3. Identifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak 

  Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja pada 

perangkat keras agar optimal yaitu  sistem operasi minimal Windows 7 32 bit, 

bahasa pemrograman yaitu Visual Basic 10, dan database My-SQL. 
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4.3.4. Identifikasi Kebutuhan Sumber Daya Manusia 

  Penggunaan serta penerapan sistem informasi akuntansi pada CV. Indo 

Multi Konsep akan berjalan secara optimal jika pengguna memiliki kemampuan 

yang kompeten dalam penggunaannya. Maka diperlukan adanya pelatihan kepada 

pengguna sistem untuk cara teknis pengoperasian sistem yang baru diterapkan 

tersebut. Pelatihan yang diberikan berupa cara awal yaitu menginput data transaksi 

hingga tahap akhir yaitu menjadi sebuah laporan akuntansi dan diharapkan 

pengguna dapat mengoperasikan program dengan teliti untuk meminimalkan 

human error. 
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3.0 Sistematika penghitungan biaya pada CV. Indo Multi Konsep 

1. Biaya Tenaga Kerja Langsung  

Cara menghitung biaya tenaga kerja langsung yaitu dengan menggunakan 

metode berdasarkan unit produksi atau jumlah barang jadi yang diproduksi 

oleh divisi produksi dalam periode tertentu, dengan rumus sebagai berikut : 

Upah TKL Produksi

Jumlah produksi per hari
 × Jumlah TKL 

95000

220
× 3 = 1.295 

Jadi setiap satuan barang yang diproduksi membutuhkan biaya tenaga kerja  

langsung oleh divisi produksi sebesar Rp1.295,00. 

Upah TKL Packing

250
× 1 

85000

250
× 1 = 340 

Jadi jumlah biaya yang tenaga kerja langsung dibutuhkan dalam proses label 

dan packing yang dibutuhkan setiap barang membutuhkan biaya tenaga kerja 

langsung sebesar Rp340,00. 
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2. Biaya Bahan Baku 

Cara menghitung biaya bahan baku pada CV Indo Multi Konsep 

menggunakan metode average cost atau metode rata-rata, karena setiap                                                                                                                                                                                                                                           

jenis produk menggunakan bahan baku yang berbeda.  

a. Varian oil based medium shine java mocca coffee 

Bahan baku Satuan yang 

digunakan / 

produk 

Harga per 

satuan 

Jumlah harga 

bahan baku 

Medium shine oil based java mocca coffee 

Beeswax 12 gram 140.000 / kg 1.680 

Microwax 8 gram 60.000 / kg 480 

Minyak kelapa 46 gram 160.000 / kg 7.360 

Minyak zaitun  8 gram 68.000 / kg 544 

Minyak castor 27 gram 43.000 / kg 1.161 

Vaseline 6 gram 30.000 / kg 180 

Shea butter 4 gram 16.000 / kg 64 

Parfum 

capuccino 

6 ml 633.000 / liter 3.798 

Packing dan 

labeling 

  1.709 

Total   17.779 

Tabel 4.3 Rincian bahan baku medium shine java mocca coffee 

b. Varian oil based medium hold raspberry 

Bahan baku Satuan yang 

digunakan / 

produk 

Harga per 

satuan 

Jumlah harga 

bahan baku 

Medium hold oil based raspberry 

Beeswax 24 gram 140.000 / kg 3.360 

Microwax 13 gram 60.000 / kg 780 

Minyak kelapa 39 gram 160.000 / kg 6.240 

Minyak zaitun  9 gram 68.000 / kg 612 

Minyak castor 33 gram 43.000 / kg 1.056 

Vaseline 7 gram 30.000 / kg 210 

Shea butter 6 gram 16.000 / kg 96 
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Parfum 

raspberry 

5 ml 450.000 / liter 2.250 

Packing dan 

labelling 

  2.512 

Total   17.116 

Tabel 4.4 Rincian bahan baku medium hold raspberry 

c. Varian oil based medium hold vanilla latte 

Bahan baku Satuan yang 

digunakan / 

produk 

Harga per 

satuan 

Jumlah harga 

bahan baku 

Medium hold oil based vanilla latte 

Beeswax 22 gram 140.000 / kg 3.080 

Microwax 12 gram 60.000 / kg 720 

Minyak kelapa 35 gram 160.000 / kg 5.600 

Minyak zaitun  8 gram 68.000 / kg 544 

Minyak castor 30 gram 43.000 / kg 1.290 

Vaseline 7 gram 30.000 / kg 210 

Shea butter 5 gram 16.000 / kg 80 

Parfum vanilla 

karamel 

5 ml 450.000 / liter 2.250 

Packing dan 

labeling 

  2.512 

Total   16.286 

Tabel 4.5 Rincian bahan baku hold vanilla latte 

d. Varian oil based medium hold robusta 

Bahan baku Satuan yang 

digunakan / 

produk 

Harga per 

satuan 

Jumlah harga 

bahan baku 

Medium hold oil based robusta 

Beeswax 24 gram 140.000 / kg 3.360 

Microwax 13 gram 60.000 / kg 780 

Minyak kelapa 39 gram 160.000 / kg 6.240 

Minyak zaitun  9 gram 68.000 / kg 612 

Minyak castor 33 gram 43.000 / kg 1.056 

Vaseline 7 gram 30.000 / kg 210 

Shea butter 6 gram 16.000 / kg 96 

Parfum coffee 5 ml 411.500 / liter 2.056 
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Packing dan 

labeling 

  2.512 

Total   16.992 

Tabel 4.6 rincian bahan baku medium hold robusta 

e. Varian oil based heavy hold fresh bubble 

Bahan baku Satuan yang 

digunakan / 

produk 

Harga per 

satuan 

Jumlah harga 

bahan baku 

heavy hold oil based fresh bubble 

Beeswax 34 gram 140.000 / kg 4.760 

Microwax 13 gram 60.000 / kg 780 

Minyak kelapa 20 gram 160.000 / kg 3200 

Minyak zaitun  6 gram 68.000 / kg 408 

Minyak castor 20 gram 43.000 / kg 860 

Vaseline 11 gram 30.000 / kg 330 

Shea butter 6 gram 16.000 / kg 96 

Parfum bubble 

gum 

5 ml 425.000 / liter 2.125 

 

Packing dan 

labeling 

  2.512 

Total   15.071 

Tabel 4.7 rincian bahan baku heavy hold fresh bubble 

f. Varian oil based heavy hold java blend 

Bahan baku Satuan yang 

digunakan / 

produk 

Harga per 

satuan 

Jumlah harga 

bahan baku 

Heavy hold oil based java blend 

Beeswax 34 gram 140.000 / kg 4.760 

Microwax 13 gram 60.000 / kg 780 

Minyak kelapa 20 gram 160.000 / kg 3200 

Minyak zaitun  6 gram 68.000 / kg 408 

Minyak castor 20 gram 43.000 / kg 860 

Vaseline 11 gram 30.000 / kg 330 

Shea butter 6 gram 16.000 / kg 96 

Parfum 

cappuccino 

5 ml 633.000 / liter 3.168 
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Packing dan 

labelling 

  2.512 

Total   16.100 

Tabel 4.8 rincian bahan baku heavy hold java blend 

g. Varian Waterbased Strong Hold Vanilla Latte 

Bahan baku Satuan yang 

digunakan / 

produk 

Harga per 

satuan 

Jumlah harga 

bahan baku 

Cet-25 19 gram 150.000 / kg 2.884 

Gliceryn 5 ml 30.000 / Liter 150  

Peg-7 5 ml 130.000 / Liter 650 

Peg-40 6 ml 70.000 / Liter 420 

PVP K-90 15 ml 460.000 / Liter 6900 

Polysobrate 2 ml 140.000 / Liter 280 

Dmdmh 3 ml 120.000 / Liter 360 

PG 3 ml 35.000 / Liter 105 

Parfum Vanilla 

Caramel 

12 ml 450.000 / Liter 5400 

Simitichone 2 ml 400.000 / Liter 800 

Packing dan 

Labeling 

  2512 

Total   20.427 

Tabel 4.9 rincian bahan baku strong hold vanilla latte 
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h.  Varian Water Based Strong Hold Robusta 

    

Cet-25 19 gram 150.000 / kg 2.850 

Gliceryn 5 ml 30.000 / Liter 150  

Peg-7 5 ml 130.000 / Liter 650 

Peg-40 6 ml 70.000 / Liter 420 

PVP K-90 15 ml 460.000 / Liter 6900 

Polysobrate 2 ml 140.000 / Liter 280 

Dmdmh 3 ml 120.000 / Liter 360 

PG 3 ml 35.000 / Liter 105 

Parfum Coffee 11 ml 383.000 / Liter 4213 

Simitichone 2 ml 400.000 / Liter 800 

Packing dan 

Labeling 

  2512 

Total   19.240 

Tabel 4.10 rincian bahan baku strong hold robusta 
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i. Biaya Bahan Baku Packing dan labelling 

Bahan baku Cetak per satuan Harga per 

satuan 

Jumlah biaya 

bahan baku 

Stiker tutup 

kaleng atas 

15 / lembar 12.000 / 

lembar 

804 /  stiker 

Stiker tutup 

kaleng bawah 

24 / lembar 12.000 / 

lembar 

504 /  stiker 

Body kaleng 31 9.000 = 31 

kaleng 

288 / kaleng 

Stiker cara pakai 42 / lembar 4.000 / lembar 95 / stiker 

Segel 425 10.000 / 

lembar 

24 / segel 

Body clay 14 / lembar 7500 / lembar 540 

Bonus 35 / lembar 9000 / lembar 257 

total   2.512 

Tabel 4.11 rincian bahan baku packing dan labelling 

 

Biaya bahan baku yang dibutuhkan per produk dalam proses packing dan 

labelling yaitu Rp1.709,00 
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j. Biaya Overhead Pabrik per produk 

Perhitungan Biaya Overhead pada CV. Indo Multi Konsep untuk tiap 

produk menggunakan metode rata-rata. Dimana rincian biaya-nya 

sebagai berikut : 

 

Tabel 4.12 rincian biaya operasional pabrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biaya Listrik 373  

Biaya Air 89 

Biaya Telepon dan Internet 1.135 

Total BOP per peroduk 1.597 / produk 
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4.4 Tahap Pembuatan Database 

4.4.1. Perancangan Database 

 Perancangan yang dilakukan pada CV. Indo Multi Konsep  

1. Tabel Database Akunting 

Nama Field Type Field Size Keterangan 

id_account int 90 pk 

Rekening varchar 255  

uraian Varchar 255  

tanggal date   

nobukti varchar 255  

Keterangan Varchar 255  

Debet Double   

Kredit double   

Jurnal Varchar 255  

Id_namabarang Int 30  

Namabarang Varchar 255  

Satuan Varchar 255  

Hargabeli Double   

Harga jual Double   

Totalbeli Double   
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totaljual Double   

Qtyin Double   

qtyout Double   

id_pelanggan int   

pelanggan Varchar   

id_supplier int 30  

supplier Varchar 255  

id_aset Int 10  

Namaaset Varchar 255  

hargaperolehan Double 30  

umurekonomis double 30  

Kode Varchar 255  

Saldo double 30  

no double 30  

Tgljatuhtempo date 200  

Diskon double 255  

Pembayaran Varchar 100  

Kandang Varchar   

departemen Varchar   

Tabel 4.13 Database akuntansi 
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2. Tabel Arus Kas 

Id_aruskas Int 10 PK 

Keterangan varchar 250  

Uraian varchar 250  

Nominal Double   

Nominal2 Double   

sub varchar 50  

Tabel 4.14 Database arus kas 

3. Tabel BOM 

Id_bom int 10 PK 

Namabarang Varchar 255  

Satuan Varchar 100  

harga Double   

Jumlah Double   

Total Double   

Jenis Varchar 255  

Id_barang Int 10  

Id_produk Int 10  

produk Varchar 255  

Tabel 4.15 Database BOM 
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4. Tabel Data Aset 

Id_aset Int 30 PK 

Namaaset Varchar 255  

Hargaperolehan double   

Umurekonomis Double   

Uraian varchar 255  

Rekening Varchar 255  

Nobukti Double   

departemen varchar 255  

Tabel 4.16 Database data asset 

 

5. Tabel Departemen 

    

Id_departemen Int 10 PK 

departemen Varchar 255  

Tabel 4.17 Database Departemen 

6. Tabel Ending 

Namabarang varchar 255  

Satuan Varchar 100  

Stokawal double   

Qtyin double   
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Qtyout Double   

Stokakhir Double   

Harga double   

Total Double   

Rekening varchar 255  

Id_user Int 10  

Id_barang Int 10  

Tabel 4.18 Database ending 

7. Tabel Nama Barang 

    

id_namabarang Int 30 PK 

Namabarang varchar 255  

Satuan varchar 255  

Hargabeli double   

hargajual Double   

jenis varchar 200  

hargareseller Double   

Tabel 4.19 Database nama barang 

8. Tabel Neraca 

Id_neraca int 10 PK 

Kelompok Varchar 255  
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rekening Varchar 255  

Uraian Varchar 255  

Nominal Double   

Kode Int 10  

Nomer Int 10  

Id Int 10  

Kelompok1 Varchar 255  

Tabel 4.20 Database neraca 

9. Tabel Pelanggan 

    

Id_pelanggan int 30 PK 

Pelanggan Varchar 255  

Alamat Varchar 255  

Notelp varchar 255  

    

Tabel 4.21 Database pelanggan 

10. Tabel Pendapatan Lain 

    

Id_rekening Int 10 PK 

Rekening Varchar 200  

uraian varchar 255  
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Tabel 4.22 Database pendapatan lain 

11. Tabel Rekening Bank 

    

Id_rekening Int 30 PK 

Rekening Varchar 100  

uraian varchar 255  

Tabel 4.23 Database rekening bank 

12. Tabel Rekening Beban 

    

Id_rekening Int 30 PK 

rekening Varchar 100  

uraian varchar 255  

Tabel 4.24 Database rekening beban 

 

13. Tabel Supplier 

    

Id_supplier Int 30 PK 

Supplier Varchar 255  

alamat Varchar 255  

notelp varchar 255  

Tabel 4.25 Database supplier 
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14. Tabel User Level 

Id_user Int 10 PK 

Username Varchar 200  

Password Varchar 200  

Setup Varchar 10  

Saldoawal Varchar 10  

Pembelian Varchar 10  

Kandang Varchar 10  

Penjualan Varchar 10  

Akuntansi Varchar 10  

Laporan Varchar 10  

Departemen Varchar 255  

produksi Varchar 10  

Tabel 4.26 Database user level 

 

4.5.  Desain Interface 

4.5.1.  Desain Input 

1. Menu (Tampilan Form Awal) 

Menu adalah tampilan yang paling awal dari suatu sistem informasi 

akuntansi jika pertama kali dibuka. Terdapat beberapa pilihan pada 

menu pada sistem CV. Indo Multi Konsep yaitu: 
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a. Setup : Departemen, user, bahan baku, BOM, supplier, 

pelanggan, rekening bank, rekening beban, pendapatan lain, 

saldo awal bahan baku, saldo awal produk, saldo awal data 

asset, saldo awal penyusutan asset, saldo awal piutang, saldo 

awal hutang, saldo awal kas bank, pembelian, produksi, hasil 

produksi penjualan, reseller 

b. Transaksi : Pengeluaran kas, pendapatan lain, penerimaan 

piutang, pembayaran hutang, mutasi kas, penyusutan asset, 

pembelian asset, modal usaha, BOPS, laporan penjualan, 

laporan pembelian, laporan arus kas, laporan perubahan 

modal, laporan laba rugi, laporan neraca, laporan 

persediaan, laporan hutang, laporan piutang, laporan jatuh 

tempo hutang, laporan jatuh tempo piutang, laporan kas 

bank 

 

Gambar 4.27 Menu 
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2. Form Kode 

Form master kode rekening mempunyai fungsi untu input dan 

menyimpan berbagai kode rekening, nama-nama dan kategori akun 

dalam siklus akuntansi sebagai dasar dalam pembuatan laporan 

keuangan. 

 

 
Gambar 4.28 Form Kode 

 

Langkah-langkah :  

a. Pilih kode akun pada field yang tersedia. 

b. Isi data sesuai dengan nama akun. 

c. Apabila ingin menambahkan data klik “masukkan data. 

d. Apabila ingin merubah data klik “edit”. 
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e. Apabila ingin menghapus data klik “hapus”. 

3. Form Master Jenis Produk 

 Berfungsi untuk menginput kategori atau jenis varian 

produk dan harga jual produk.  

 
Gambar 4.29 Form Jenis Produk 

  

Langkah-langkah : 

a. Tulis nama produk, harga jual dan harga reseller. 

b. Pilih ”masukkan data” jika akan menambahkan produk. 

c. Pilih “edit data” apabila akan merubah penulisan data. 

d. Pilih “hapus” jika ingin menghapus data. 
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4. Form Master Bahan Baku 

Berfungsi untuk memasukkan data bahan baku berdasarkan kategori 

produk yang telah dimasukkan terlebih dahulu pada form jenis 

produk. 

 
Gambar 4.30 Master Bahan Baku 

 

Langkah-langkah : 

a. Arahkan kursor pada “nama bahan” lalu isi nama bahan, satuan dan 

harga beli. 

b. Klik “Masukkan data” jika akan menyimpan data. 

c. Klik “edit” jika ingin merubah data. 

d. Klik “hapus” jika ingin menghapus data. 
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5. Form Bill Of  Materials 

Berfungsi untuk memasukkan rincian bahan baku yang diperlukan 

untuk memproduksi satu jenis barang yang terdiri dari bahan baku, 

biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Jumlah perhitungan 

data tersebut merupakan hasil harga pokok produksi suatu produk. 

 

 
Gambar 4.31 Form Bill of Materials 

Langkah-langkah : 

a. Arahkan kursor pada produk pada kolom “nama barang”. 

b. klik centang pada pilihan BOP atau BTKL dan input datanya untuk 

menentukan jumlah bahan baku, bop dan btkl dalam satu produk. 

c. jika data sudah terisi semua maka akan terlihat jumlah total HPP untuk 

satu produk. 
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d. Jika sudah benar klik “masukkan data”. 

e. Klik “edit” apabila ada kesalahan penulisan. 

f. Klik hapus apabila ingin menghapus data. 

6. Form Master Pelanggan 

Berfungsi untuk memasukkan data identitas dari pelanggan yang 

terdiri dari nama, alamat, dan nomor telpon. 

 
Gambar 4.32 Form Master Pelanggan 

Langkah-langkah : 

a. Input data pelanggan berupa nama, alamat dan no telepon pada 

kolom aplikasi 

b. Jika sudah terisi, klik “masukkan data” untuk menambahkan data. 

c. Klik “edit” jika ingin merubah penulisan data. 

d. Klik “hapus” jika ingin menghapus data. 
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7. Form Master Supplier 

 Berfungsi untuk memasukkan data identitas dari pelanggan 

yang terdiri dari nama, alamat, dan nomor telpon.

 
Gambar 4.33 Form Master Supplier 

Langkah-langkah :  

a. Input data supplier berupa nama, alamat dan no telepon pada kolom 

aplikasi. 

b. Jika sudah terisi, klik “masukkan data” untuk menambahkan data. 

c. Klik “edit” jika ingin merubah penulisan data. 

d. Klik “hapus” jika ingin menghapus data. 

 

8. Form Rekening Bank 

Berfungsi untuk input daftar rekening bank yang dimiliki perusahaan 

guna untuk transaksi. 
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Gambar 4.34 Form Rekening Bank  

Langkah-langkah : 

a. Masukkan data satu per satu rekening bank yang dimiliki. 

b. Klik ”masukkan data” untuk menambahkan data. 

c. Klik “edit” jika ingin merubah penulisan. 

d. Klik “Hapus” jika ingin menghapus data. 

9. Form Pendapatan Lain-lain 

Berfungsi untuk input data tentang pendapatan lain-lain yang diterima 

oleh perusahaan. 



77 
 

 
Gambar 4.35 Form Pendapatan Lain 

Langkah-langkah : 

a. Input kategori pendapatan lain apa saja yang diterima oleh perusahaan.  

Contoh : pendapatan sewa  

b. Klik “Masukkan data” untuk menambahkan data pendapatan lain. 

c. Klik “edit” untuk merubah penulisan data. 

d. Klik “hapus” untuk menghapus data. 

 

10. Form Saldo Awal Bahan Baku 

Berfungsi untuk input data saldo awal bahan baku yang dimiliki oleh 

perusahaan pada periode tertentu. 
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Gambar 4.36 Form Saldo Awal Bahan Baku 

Langkah-langkah :  

a. Arahkan kursor pada tanggal dan masukkan tanggal periode. 

b. Arahkan kursor pada nama barang lalu pilih bahan baku yang akan di 

input. 

c. Masukkan jumlah saldo awal bahan baku pada jumlah. 

d. Klik ”masukkan data” untuk menambahkan data. 

e. Klik “edit” jika ingin mengubah penulisan. 

f. Klik “hapus” jika ingin menghapus data. 

11. Form Saldo Awal Produk 

Berfungsi untuk input data saldo awal produk yang dimiliki 

perusahaan berdasarkan periode tertentu. 
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Gambar 4.37 Form Saldo Awal Produk 

Langkah-langkah : 

a. Arahkan kursor pada tanggal dan masukkan tanggal berdasarkan 

periode yang diinginkan. 

b. Arahkan kursor pada nama barang lalu pilih barang dan tentukan 

jumlah saldo awal dengan menginput jumlah pada kolom jumlah 

c. Klik “masukkan data” untuk menambahkan data. 

d. Klik “edit” apabila ingin merubah penulisan data. 

e. Klik “hapus” apabila ingin menghapus data. 

12. Form Saldo Awal Data Aset 

Berfungsi untuk input dan menyimpan data saldo awal asset yang 

dimiliki oleh perusahaan yang berupa tanah, bangunan, kendaraan, 

peralatan dan lain-lain. 
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Gambar 4.38 Saldo Awal Data Aset  

Langkah-langkah : 

a. Arahkan kursor pada tangggal dan masukkan tanggal saldo awal. 

b. Isikan tipe asset, nama asset, harga perolehan dan umur ekonomis 

pada kolom yang tersedia. 

c. Jika sudah terisi semua, klik “masukkan data” untuk menambah dan 

menyimpan data. 

d. Klik “edit” apabila ingin merubah penulisan data. 

e. Klik “hapus” apabila ingin menghapus data. 

13. Form saldo penyusutan asset 

Berfungsi untuk menentukan berapa jumlah nilai penyusutan pada 

periode  waktu tertentu. 
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Gambar 4.39 Form Saldo Penyusutan Aset 

Langkah-langkah : 

a. Masukkan tanggal saldo awal pada kolom tanggal. 

b. Pilih asset yang ingin diketahui nilainya pada kolom “nama asset”. 

c. Masukkan umur saat ini pada kolom “umur saat ini” 

d. Klik “masukkan data” lalu akan diketahui umur asset saat ini. 

e. Klik “edit” jika ingin merubah penulisan. 

f. Klik “hapus” jika ingin menghapus data. 

14. Form Saldo Awal Piutang. 

Berfungsi untuk input data dan menyimpan daftar saldo awal piutang 

yang dimiliki oleh perusahaan pada waktu awal periode. 
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Gambar 4.40 Salo Awal Piutang 

Langkah-langkah : 

a. Masukkan tanggal saldo awal piutang pada kolom “tanggal” 

b. Pilih dan masukkan nama pelanggan yang sudah tersedia pada form 

pelanggan. 

c. Masukkan jumlah piutang yang dimiliki pada kolom “jumlah”. 

d. Masukkan tanggal jatuh tempo piutang pada kolom “jatuh tempo” 

e. Klik “masukkan data” untuk meyimpan data. 

f. Klik “edit” jika ingin merubah penulisan. 

g. Klik “hapus” jika ingin menghapus data. 

15. Form Saldo Awal Hutang 

Berfungsi untuk input data dan menyimpan daftar saldo awal hutang 

yang dimiliki perusahaan. 
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Gambar 4.41 Form Saldo Awal Hutang 

Langkah-langkah : 

a. Masukkan tanggal saldo awal hutang pada kolom “tanggal” 

b. Pilih dan masukkan nama supplier yang sudah tersedia pada form 

supplier. 

c. Masukkan jumlah hutang yang dimiliki pada kolom “jumlah”. 

d. Masukkan tanggal jatuh tempo hutang pada kolom “jatuh tempo” 

e. Klik “masukkan data” untuk meyimpan data. 

f. Klik “edit” jika ingin merubah penulisan. 

g. Klik “hapus” jika ingin menghapus data. 

16. Form Saldo Awal Kas Bank 

Berfungsi untuk input data dan menyimpan daftar saldo awal kas bank 

yang dimiliki perusahaan. 
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Gambar 4.42 Form Saldo Awal Kas 

Langkah-langkah : 

a. Masukkan tanggal saldo awal kas bank pada kolom “tanggal” 

b. Pilih dan masukkan nama kas bank yang sudah tersedia pada form kas 

bank. 

c. Masukkan jumlah nilai kas yang dimiliki pada kolom “nominal”. 

d. Klik “masukkan data” untuk meyimpan data. 

e. Klik “edit” jika ingin merubah penulisan. 

f. Klik “hapus” jika ingin menghapus data. 

17. Form Pembelian 

Berfungsi untuk input data pembelian bahan baku, bahan penolong 

pada supplier baik secara kredit maupun tunai. 
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Gambar 4.43 Form Pembelian Tunai 

Langkah-langkah : 

a. Masukkan tanggal pembelian pada kolom “tanggal”. 

b. Pilih nama supplier yang dituju. 

c. Isi satu per satu nomor nota, nama barang, jumlah barang yang akan 

dipesan pada kolom yang tertera. 

d. Tentukan jenis pembayaran berupa kas, bank atau kredit, apabila 

kredit masukkan tanggal jatuh tempo, pembayaran DP jika ada. 

e. Klik “masukkan data” untuk menyimpan data pembelian. 

f. Klik “edit” jika ingin merubah penulisan. 

g. Klik “hapus” jika ingin menghapus data. 
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18. Form Perencanaan Produksi 

Berfungsi untuk memproduksi barang jadi dengan daftar rincian bahan 

baku dan bahan penolong yang dibutuhkan dalam satu kloter produksi. 

 
Gambar 4.44 Form Produksi 

Langkah-langkah : 

a. Masukkan tanggal produksi pada kolom “tanggal” 

b. Masukkan jenis varian dan kuantitas produk yang akan di produksi 

c. Klik “masukkan data” untuk menyimpan data dan akan terlihat bahan-

bahan apa saja yang dibutuhkan untuk produksi. 

d. Klik “edit” jika ingin merubah penulisan. 

e. Klik “hapus” jika ingin menghapus data. 
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19. Form Hasil Produksi 

Berfungsi untuk menampilkan hasil produksi dari form produksi  

 

Form 4.45 Gambar hasil produksi 

20. Form Penjualan 

Berfungsi untuk input data penjualan pada konsumen dengan 

menggunakan metode pembayaran kas atau kredit. 

 
Gambar 4.46 Form Penjualan 

Langkah-langkah : 
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a. Masukkan tanggal penjualan pada kolom “tanggal”. 

b. Pilih nama konsumen yang dituju. 

c. Isi satu per satu nomor nota, nama barang, diskon dan jumlah barang 

yang akan dipesan pada kolom yang tertera. 

d. Tentukan jenis pembayaran berupa kas, bank atau kredit, apabila 

kredit masukkan tanggal jatuh tempo, pembayaran DP jika ada. 

e. Klik “masukkan data” untuk menyimpan data pembelian. 

f. Klik “edit” jika ingin merubah penulisan. 

g. Klik “hapus” jika ingin menghapus data. 

21. Form Penjualan Reseller 

Berfungsi untuk input data penjualan pada konsumen dengan 

menggunakan metode pembayaran kas atau kredit. Form penjualan 

reseller ini dikhususkan untuk penjualan kepada reseller dengan harga 

yang berbeda. 

 
Gambar 4.47 Form Penjualan Reseller 
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Langkah-langkah : 

a. Masukkan tanggal penjualan pada kolom “tanggal”. 

b. Pilih nama konsumen yang dituju. 

c. Isi satu per satu nomor nota, nama barang, diskon dan jumlah barang 

yang akan dipesan pada kolom yang tertera. 

d. Tentukan jenis pembayaran berupa kas, bank atau kredit, apabila 

kredit masukkan tanggal jatuh tempo, pembayaran DP jika ada. 

e. Klik “masukkan data” untuk menyimpan data pembelian. 

f. Klik “edit” jika ingin merubah penulisan. 

g. Klik “hapus” jika ingin menghapus data 

22. Form Pengeluaran Kas 

Berfungsi untuk input data pengeluaran kas untuk pembiayaan 

kebutuhan perusahaan seperti gaji, transport, peralatan, konsumsi dan 

lain-lain. 
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Gambar 4.48 Form Pengeluaran Kas 

Langkah-langkah : 

a. Masukkan tanggal pengeluaran kas pada kolom “tanggal”. 

b. Masukkan jenis pengeluaran kas perusahaan. 

c. Masukkan jenis pembayaran menggunakan kas, kredit atau bank. 

d. Masukkan nominal pengeluaran kas pada kolom “nominal” 

e. Klik “masukkan data” untuk menyimpan data. 

f. Klik “edit” untuk mengubah penulisan. 

g. Klik “hapus” untuk menghapus data.  

23. Form Pendapatan Lain-lain 

Berfungsi untuk input data pendapatan lain-lain yang diterima oleh 

perusahaan. 
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Gambar 4.49 Form Pendapatan Lain 

Langkah-langkah : 

a. Masukkan tanggal penerimaan pendapatan lain-lain pada kolom 

“tanggal”. 

b. Masukkan jenis pendapatan yang diterima. 

c. Masukkan jenis pembayaran menggunakan kas, kredit atau bank. 

d. Masukkan nominal pendapatan pada kolom “nominal” 

e. Klik “masukkan data” untuk menambahkan data. 

f. Klik “edit” untuk merubah penulisan. 

g. Klik “hapus” untuk menghapus data. 

24. Form Penerimaan Piutang 

Berfungsi untuk input data penerimaan piutang atau pelunasan piutang 

dari konsumen pada tempo lalu. 
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Gambar 4.50 Form Penerimaan Piutang 

Langkah-langkah : 

a. Masukkan tanggal penerimaan piutang di kolom “tanggal”. 

b. Masukkan nama pelanggan yang membayar piutang di kolom 

“pelanggan” 

c. Masukkan nomor nota. 

d. Masukkan jenis pembayaran dari konsumen. 

e. Masukkan nominal pembayaran yang diterima. 

f. Klik “masukkan data” untuk menambahkan data. 

g. Klik “edit” jika ingin merubah penulisan. 

h. Klik “hapus” untuk menghapus data. 

25. Form Pembayaran Hutang 

Berfungsi untuk input data pembayaran hutang atau pelunasan hutang 

pada supplier pada waktu tempo lalu. 
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Gambar 4.51 Form Pembayaran Hutang 

Langkah-langkah : 

a. Masukkan tanggal pembayaran hutang pada kolom “tanggal” 

b. Masukkan nama supplier yang dituju. 

c. Masukkan nomor nota. 

d. Masukkan jenis metode dan jumlah pembayaran yang dilakukan. 

e. Klik “masukkan data” untuk menyimpan data. 

f. Klik “edit” untuk merubah penulisan. 

g. Klik “hapus” untuk menghapus data. 

26. Form Mutasi Kas Bank 

Berfungsi untuk mencatat perpindahan kas dari bank ke kas dan 

sebaliknya. 
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Gambar 4.52 Form Mutasi Kas / Bank 

Langkah-langkah : 

a. Masukkan tanggal mutasi pada kolom “tanggal” 

b. Masukkan perpindahan kas pada kolom “dari” dan “ke” 

c. Masukkan nilai perpindahan kas pada kolom “nominal” 

d. Klik “masukkan data” untuk menyimpan data. 

e. Klik “edit” untuk merubah penulisan. 

f. Klik “hapus” untuk menghapus data. 

 

27. Form Penyusutan Aset 

Berfungsi untuk mengetahui dan mencatat nilai asset setelah 

penyusutan pada waktu yang ditentukan. 
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Gambar 4.53 Form penyusutan aset 

28. Form Pembelian Aset 

Berfungsi untuk mencatat dan menyimpan data pembelian asset oleh 

perusahaan. 

 

Gambar 4.54 Form pembelian aset 

Langkah-langkah ; 
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a. Masukkan tanggal pembelian asset pada kolom “tanggal”. 

b. Masukkan tipe asset pada kolom “pilihan asset”. 

c. Masukkan nama asset yang akan dibeli pada kolom “nama asset”. 

d. Masukkan nilai harga perolehan dan umur ekonomis barang pada 

kolom yang tersedia. 

e. Masukkan metode pembayaran yang digunakan oleh perusahaan. 

f. Klik “masukkan data” untuk menyimpan data. 

g. Klik “hapus” jika ingin menghapus data. 

 

29. Form Modal Usaha 

Berfungsi untuk mencatat penambahan modal usaha dan penggunaan 

prive yang mengurangi modal usaha. 

 
Gambar 4.55 Form modal usaha 
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Langkah-langkah : 

a. Masukkan tanggal penambahan atau pengurangan modal usaha pada 

kolom tanggal. 

b. Pilih jenis penggunaan modal berupa modal usaha atau modal prive. 

c. Pilih metode pembayaran. 

d. Masukkan nominal angka rupiah pada kolom “nominal” 

e. Klik “masukkan data” untuk menyimpan data. 

f. Klik “hapus” untuk menghapus data. 

 

30. Form BOPS 

Berfungsi untuk mencatat dan menyimpan akun BOPS yang 

dibutuhkan perusahaan. 

 
Gambar 4.56 Form BOPS 
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Langkah-langkah : 

a. Masukkan tanggal pencatatan BOPS pada kolom “tanggal”. 

b. Isi data BOPS yang berupa listrik, air, telpon, gaji dan lain-lain. 

c. Masukkan jumlah gaji produksi pada kolom “gaji produksi”. 

d. Klik “masukkan data” untuk mencatat dan menyimpan data. 

e. Klik “hapus” untuk menghapus data. 

31. Form Laporan Pembelian 
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Gambar 4.57 Form Laporan Pembelian 
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32. Form Laporan Penjualan 
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Gambar 4.58 Form Laporan Penjualan 

33. Form Laporan Laba Rugi 

 
Gambar 4.59 Form Laporan Laba Rugi 
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34. Form Arus Kas 

 
Gambar 4.60 Form Laporan Arus Kas 

35. Form Laporan Hutang 

 
Gambar 4.61 Form Laporan Hutang 
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36. Form Laporan Hutang Jatuh Tempo 

 
Gambar 4.62 Form Laporan Hutang Jatuh Tempo 

37. Form Laporan Perubahan Modal 

 
Gambar 4.63 Form Laporan Perubahan Modal 
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38. Form Laporan Penerimaan Kas Bank 

 
Gambar 4.64 Form Laporan Penerimaan Kas Bank 

39. Form Laporan Neraca 
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Gambar 4.65 Form Laporan Neraca 

40. Form Laporan Persediaan 
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Gambar 4.66 Form Laporan Persediaan Bahan Baku dan Produk 

41. Laporan Piutang Jatuh Tempo 

 
Gambar 4.67 Form Laporan Piutang Jatuh Tempo 



108 
 

42. Form Saldo Awal Piutang 

 
Gambar 4.68 Form Laporan Piutang 

43. Form Laporan Penjualan Kredit 

 
Gambar 4.69 Form Laporan Penjualan Kredit  

 

 


