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BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

4.1. Tahap Investigasi Awal

Pada tahap investigasi awal ini, penulis mengidentifikasi masalah-masalah

yang sedang dihadapi oleh PT. GVP dengan melakukan wawancara langsung

kepada direktur serta pegawai perusahaan dan juga melakukan pengamatan

langsung mengenai aktivitas bisnis perusahaan.

Berdasarkan hasil investigasi awal yang dilaksanakan oleh penulis, ditemukan

beberapa masalah yang terjadi di PT. GVP yaitu adalah:

1. Pencatatan transaksi perusahaan yang masih secara manual.

2. Sistem persediaan yang sudah berjalan tidak menampilkan nilai persediaan.

3. Belum adanya sistem perhitungan pembelian impor yang terkomputerisasi.

4. Belum adanya laporan keuangan dan laporan operasional perusahaan.

4.2. Tahap Analisis Masalah

Tahap kedua adalah analisis masalah. Dalam tahap ini peneliti mengidentifikasi

masalah-masalah yang terjadi pada PT. GVP, antara lain:

1. Resiko kehilangan dan kesalahan data, karena pencatatan transaksi secara

manual.

2. Laporan stok barang dagang tidak menampilkan nilai harga pokok

persediaan.

3. Perhitungan harga barang pembelian impor yang masih manual rawan

terjadi kekeliuran.

4. Pencatatan jurnal transaksi belum ada sehingga belum tersedianya laporan

keuangan perusahaan.
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4.3. Tahap Analisis Kebutuhan Sistem

Tahap analisis kebutuhan sistem merupakan tahap dimana peneliti

mengidentifikasi kebutuhan sistem yang dibutuhkan perusahaan berdasarkan

masalah-masalah yang terjadi di perusahaan. Sehingga diharapkan melalui sistem

akuntansi ini peneliti dapat membuat pengembangan sistem sesuai yang dibutuhkan

perusahaan serta dapat membuat informasi akuntansi yang baik dan akurat bagi

perusahaan. Kebutuhan sistem informasi akuntansi yang dibutuhkan terdiri dari

input, proses dan output.

Tabel 4.1

Analisis Kebutuhan Sistem

No. Output / Informasi Data

1. Laporan Stok Barang Periode, catalog no, nama barang, stok

barang, satuan, harga satuan, harga total.

2. Laporan PO Pembelian Impor Tanggal, no PO, nama supplier, catalog

number, nama barang, qty, unit, harga

satuan (dollar), harga total (dollar), rincian

biaya impor (rupiah).

3. Laporan Penjualan Periode, tanggal penjualan, no faktur, nama

barang, jumlah, harga barang, diskon, total

harga.

4. Laporan Neraca Periode, asset lancar, asset tetap, kewajiban,

ekuitas.

5. Laporan Laba Rugi Periode, penjualan, harga pokok penjualan,

laba kotor, beban-beban, dan laba bersih.

6. Laporan Arus Kas Periode, arus kas dari aktivitas operasional,

arus kas dari aktivitas, arus kas dari aktivitas

pendanaan, jumlah arus kas bersih.

7. Laporan Perubahan Modal Periode, modal awal, laba bersih sebelum
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pajak, modal akhir.

8. Laporan Hutang Periode, nama supplier, saldo awal hutang,

pembayaran, saldo akhir hutang.

9. Laporan Hutang Jatuh Tempo Nama supplier, tanggal jatuh tempo, no

nota, nominal hutang.

10. Laporan Piutang Periode, nama pelanggan, saldo awal

piutang, pembayaran, saldo akhir piutang.

11. Laporan Piutang Jatuh Tempo Nama pelanggan, tanggal jatuh tempo, no

nota, nominal piutang.

4.3.1. Design Database

Desain database dalam sistem informasi akuntansi yang dirancang PT. GVP

meliputi struktur, komponen dan karakterisktik data pada setiap field yang

ada dalam suatu entitas. Perancangan database pada PT. GVP adalah

sebagai berikut:

1. Tabel Userlevel

Field Name Type Field Size Keterangan
id_user int 10 PK
username varchar 200
password varchar 200

Tabel 4.2 Tabel Design Userlevel

2. Tabel Supplier

Field Name Type Field Size Keterangan
id_supplier int 30 PK
supplier varchar 255
alamat varchar 255
notelp varchar 255

Tabel 4.3 Tabel Design Supplier
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3. Tabel Setup

Field Name Type Field Size Keterangan

Dolar Double

Insurance Double

Beamasuk Double

Ppn Double

pph22 Double

Freight Double

Tabel 4.4 Tabel Design Setup

4. Tabel Rekening Beban

Field Name Type Field Size Keterangan
id_rekening int 30 PK
rekening varchar 100
uraian varchar 255

Tabel 4.5 Tabel Design Rekening Beban

5. Tabel Rekening Bank

Field Name Type Field Size Keterangan
id_rekening int 30 PK
rekening varchar 100
uraian varchar 255

Tabel 4.6 Tabel Design Rekening Bank

6. Tabel Pendapatan Lain

Field Name Type Field Size Keterangan
id_rekening int 10 PK
rekening varchar 200
uraian varchar 255

Tabel 4.7 Tabel Design Pendapatan Lain
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7. Tabel Pelanggan

Field Name Type Field Size Keterangan
id_pelanggan int 30 PK
pelanggan varchar 255
alamat varchar 255
notelp varchar 255

Tabel 4.8 Tabel Design Pelanggan

8. Tabel Order Barang

Field Name Type Field Size Keterangan
id_order int 10 PK
tanggal date
nobukti varchar 255
catalog_no varchar 255
id_namabarang int 10
namabarang varchar 255
satuan varchar 255
qtyorder double
qtyvalid double
qtykirim double
harga double
total double
selesai varchar 1
supplier varchar 255
id_supplier int 10

Tabel 4.9 Tabel Design Order Barang
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9. Tabel Neraca

Field Name Type Field Size Keterangan
idneraca int 30 PK
kelompok varchar 255
rekening varchar 255
uraian varchar 255
nominal double
kode int 10
nomer int 10
id int 10
kelompok1 varchar 255

Tabel 4.10 Tabel Design Neraca

10. Tabel Nama Barang

Field Name Type Field Size Keterangan
id_namabarang int 30 PK
namabarang varchar 255
satuan varchar 255
hargabeli double
hargajual double
jenis varchar 200
catalog_no varchar 255

Tabel 4.11 Tabel Nama Barang

11. Tabel Data Aset

Field Name Type Field Size Keterangan
id_aset int 30 PK
namaaset varchar 255
hargaperolehan double
umurekonomis double
uraian varchar 255
rekening varchar 255
nobukti varchar 255
departemen varchar 255

Tabel 4.12 Tabel Design Data Aset
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12. Tabel Arus Kas

Field Name Type Field Size Keterangan
id_aruskas int 10 PK
keterangan varchar 250
uraian varchar 250
nominal double
nominal2 double
sub varchar 50

Tabel 4.13 Tabel Design Arus Kas

13. Tabel Akunting

Tabel 4.14 Tabel Design Akunting

Field Name Type Field Size Keterangan

id_account Int 90 PK

Rekening varchar 255

Uraian varchar 255

Tanggal varchar

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

Hargajual double

Totalbeli double

Totaljual double

Qtyin double

Qtyout double

id_pelanggan int 30
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Pelanggan varchar 255

id_supplier int 30

Supplier varchar 255

id_aset int 10

Namaaset varchar 255

hargaperolehan double

umurekonomis double

Kode varchar 255

Saldo double

No double

tgljatuhtempo date

Diskon double

Pembayaran varchar 200

Kandang varchar 255

Departemen varchar 100

Ongkoskirim Double

Lokasi varchar 255

catalog_no varchar 255

Urutan Double

Totalcost Double

Ppn Double

Freight Double

Ongkosbongkar Double

Ongkosmuat Double

Kurs Double

Catatan varchar 255

Insurance Double

Beamasuk Double

Pph Double

Totalcif Double

Totalbiaya Double
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4.3.2. Perhitungan Harga Pokok Prouk Impor

Pembelian impor yang dijalankan oleh PT. GVP adalah membeli barang

jadi dari supplier di Cina untuk dijual kembali di Indonesia. Berikut adalah

salah satu contoh daftar pembelian impor dan perhitungan harga pokok

produk yang dilakukan PT. GVP:

Tabel 4.15

Data Pembelian Impor

Kurs 14,500

Cost ($ 14500 x 17.285) 250,632,500

Insurance (2% x cost) 5,012,650

Freight ($ 100 x 1000) 500,000

TOTAL CIF 256,145,150

Bea Masuk (5%*CIF) 12,807,258

PPN  Impor 10% ((BM +

CIF)*10%)
26,895,241

PPh 22 Impor (2,5%*PPN) 672,381

Biaya angkut 300,000

Biaya bongkar 200,000

TOTAL BIAYA 297,020,029
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Tabel 4.16
Perhitungan Harga Pokok Barang Impor

No. Produk Satuan Jumlah
Harga
(USD)

Total
(USD)

%

CIF BM PPN PPh
Bi.

Bongkar
Bi.

Angkut
TOTAL

Harga per
unit

(% x Total
CIF)

(% x
Total BM)

(% x
Total
PPN)

(% x
Total
PPh)

(% x
Total

Bongkar)

(% x
Total

Angkut)

(TOTAL /
jumlah

unit)
1 Tbill pcs 5 10 50 0.29% 740,946 37,047 77,799 1,945 868 579 859,184 171,837

2 LDL-C pcs 5 50 250 1.45% 3,704,732 185,237 388,997 9,725 4,339 2,893 4,295,922 859,184

3
Imune
Analyzer

unit 2 5,000 10,000 57.85% 148,189,268 7,409,463 15,559,873 388,997 173,561 115,707 171,836,870 85,918,435

4
Hematology
Analyzer

unit 2 3,000 6,000 34.71% 88,913,561 4,445,678 9,335,924 233,398 104,137 69,424 103,102,122 51,551,061

5 HDL-C pcs 5 30 150 0.87% 2,222,839 111,142 233,398 5,835 2,603 1,736 2,577,553 515,511

6 Hba1c pcs 5 80 400 2.31% 5,927,571 296,379 622,395 15,560 6,942 4,628 6,873,475 1,374,695

7 Glucose pcs 5 20 100 0.58% 1,481,893 74,095 155,599 3,890 1,736 1,157 1,718,369 343,674

8 Dbill pcs 5 10 50 0.29% 740,946 37,047 77,799 1,945 868 579 859,184 171,837

9 Creatinine pcs 5 45 225 1.30% 3,334,259 166,713 350,097 8,752 3,905 2,603 3,866,330 773,266

10 Cholesterol pcs 5 12 60 0.35% 889,136 44,457 93,359 2,334 1,041 694 1,031,021 206,204

Total 17,285 100% 256,145,150 12,807,258 26,895,241 672,381 300,000 200,000 297,020,029 141,885,703



4.3.3. Design Interface

Pada design interface ini peneliti akan menampilkan desain dari sistem yang

telah dirancang. Berikut adalah design interface dari sistem akuntansi PT.

GVP :

1. Form Login

Pada form ini akan digunakan oleh user untuk melakukan login dengan

mengisi nama dan password yang telah di setting terlebih dahulu.

Gambar 4.1 Form Login

2. Form Menu

Form menu merupakan tampilan utama dalam sebuah sistem informasi

akuntansi perusahaan, karena pada form ini terdapat beberapa pilihan

menu akuntansi. Dalam sistem PT. GVP terdapat 2 (dua) bagian form

menu, yang pertama adalah form menu setup yang terdiri dari user,

produk, supplier, pelanggan, rekening bank, rekening beban,

pendapatan lain, data produk, data asset, penyusutan asset, piutang,

hutang, kas bank, PO pembelian, qty validasi, penerimaan barang dan

penjualan barang. Untuk form kedua adalah form menu transaksi yang

terdiri dari pengeluaran kas, pendapatan lain, penerimaan piutang,

pembayaran hutang, mutasi kas bank, penyusutan asset, laporan

penjualan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal,

laporan neraca, laporan persediaan, laporan hutang, laporan piutang,
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laporan jatuh tempo hutang, laporan jatuh tempo piutang, laporan kas

bank, dan laporan jurnal.

Gambar 4.2 Form Menu 1

Gambar 4.3 Form Menu 2

3. Form User

Form user berfungsi untuk membuat identitas user dan password bagi

staff yang akan mengoperasikan sistem ini.
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Gambar 4.4 Form User

Langkah – langkah :

a. Input nama pada kolom nama.

b. Input password pada kolom password.

c. Memilih bagian apa saja yang dapat di akses oleh staff yang akan

didaftarkan sebagai user. Mulai dari setup, saldo awal, pembelian,

penjualan dan akuntansi.

d. Untuk menyimpan data klik “masukkan data”.

e. Untuk mengedit data user klik “edit data”.

f. Untuk menghapus data user klik “hapus”.

g. Untuk menutup menu user klik “tutup”.

4. Form Produk

Form ini berfungsi untuk menginput data barang PT. GVP yang

berisikan catalog no, nama, satuan, harga beli dan harga jual.
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Gambar 4.5 Form Produk

Langkah – langkah :

a. Input catalog no pada kolom catalog no.

b. Input nama produk pada kolom nama produk.

c. Input satuan pada kolom satuan.

d. Input harga beli pada kolom harga beli.

e. Input harga jual pada kolom harga jual.

f. Untuk menyimpan data produk klik “masukkan data”.

g. Untuk mengedit data produk klik “edit data”.

h. Untuk menghapus data produk klik “hapus”.

i. Untuk menutup form produk klik “tutup”.

5. Form Supplier

Form supplier berfungsi untuk menginput data supplier PT. GVP

berdasarkan nama, alamat dan no telp.
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Gambar 4.6 Form Supplier

Langkah – langkah :

a. Input nama pada kolom nama.

b. Input alamat pada kolom alamat.

c. Input no telp pada kolom no telp.

d. Untuk menyimpan data supplier klik “masukkan data”.

e. Untuk mengedit data supplier klik “edit data”.

f. Untuk menghapus data supplier klik “hapus”.

g. Untuk menutup form supplier klik “tutup”.

6. Form Pelanggan

Form Pelanggan berfungsi untuk menginput data supplier PT. GVP

berdasarkan nama, alamat dan no telp.

Gambar 4.7 Form Pelanggan
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Langkah – langkah :

a. Input nama pada kolom nama.

b. Input alamat pada kolom alamat.

c. Input no telp pada kolom no telp.

d. Untuk menyimpan data pelanggan klik “masukkan data”.

e. Untuk mengedit data pelanggan klik “edit data”.

f. Untuk menghapus data pelanggan klik “hapus”.

g. Untuk menutup form pelanggan klik “tutup”.

7. Form Rekening Bank

Form Rekening Bank memiliki fungsi untuk menginput data bank yang

digunakan untuk bertransaksi pada perusahaan PT. GVP.

Gambar 4.8 Form Rekening Bank

Langkah – langkah :

a. Input nama bank pada kolom bank.

b. Untuk menyimpan data bank klik “masukkan data”.

c. Untuk menghapus data bank klik “hapus”.

d. Untuk menutup form bank klik “tutup”.

8. Form Rekening Beban

Form ini berfungsi untuk menginput daftar rekening beban yang

digunakan dalam siklus akuntansi PT. GVP.
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Gambar 4.9 Form Rekening Beban

Langkah – langkah :

a. Input nama beban pada kolom bank.

b. Untuk menyimpan data beban klik “masukkan data”.

c. Untuk menghapus data beban klik “hapus”.

d. Untuk menutup form beban klik “tutup”.

9. Form Pendapatan Lain

Form ini berfungsi untuk menyimpan rekening yang menjadi

pendapatan lain-lain bagi PT. GVP.
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Gambar 4.10 Form Pendapatan Lain

Langkah – langkah :

a. Input nama pendapatan lain pada kolom bank.

b. Untuk menyimpan data pendapatan lain klik “masukkan data”.

c. Untuk menghapus data pendapatan lain klik “hapus”.

d. Untuk menutup form pendapatan lain klik “tutup”.

10. Form Setup

Form setup berfungsi untuk menginput data tarif kurs, insurance, bea

masuk, ppn dan pph 22 yang digunakan dalam perhitungan impor sistem

PT. GVP.

Gambar 4.11 Form Setup



60

Langkah – langkah :

a. Input kurs pada kolom kurs.

b. Input insurance pada kolom insurance.

c. Input bea masuk pada kolom bea masuk.

d. Input ppn pada kolom ppn.

e. Input pph 22 pada kolom pph 22.

f. Untuk menyimpan data klik “input”.

11. Form Produk

Form produk berfungsi untuk menginput data awal barang dagang

berdasarkan  catalog no dan nama barang.

Gambar 4.12 Form Produk Awal

Langkah – langkah :

a. Untuk memilih barang klik nama barang yang diinginkan pada

kolom yang berada di sisi kanan. Setelah itu data catalog no dan

nama barang akan terisi otomatis.

b. Input tanggal pada kolom tanggal.

c. Input jumlah pada kolom jumlah.

d. Input harga beli pada kolom harga beli.

e. Untuk menyimpan data barang klik “masukkan data”.

f. Untuk menghapus data barang klik “hapus”.

g. Untuk menutup form produk klik “tutup”.
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12. Form Data Aset

Form data asset berfungsi untuk menginput data awal asset yang

dimiliki PT. GVP berdasarkan jenis asset, nama asset, harga perolehan

dan umur ekonomis.

Gambar 4.13 Form Data Aset

Langkah – langkah :

a. Input tanggal pada kolom tanggal.

b. Input jenis asset pada kolom asset.

c. Input nama asset pada kolom nama asset.

d. Input harga perolehan asset pada kolom harga perolehan.

e. Input umur ekonomis asset pada kolom umur ekonomis.

f. Untuk menyimpan data asset klik “masukkan data”.

g. Untuk menghapus data asset klik “hapus”.

h. Untuk menutup form asset klik “tutup”.

13. Form Penyusutan Aset

Form penyusutan asset berfungsi untuk menginput perhitungan

penyusutuan asset berdasarkan harga perolehan, umur ekonomis dan

umur asset saat ini.
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Gambar 4.14 Form Penyusutan Aset

Langkah – langkah :

a. Input tanggal pada kolom tanggal.

b. Input nama asset pada kolom nama asset.

c. Input harga perolehan pada kolom harga perolehan.

d. Input umur ekonomis pada kolom umur ekonomis.

e. Input umur asset saat ini pada kolom umur saat ini.

f. Untuk menyimpan data klik “masukkan data”.

g. Untuk menghapus data klik “hapus”.

h. Untuk menutup form penyusutan asset klik “tutup”.

14. Form Piutang

Form piutang berfungsi untuk menginput data awal piutang dari

pelanggan yang dimiliki perusahaan berdasarkan nama, jumlah piutang

dan tanggal jatuh temponya.
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Gambar 4.15 Form Piutang

Langkah – langkah :

a. Pilih pelanggan pada kolom pelanggan di sebelah kiri, maka kolom

pelanggan akan terisi nama pelanggan secara otomatis.

b. Input tanggal pada kolom tanggal.

c. Input jumlah piutang pada kolom piutang.

d. Input jatuh tempo piutang pada kolom jatuh tempo.

e. Untuk menyimpan data klik “masukkan data”.

f. Untuk menghapus data klik “hapus”.

g. Untuk menutup form piutang klik “tutup”.

15. Form Hutang

Form hutang berfungsi untuk menginput data awal hutang dari supplier

yang dimiliki perusahaan berdasarkan nama, jumlah hutang dan tanggal

jatuh temponya.
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Gambar 4.16 Form Hutang

Langkah – langkah :

a. Pilih supplier pada kolom supplier di sebelah kiri, maka kolom

supplier akan terisi nama supplier secara otomatis.

b. Input tanggal pada kolom tanggal.

c. Input jumlah hutang pada kolom piutang.

d. Input jatuh tempo hutang pada kolom jatuh tempo.

e. Untuk menyimpan data klik “masukkan data”.

f. Untuk menghapus data klik “hapus”.

g. Untuk menutup form hutang klik “tutup”.

16. Form Kas Bank

Form Kas Bank berfungsi untuk menginput data jumlah nominal uang

yang dimiliki perusahaan yang terdiri dari kas dan bank.

Gambar 4.17 Form Kas Bank
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Langkah – langkah :

a. Input tanggal pada  kolom tanggal.

b. Input kas atau bank pada kolom kas bank.

c. Input nominal jumlah uang pada kolom nominal.

d. Untuk menyimpan data klik “masukkan data”.

e. Untuk menghapus data klik “hapus”.

f. Untuk menutup data klik “tutup”.

17. Form PO Pembelian

Form PO pembelian ini berfungsi untuk membuat purchase order

kepada supplier berdasarkan nama barang dan catalog no yang sudah

tersimpan di sistem akuntansi PT. GVP.

Gambar 4.18 Form PO Pembelian

Langkah – langkah :

a. Input tanggal pada kolom tanggal.

b. Input supplier pada kolom supplier.

c. Input no nota PO pada kolom no nota.

d. Pilih barang dagang pada kolom kiri untuk menginput barang yang

akan dibuatkan PO.

e. Untuk menyimpan barang klik “masukkan data”.

f. Untuk menghapus barang klik “hapus”.

g. Untuk menutup form PO pembelian klik “tutup”.
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18. Form Qty Validasi

Form qty validasi berfungsi untuk mengkonfirmasi jumlah barang yang

divalidasi berdasarkan PO yang telah dibuat pada proses sebelumnya.

Gambar 4.19 Form Qty Validasi

Langkah – langkah :

a. Pilih dan klik no nota PO yang akan divalidasi.

b. Isi jumlah barang yang di validasi pada kolom qty valid.

c. Setelah semua tervalidasi klik “simpan”.

d. Untuk mencetak PO yang telah divalidasi klik “print”.

19. Form Penerimaan Barang

Form penerimaan barang berfungsi untuk mengkonfirmasi barang yang

telah diterima, kemudian oleh sistem akan diproses untuk menghasilkan

perhitungan jumlah biaya impor berdasarkan PO dan terakhir dilakukan

proses akuntansi.
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Gambar 4.20 Form Penerimaan Barang

Langkah – langkah :

a. Input tanggal penerimaan pada kolom tanggal.

b. Input supplier pada kolom supplier.

c. Input no nota pada kolom nota dengan cara klik no nota pada kolom

di sebelah kiri.

d. Input barang satu persatu berdasarkan no nota PO yang tersedia pada

kolom sebelah kiri.

e. Untuk menyimpan barang klik “masukkan data”.

f. Untuk menghapus barang klik “hapus”.

g. Setelah semua barang tersimpan sesuai no nota PO, selanjutnya

sistem secara otomatis akan menghitung total biaya pembelian

impor sesuai kurs yang telah tersetting di sistem.

h. Setelah mengetahui total biaya pembelian impor, selanjutnya input

metode pembayaran pada kolom “pembayaran”.

i. Untuk memproses akuntansi PO tersebut klik “proses akuntansi”.

j. Untuk mencetak form penerimaan barang klik “print”.

k. Untuk menutup form penerimaan barang klik “tutup”.
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20. Form Penjualan

Form penjualan berfungsi untuk membuat faktur penjualan secara tunai

dan kredit berdasarkan no faktur, pelanggan, no nota, nama barang,

harga, diskon, jumlah, dan metode pembayaran.

Gambar 4.21 Form Penjualan

Langkah – langkah :

a. Input tanggal pada kolom tanggal.

b. Input pelanggan pada kolom pelanggan.

c. Input no nota pada kolom no nota.

d. Input nama barang dengan cara memilih barang yang tersedia pada

kolom sebelah kanan.

e. Untuk harga akan muncul otomatis.

f. Input diskon pada kolom diskon.

g. Input jumlah barang yang dijual pada kolom jumlah.

h. Input metode pembayaran pada kolom pembayaran, khusus kredit

tersedia pilihan metode down payment dengan tanggal jatuh

temponya.

i. Untuk menyimpan barang yang akan dijual klik “masukkan data”.

j. Untuk menghapus barang yang akan dijual klik “hapus”.

k. Untuk mencetak faktur penjualan klik “print”.
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l. Untuk menutup form penjualan klik “tutup”.

21. Form Pengeluaran Kas

Form pengeluaran kas berfungsi untuk menginput pengeluaran kas

perusahaan berdasarkan tanggal, biaya, jenis pembayaran, keterangan

dan nominal.

Gambar 4.22 Form Pengeluaran Kas

Langkah – langkah :

a. Input tanggal pada kolom tanggal.

b. Input jenis biaya pada kolom beban.

c. Input jenis pembayaran pada kolom kas/bank.

d. Input keterangan biaya pada kolom keterangan.

e. Input nominal biaya pada kolom nominal.

f. Untuk menyimpan pengeluaran kas klik “masukkan data”.

g. Untuk menghapus pengeluaran kas klik “hapus”.

h. Untuk menutup form pengeluaran kas klik “tutup”.

22. Form Pendapatan Lain

Form pendapatan lain berfungsi untuk menginput pendapatan lain

perusahaan berdasarkan tanggal, pendapatan, jenis penerimaan,

keterangan dan nominal.
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Gambar 4.23 Form Pendapatan Lain

Langkah – langkah :

a. Input tanggal pada kolom tanggal.

b. Input jenis pendapatan lain pada kolom beban.

c. Input jenis penerimaan pada kolom kas/bank.

d. Input keterangan pendapatan lain pada kolom keterangan.

e. Input nominal pendapatan lain pada kolom nominal.

f. Untuk menyimpan pendapatan lain klik “masukkan data”.

g. Untuk menghapus pendapatan lain klik “hapus”.

h. Untuk menutup form pendapatan lain klik “tutup”.

23. Form Penerimaan Piutang

Form penerimaan piutang berfungsi untuk menginput penerimaan

piutang perusahaan berdasarkan tanggal, pelanggan, nota, jenis

penerimaan, keterangan dan nominal.
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Gambar 4.24 Form Penerimaan Piutang

Langkah – langkah :

a. Input tanggal pada kolom tanggal.

b. Input pelanggan pada kolom pelanggan.

c. Input nota pada kolom nota.

d. Input jenis penerimaan pada kolom kas/bank.

e. Input nominal pada kolom nominal.

f. Untuk menyimpan penerimaan piutang klik “masukkan data”.

g. Untuk menghapus penerimaan piutang klik “hapus”.

h. Untuk menutup form penerimaan piutang klik “tutup”.

24. Form Pembayaran Hutang

Form pembayaran hutang berfungsi untuk menginput pembayaran

utang perusahaan berdasarkan tanggal, supplier, nota, jenis pembayaran,

keterangan dan nominal.
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Gambar 4.25 Form Pembayaran Hutang

Langkah – langkah :

a. Input tanggal pada kolom tanggal.

b. Input pelanggan pada kolom supplier.

c. Input nota pada kolom nota.

d. Input jenis penerimaan pada kolom kas/bank.

e. Input nominal pada kolom nominal.

f. Untuk menyimpan pembayaran hutang klik “masukkan data”.

g. Untuk menghapus pembayaran hutang klik “hapus”.

h. Untuk menutup form pembayaran hutang klik “tutup”.

25. Form Mutasi Kas Bank

Form mutasi kas dan bank berfungsi untuk menginput transaksi mutasi

antar bank yang digunakan perusahaan.

Gambar 4.26 Form Mutasi Kas Bank
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Langkah – langkah :

a. Input tanggal pada kolom tanggal.

b. Input bank asal yang akan dimutasi pada kolom dari.

c. Input bank penerima yang akan digunakan pada kolom ke.

d. Input keterangan transaksi pada kolom transaksi.

e. Input nominal pada kolom nominal.

f. Untuk menyimpan transaksi klik “masukkan data”.

g. Untuk menghapus transaksi klik “hapus”.

h. Untuk menutup form klik “tutup”.

26. Form Penyusutan Aset

Form penyusutan asset berfungsi untuk memproses perhitungan biaya

penyusutan asset perusahaan berdasarkan jenis asset, harga perolehan

dan umur ekonimisnya.

Gambar 4.27 Form Penyusutan Aset

Langkah – langkah :

a. Input tanggal pada kolom tanggal.

b. Input jenis asset pada kolom nama asset.

c. Input harga perolehan pada kolom harga perolehan.

d. Input umur ekonomis pada kolom umur ekonomis.

e. Untuk menyimpan transaksi klik “masukkan data”.
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f. Untuk menghapus transakasi klik “hapus”.

g. Untuk menutup form penyusutan asset klik “tutup”.

27. Form Laporan PO Pembelian Impor

Laporan ini digunakan untuk menunjukkan barang yang akan dibeli

beserta harga satuan dan perhitungan total biaya impor yang akan

dibayarkan oleh PT. GVP. Laporan ini dapat dicetak setelah proses

penerimaan barang yang berdasarkan no PO pembelian impor.

Gambar 4.28 Laporan PO Pembelian Impor

28. Form Laporan Penjualan

Laporan ini berfungsi untuk melihat penjualan PT. GVP secara berkala.

Perusahaan juga dapat mengetahui barang apa saja yang sering dibeli

oleh pelanggan melalui laporan penjualan ini. Sehingga diharapkan

pihak manajemen dapat memberikan keputusan mengenai produk yang

paling laku dan kurang laku.
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Gambar 4.29 Laporan Penjualan

Langkah – langkah :

a. Masukkan tanggal laporan penjualan yang akan di lihat pada kolom

“dari tanggal” dan “sampai tanggal”.

b. Untuk melihat laporan penjualan klik “lihat laporan” maka laporan

penjualan akan muncul secara otomatis.

29. Form Laporan Laba Rugi

Form laporan laba rugi berfungsi untuk melihat laporan laba rugi PT.

GVP yang dihasilkan dari proses perhitungan sistem informasi

akuntansi berdasarkan periode tertentu.
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Gambar 4.30 Form Laporan Laba Rugi

Langkah – langkah :

a. Masukkan tanggal laporan laba rugi yang akan di lihat pada kolom

“dari tangal” dan “sampai tanggal”.

b. Untuk melihat laporan laba rugi klik “lihat laporan” maka laporan

akan secara otomatis muncul.

30. Form Laporan Arus Kas

Form laporan arus kas digunakan untuk melihat laporan arus kas PT.

GVP yang dihasilkan dari proses perhitungan sistem informasi

akuntansi berdasarkan periode tertentu.
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Gambar 4.31 Form Laporan Arus Kas

Langkah – langkah :

a. Masukkan tanggal laporan arus kas yang akan di lihat pada kolom

“dari tangal” dan “sampai tanggal”.

b. Untuk melihat laporan arus kas klik “lihat laporan” maka laporan

akan secara otomatis muncul.

31. Form Laporan Neraca

Form laporan neraca berfungsi untuk melihat laporan neraca PT. GVP

yang dihasilkan dari proses perhitungan sistem informasi akuntansi

berdasarkan periode tertentu.
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Gambar 4.32 Form Laporan Neraca

Langkah – langkah :

a. Masukkan tanggal laporan neraca yang akan di lihat pada kolom

“sampai tanggal”.

b. Untuk melihat laporan neraca klik “lihat laporan” maka laporan

akan secara otomatis muncul.

32. Form Laporan Persediaan

Form laporan persediaan berfungsi untuk menampilkan laporan

persediaan barang dagang PT. GVP yang dihasilkan dari proses

perhitungan sistem informasi akuntansi berdasarkan periode tertentu.
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Gambar 4.33 Form Laporan Persediaan

Langkah – langkah :

a. Masukkan tanggal laporan persediaan yang akan di lihat pada kolom

“dari tanggal” dan “sampai tanggal”.

b. Untuk melihat laporan persediaan klik “lihat laporan” maka laporan

akan secara otomatis muncul.

33. Form Laporan Hutang

Form laporan hutang berfungsi untuk melihat daftar laporan hutang

yang dimiliki PT. GVP yang dihasilkan dari proses perhitungan sistem

informasi akuntansi berdasarkan periode tertentu.
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Gambar 4.34 Form Laporan Hutang

Langkah – langkah :

a. Masukkan tanggal laporan hutang yang akan di lihat pada kolom

“sampai tanggal”.

b. Untuk melihat laporan hutang klik “lihat laporan” maka laporan

akan secara otomatis muncul.

34. Form Laporan Piutang

Form laporan piutang berfungsi untuk melihat daftar laporan piutang

yang dimiliki PT. GVP yang dihasilkan dari proses perhitungan sistem

informasi akuntansi berdasarkan periode tertentu.

Gambar 4.35 Form Laporan Piutang

Langkah – langkah :

a. Masukkan tanggal laporan piutang  yang akan di lihat pada kolom

“sampai tanggal”.
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b. Untuk melihat laporan piutang klik “lihat laporan” maka laporan

akan secara otomatis muncul.

35. Form Laporan Hutang Jatuh Tempo

Form laporan hutang jatuh tempo berfungsi untuk melihat daftar

laporan jatuh tempo hutang yang dimiliki PT. GVP yang dihasilkan dari

proses perhitungan sistem informasi akuntansi berdasarkan periode

tertentu.

Gambar 4.36 Form Laporan Hutang Jatuh Tempo

Langkah – langkah :

a. Masukkan tanggal laporan hutang jatuh tempo yang akan di lihat

pada kolom “sampai tanggal”.

b. Untuk melihat laporan hutang jatuh tempo klik “lihat laporan” maka

laporan akan secara otomatis muncul.

36. Form Laporan Piutang Jatuh Tempo

Form laporan piutang jatuh tempo berfungsi untuk melihat daftar

laporan jatuh tempo piutang yang dimiliki PT. GVP yang dihasilkan

dari proses perhitungan sistem informasi akuntansi berdasarkan periode

tertentu.
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Gambar 4.37 Form Laporan Piutang Jatuh Tempo

Langkah – langkah :

a. Masukkan tanggal laporan piutang jatuh tempo yang akan di lihat

pada kolom “sampai tanggal”.

b. Untuk melihat laporan piutang jatuh tempo klik “lihat laporan”

maka laporan akan secara otomatis muncul.

37. Form Laporan Kas dan Bank

Form laporan kas dan bank berfungsi untuk melihat laporan alur dana

masuk dan keluar yang dimiliki PT. GVP yang dihasilkan dari proses

perhitungan sistem informasi akuntansi berdasarkan kas dan bank

perusahaan pada periode tertentu.
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Gambar 4.38 Form Laporan Kas dan Bank

Langkah – langkah :

a. Masukkan tanggal laporan kas dan bank yang akan di lihat pada

kolom “dari tanggal” dan “sampai tanggal”.

b. Untuk melihat laporan kas dan bank klik “lihat laporan” maka

laporan akan secara otomatis muncul.

38. Form Laporan Jurnal

Form laporan jurnal berfungsi untuk melihat daftar laporan jurnal atas

transaksi yang dilakukan PT. GVP yang dihasilkan dari proses

perhitungan sistem informasi akuntansi berdasarkan periode tertentu.
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Gambar 4.38 Form Laporan Kas dan Bank

Langkah – langkah :

a. Masukkan tanggal laporan kas dan bank yang akan di lihat pada

kolom “dari tanggal” dan “sampai tanggal”.

b. Untuk melihat laporan kas dan bank klik “lihat laporan” maka

laporan akan secara otomatis muncul.

38. Form Laporan Jurnal

Form laporan jurnal berfungsi untuk melihat daftar laporan jurnal atas

transaksi yang dilakukan PT. GVP yang dihasilkan dari proses

perhitungan sistem informasi akuntansi berdasarkan periode tertentu.
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Gambar 4.38 Form Laporan Kas dan Bank

Langkah – langkah :

a. Masukkan tanggal laporan kas dan bank yang akan di lihat pada

kolom “dari tanggal” dan “sampai tanggal”.

b. Untuk melihat laporan kas dan bank klik “lihat laporan” maka

laporan akan secara otomatis muncul.

38. Form Laporan Jurnal

Form laporan jurnal berfungsi untuk melihat daftar laporan jurnal atas

transaksi yang dilakukan PT. GVP yang dihasilkan dari proses

perhitungan sistem informasi akuntansi berdasarkan periode tertentu.
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Gambar 4.39 Form Laporan Jurnal

Langkah – langkah :

a. Masukkan tanggal laporan jurnal yang akan di lihat pada kolom

“dari tanggal” dan “sampai tanggal”.

b. Untuk melihat laporan jurnal klik “lihat laporan” maka laporan akan

secara otomatis muncul.
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Gambar 4.39 Form Laporan Jurnal

Langkah – langkah :

a. Masukkan tanggal laporan jurnal yang akan di lihat pada kolom

“dari tanggal” dan “sampai tanggal”.

b. Untuk melihat laporan jurnal klik “lihat laporan” maka laporan akan

secara otomatis muncul.

86

Gambar 4.39 Form Laporan Jurnal

Langkah – langkah :

a. Masukkan tanggal laporan jurnal yang akan di lihat pada kolom

“dari tanggal” dan “sampai tanggal”.

b. Untuk melihat laporan jurnal klik “lihat laporan” maka laporan akan

secara otomatis muncul.
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39. Form Pembayaran Hutang Dengan Valuta Asing

Form ini digunakan untuk membayar utang dagang dengan

menggunakan kurs valuta asing.

Gambar 4.40 Form Pembayaran Hutang Dengan Valuta Asing

Langkah – langkah :

a. Input tanggal pada kolom tanggal.

b. Input nama supplier pada kolom supplier.

c. Input nota pada kolom nota.

d. Input jenis pembayaran pada kolom kas/bank.

e. Input nominal yang akan dibayar dengan satuan dollar pada kolom

nominal.

f. Input kurs yang berlaku saat ini.

g. Untuk menyimpan pembayaran hutang klik “masukkan data”.

h. Untuk menghapus pembayaran hutang klik “hapus”.

i. Untuk menutup form pembayaran hutang klik “tutup”.
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Untuk selisih angka selisih kurs dapat dilihat pada laporan laba rugi

berikut :

Gambar 4.41 Form Tampilan Selisih Kurs

Contoh :

Pada tanggal 20 Mei 2019 PT. GVP mengimpor reagent dari Genius

seharga $ 2.000. Kurs pada tanggal itu adalah Rp 14.500. PT. GVP

membayar utang kepada Genius pada tanggal 24 Mei 2019 dengan kurs

Rp 14.580.

Jurnal :

20 Mei 2019 Pembelian Rp 29.000.000 xxx

Utang Dagang xxx Rp 29.000.000

(pencatatan pembelian $2.000 x Rp 14.500)

24 Mei 2019 Utang Dagang Rp 29.000.000 xxx

Selisih Kurs Rp    160.000 xxx

BCA xxx Rp 29.160.000

(pelunasan utang $2.000 x Rp 14.580)

88

Untuk selisih angka selisih kurs dapat dilihat pada laporan laba rugi

berikut :

Gambar 4.41 Form Tampilan Selisih Kurs

Contoh :

Pada tanggal 20 Mei 2019 PT. GVP mengimpor reagent dari Genius

seharga $ 2.000. Kurs pada tanggal itu adalah Rp 14.500. PT. GVP

membayar utang kepada Genius pada tanggal 24 Mei 2019 dengan kurs

Rp 14.580.

Jurnal :

20 Mei 2019 Pembelian Rp 29.000.000 xxx

Utang Dagang xxx Rp 29.000.000

(pencatatan pembelian $2.000 x Rp 14.500)

24 Mei 2019 Utang Dagang Rp 29.000.000 xxx

Selisih Kurs Rp    160.000 xxx

BCA xxx Rp 29.160.000

(pelunasan utang $2.000 x Rp 14.580)

88

Untuk selisih angka selisih kurs dapat dilihat pada laporan laba rugi

berikut :

Gambar 4.41 Form Tampilan Selisih Kurs

Contoh :

Pada tanggal 20 Mei 2019 PT. GVP mengimpor reagent dari Genius

seharga $ 2.000. Kurs pada tanggal itu adalah Rp 14.500. PT. GVP

membayar utang kepada Genius pada tanggal 24 Mei 2019 dengan kurs

Rp 14.580.

Jurnal :

20 Mei 2019 Pembelian Rp 29.000.000 xxx

Utang Dagang xxx Rp 29.000.000

(pencatatan pembelian $2.000 x Rp 14.500)

24 Mei 2019 Utang Dagang Rp 29.000.000 xxx

Selisih Kurs Rp    160.000 xxx

BCA xxx Rp 29.160.000

(pelunasan utang $2.000 x Rp 14.580)



89

Selisih kurs dari transaksi impor di atas akan terlihat pada laporan laba

rugi dengan akun selisih kurs.

40. Form Pembayaran Bea Cukai

Form ini berfungsi untuk membayar pajak Bea Masuk, PPN dan PPh

yang terjadi atas transaksi pembelian impor.

Gambar 4.42 Form Pembayaran Bea Cukai

Langkah – langkah :

a. Input tanggal pada kolom tanggal.

b. Input pelanggan Bea Cukai pada kolom supplier.

c. Input nota pada kolom nota.

d. Input jenis pembayaran pada kolom kas/bank.

e. Input nominal yang akan dibayar pada kolom nominal.

f. Untuk menyimpan pembayaran hutang klik “masukkan data”.

g. Untuk menghapus pembayaran hutang klik “hapus”.

h. Untuk menutup form pembayaran hutang klik “tutup”.

Untuk jurnalnya nanti akan muncul setelah dilakukan pembayaran

tersebut dengan akun sebagai berikut :

89

Selisih kurs dari transaksi impor di atas akan terlihat pada laporan laba

rugi dengan akun selisih kurs.

40. Form Pembayaran Bea Cukai

Form ini berfungsi untuk membayar pajak Bea Masuk, PPN dan PPh

yang terjadi atas transaksi pembelian impor.

Gambar 4.42 Form Pembayaran Bea Cukai

Langkah – langkah :

a. Input tanggal pada kolom tanggal.

b. Input pelanggan Bea Cukai pada kolom supplier.

c. Input nota pada kolom nota.

d. Input jenis pembayaran pada kolom kas/bank.

e. Input nominal yang akan dibayar pada kolom nominal.

f. Untuk menyimpan pembayaran hutang klik “masukkan data”.

g. Untuk menghapus pembayaran hutang klik “hapus”.

h. Untuk menutup form pembayaran hutang klik “tutup”.

Untuk jurnalnya nanti akan muncul setelah dilakukan pembayaran

tersebut dengan akun sebagai berikut :

89

Selisih kurs dari transaksi impor di atas akan terlihat pada laporan laba

rugi dengan akun selisih kurs.

40. Form Pembayaran Bea Cukai

Form ini berfungsi untuk membayar pajak Bea Masuk, PPN dan PPh

yang terjadi atas transaksi pembelian impor.

Gambar 4.42 Form Pembayaran Bea Cukai

Langkah – langkah :

a. Input tanggal pada kolom tanggal.

b. Input pelanggan Bea Cukai pada kolom supplier.

c. Input nota pada kolom nota.

d. Input jenis pembayaran pada kolom kas/bank.

e. Input nominal yang akan dibayar pada kolom nominal.

f. Untuk menyimpan pembayaran hutang klik “masukkan data”.

g. Untuk menghapus pembayaran hutang klik “hapus”.

h. Untuk menutup form pembayaran hutang klik “tutup”.

Untuk jurnalnya nanti akan muncul setelah dilakukan pembayaran

tersebut dengan akun sebagai berikut :



90

Hutang Usaha 6.274.437 xxx

Bank BCA xxx 6.274.437

Gambar 4.43 Form Jurnal Pembelian Impor dan Pembayaran Pajak

41. Form Tampilan Uang Muka PPN dan PPh di Neraca

Form ini menunjukkan tampilan akun uang muka PPN dan PPh pada

laporan neraca.

Gambar 4.44 Form Tampilan Uang Muka PPN dan PPh di Neraca

4.4. Tahap Implementasi Sistem

Tahap implementasi sistem adalah tahapan penelitian yang paling akhir. Penulis

menjalankan pengujian terhadap sistem akuntansi ini dengan menginput data –

data perusahaan, mulai dari data master, proses perhitungan biaya impor dan

transaksi akuntansi yang dilaksanakan oleh PT. GVP. Selanjutnya penulis

melaksanakan pengujian dengan mengoperasikan program sistem akuntansi, ini
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transaksi akuntansi yang dilaksanakan oleh PT. GVP. Selanjutnya penulis

melaksanakan pengujian dengan mengoperasikan program sistem akuntansi, ini
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dilaksanakan untuk mendeteksi apakah program ini sudah berproses dengan baik

dan benar, atau masih ditemukan masalah.

Setelah  dilakukan pengujian, penulis menerangkan tentang sistem ini kepada

PT. GVP serta memberikan pelatihan mengenai cara pengoperasian program

akuntansi ini. Diharapkan dengan adanya program ini, dapat mengatasi

permasalahan yang dialami PT. GVP sehingga pihak perusahaan dapat membuat

laporan keuangan yang baik dan akurat.
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