BAB IV
HASIL DAN ANALISIS

4.1 Investigasi Awal

Tahap awal yaitu investigasi yang dilakukan menggunakan metode observasi
wawancara, dan juga dokumentasi sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa
perusahaan memiliki kelemahan berupa :
1. pencatatan kas masuk dan keluar dilakukan secara manual
2. sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan akuntansi masih

sangat minim
3. belum membuat inventarisasi aset
4. terdapat kesalahan – kesalahan dalam pencatatan seperti jumlah persediaan

barang dagang
5. terdapat arsip transaksi yang hilang

4.2 Tahap Analisis Masalah
Di tahap ini masalah – masalah pada pabrik plastik obor dianalisa mengapa terjadi
masalah – masalah tersebut yang dapat disimpulkan bahwa masalah utama yaitu human
error sehingga banyak terjadi kesalahan pencatatan dan juga kehilangan arsip – arsip
penting yang ada.
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4.3 Tahap Analisis Kebutuhan Sistem
Di tahap ini dianalisis kebutuhan sistem yang diperlukan untuk membantu
proses akuntansi di pabrik plastik obor ini yang mencakup input, proses, dan output.
a. Input merupakan proses memasukan data ke database sehingga data dapat
diproses menjadi informasi.
Tabel 4.1
Tabel Input
Form User

Form keamanan untuk menambahkan, menghapus,
atau mengedit user untuk bisa mengakses database

Form Bahan Baku

Form untuk menambahkan, menghapus, atau
mengedit Bahan baku yang digunakan untuk bahan
prouksi

Form Produk

Form untuk menambahkan prouk yang ada di toko

Form BOM

Form untuk menyusun Bill of Material suatu
produk untuk menentukan hpp

Form Supplier

Form keamanan untuk menambahkan, menghapus,
atau mengedit data supplier

Form Pelanggan

Form keamanan untuk menambahkan, menghapus,
atau mengedit data pelanggan

Form beban

Form untuk menambahkan beban usaha yang ada

Form Pembelian

Form untuk melakukan transakasi pembelian bahan
baku

27

Form penjualan

Form untuk melakukan transaksi pejualan barang
dagang

Form Produksi
Form

Form untuk mengajukan produksi

Hasil Form untuk menginput bahwa barang sudah selesai

Produksi

diproduksi

Form Pendapatan Form untuk menambahkan pendapatan lain yang
lain

diterima perusahaan

b. Proses
Proses yang harus dilakukan meliputi beberapa tahap yaitu
Tahap 1 Melakukan log in dengan cara menginput username dan password
yang telah disetting.
Tahap 2 melakukan penginputan bahan baku, produk, BOM, supplier,
pelanggan, untuk menjadi data perusahaan, dan juga melakukan
penginputan penjualan, pembelian, produksi, hasil produksi untuk proses
akuntansi.
Tahap 3 setelah melakukan proses input data maka akan menghasilkan
informasi berupa Laporan pembelian, Laporan penjualan, Laporan arus kas,
Laporan perubahan modal, Laporan laba rugi, Laporan neraca, Laporan
persediaan, Laporan hutang dan piutang.
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c. Output
Setelah melakukan input akan menghasilkan output berupa Laporan
pembelian, Laporan penjualan, Laporan arus kas, Laporan perubahan
modal, Laporan laba rugi, Laporan neraca, Laporan persediaan, Laporan
hutang dan piutang.
4.4 Tahap Desain dan Pembuatan Prototype
1. Pembuatan Database
Database yang digunakan adalah mysql, dan database yang digunakan adalah
Tabel 4.2
akunting
Field

Type

id_account

int(90) unsigned NOT NULL

rekening

varchar(255) NULL

uraian

varchar(255) NULL

tanggal

date NULL

nobukti

varchar(255) NULL

keterangan

varchar(255) NULL

debet

double NULL

kredit

double NULL

jurnal

varchar(255) NULL

id_namabarang

int(30) NULL

namabarang

varchar(255) NULL

satuan

varchar(255) NULL

hargabeli

double NULL

hargajual

double NULL

totalbeli

double NULL
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totaljual

double NULL

qtyin

double NULL

qtyout

double NULL

id_pelanggan

int(30) NULL

pelanggan

varchar(255) NULL

id_supplier

int(30) NULL

supplier

varchar(255) NULL

id_aset

int(10) NULL

namaaset

varchar(255) NULL

hargaperolehan

double NULL

umurekonomis

double NULL

kode

varchar(255) NULL

saldo

double NULL

no

double NULL

tgljatuhtempo

date NULL

diskon

double NULL

pembayaran

varchar(200) NULL

kandang

varchar(255) NULL

departemen

varchar(100) NULL

Tabel 4.3
arus kas
Field
id_aruskas
keterangan
uraian
nominal
nominal2
sub

Type
int(10) unsigned NOT NULL
varchar(250) NULL
varchar(250) NULL
double NULL
double NULL
varchar(50) NULL
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Tabel 4.4
BOM
Field
id_bom
namabarang
satuan
harga
jumlah
total
jenis
id_barang
id_produk
produk

Type
int(10) unsigned NOT NULL
varchar(255) NULL
varchar(100) NULL
double NULL
double NULL
double NULL
varchar(255) NULL
int(10) NULL
int(10) NULL
varchar(255) NULL

Tabel 4.5
Data Aset
Field
id_aset
namaaset
hargaperolehan
umurekonomis
uraian
rekening
nobukti
departemen

Type
int(30) unsigned NOT NULL
varchar(255) NULL
double NULL
double NULL
varchar(255) NULL
varchar(255) NULL
varchar(255) NULL
varchar(255) NULL

Tabel 4.6
Ending
Field
namabarang
satuan
stokawal
qtyin
qtyout
stokakhir
harga
total
rekening
id_user
id_barang

Type
varchar(255) NULL
varchar(100) NULL
double NULL
double NULL
double NULL
double NULL
double NULL
double NULL
varchar(255) NULL
int(10) NULL
int(10) NULL
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Tabel 4.7
Nama Barang
Field
id_namabarang
namabarang
satuan
hargabeli
hargajual
jenis

Type
int(30) NOT NULL
varchar(255) NULL
varchar(255) NULL
double NULL
double NULL
varchar(200) NULL

Tabel 4.8
Neraca
Field
idneraca
kelompok
rekening
uraian
nominal
kode
nomer
id
kelompok1

Type
int(10) NOT NULL
varchar(255) NULL
varchar(255) NULL
varchar(255) NULL
double NULL
int(10) NULL
int(10) NULL
int(10) NULL
varchar(255) NULL

Tabel 4.9
Pelanggan
Field
id_pelanggan
pelanggan
alamat
notelp

Type
int(30) unsigned NOT NULL
varchar(255) NULL
varchar(255) NULL
varchar(255) NULL

Tabel 4.10
pendapatan lain
Field
id_rekening
rekening
uraian

Type
int(10) unsigned NOT NULL
varchar(200) NULL
varchar(255) NULL
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Tabel 4.11
supplier
Field
id_supplier
supplier
alamat
notelp

Type
int(30) unsigned NOT NULL
varchar(255) NULL
varchar(255) NULL
varchar(255) NULL

2. Pembuatan Prototype
Perancangan prototype program kali ini menggunakan mysql. Interface terdiri
dari Form-form yang digunakan untuk memasukan data dan menampilkan
informasi dari data yang telah diolah.
a. Form bahan baku
Form bahan baku adalah form diamana kita menambahkan, mengedit, dan
menampilkan data bahan baku yang ada.
Gambar 5
Form Bahan Baku
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b. Form produk
Form produk adalah form dimana kita menambahkan, mengedit, dan
menampilkan data produk yang ada.
Gambar 6
Form Produk

c. Form BOM
Form untuk mementukan hpp suatu barang dengan menginput BBB,
BTKL, dan BOP.
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Gambar 7
Form BOM

d. Form supplier
Form untuk mengisi data supplier.
Gambar 8
Form Supplier
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e. Form pelanggan
form untuk mengisi data pelanggan.
Gambar 9
Form Pelanggan

f. Form rekening bank
Form untuk menginput rekening bank yang digunakan perusahaan.
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Gambar 10
Form Rekening Bank

g. Form rekening beban
Form untuk menginput data beban yang harus dibayarkan.
Gambar 11
Form Rekening Beban

37

h. form pendapatan lain – lain
form untuk mengisi pendapatan lain – lain yang diterima perusahaan
Gambar 12
Form Pendapatan lain - lain

i. Form pembelian
Form untuk melakukan transaksi pembelian bahan baku perusahaan
kepada supplier.
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Gambar 13
Form Pembelian

j. Form produksi
Form untuk meminta pihak produksi melakukan proses produksi barang
dagang.
Gambar 14
Form Produksi
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k. Form hasil produksi
Form untuk mengkonfirmasi bahwa proses produksi telah selesai dan
baarang telah diterima pihak gudang
Gambar 15
Form Hasil Produksi

l. Form penjualan
Form untuk melakukan proses penjualan barang dagang kepada pelanggan.
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Gambar 16
Form Penjualan

m. Laporan pembelian
Form yang berisi informasi laporan pembelian yang dilakukan perusahaan
baik secara tunai maupun kredit.
Gambar 17
Laporan pembelian
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n. Laporan penjualan
Form yang berisi laporan penjualan barang dagang baik secara tunai
maupun kredit
Gambar 18
Laporan Penjualan

o. Laporan Arus Kas
Form yang berisi laporan kas kelua dan masuk dari perusahaan
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Gambar 19
Laporan Arus Kas

p. Laporan perubahan modal
Gambar 20
Laporan Perubahan Modal
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q. Laporan Laba Rugi
Form yang berisi laporan laba rugi perusahaan
Gambar 21
Laporan Laba Rugi

r. Laporan Neraca
Form yang berisi laporan neraca perusahaan hingga periode yang
ditentukan.

44

Gambar 22
Laporan Neraca
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s. Laporan persediaan
Form yang berisi laporan persediaan barang dagang maupun barang
mentah perusahaan.
Gambar 23
Laporan Persediaan
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t. Laporan Hutang
Laporan yang berisi data hutang perusahaan
Gambar 24
Laporan Hutang

u. Laporan Piutang
Laporan yang berisi data piutang perusahaan.
Gambar 25
Laporan Piutang
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4.5 Analisis kekurangan Program
1. Belum ada Code pada form bahan baku dan juga barang jadi, dimana pada form
tersebut bahan aku dan barang jadi hanya menggunakan nama tanpa ada code
barang. Seharusnya menggunakan code barang agar lebih efisien dalam proses
akuntansi.
2. Harga bahan baku tidak ter update otomatis pada saat user melakukan
pembelian bahan baku. Seharusnya harga bahan baku akan otomatis terupdate
pada saat user melakukan pembelian bahan baku pada supplier sehingga
penghitungan biaya bahan baku pada harga pokok produksi secara otomatis
sesuai dengan harga bahan baku yang sudah terupdate dengan harga belinya.
3. Pada form laporan jurnal, pencatatan jurnal masih digabung dengan semua
transaksi yang ada pada hari itu sehingga Jurnal tidak dikelompokan sesuai
jenisnya sehingga menjadi kurang informative.
4. Menambahkan form pesanan sehingga tercatat pesanan dari customer dan juga
di lanjutkan dengan pembuatan pesanan pada form produksi
5. Menambahkan analisis laporan keuangan, seperti rasio likuiditas dimana rasio
ini dapat menjadi ukuran perusahaan memenuhi kemampuan finansialnya
dalam jangka pendek, dan juga rasio profitabilitas dimana informasi ini dapat
berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan mendapatkan laba.
Sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan.
6. Menambahkan grafik penjualan sehingga perusahaan dapat mengetahui produk

yang lebih laris, hingga yang jarang terjual sehingga perusahaan dapat
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melakukan pengambilan keputusan untuk memutuskan apakah menambah stok
produk yang sedang laris saat itu
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