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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

4.1 Implementasi 

Tahap implementasi pada sebuah sistem merupakan tahap dimana sistem 

yang telah dirancang akan diterapkan. Penerapan sistem diperoleh berdasarkan 

kebutuhan yang ada pada CV. Budi Mandiri. Tujuan dari tahap implementasi 

adalah agar dapat mempermudah pengguna untuk menggunakan aplikasi laporan 

keuangan. Terdapat beberapa kebutuhan-kebutuhan yang harus diperhatikan dan 

dipersiapkan dari penerapan sistem yaitu, kebutuhan sistem baik dari segi 

perangkat keras maupun perangkat lunak.  

4.1.1 Implementasi Perangkat Lunak 

Sistem yang dibangun merupakan sistem yang berbasis desktop. Untuk 

dapat menjalankan sistem tersebut dengan baik dibutuhkan beberapa persyaratan 

mengenai perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) yang harus 

dipenuhi.  

a. Kebutuhan perangkat lunak  

Berikut spesifikasi minimal perangkat lunak: 

1. Sistem Operasi: Windows 7/8/10 Service Pack 2/3 

2. Database: Microsoft SQL Server 2008 

3. .Net Framework 4.5 

b. Kebutuhan perangkat keras 

Berikut spesifikasi minimal perangkat keras: 

1. Processor Intel Core 2 duo  2,00 GHz 

2. RAM 2 Gigabytes DDR2 
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3. 80 Gigabytes Hard disk drive 

4. Display VGA 128 MB 

5. Monitor, printer, mouse dan keyboard 

4.1.2 Implementasi Perangkat Keras 

Perangkat keras memiliki peran penting dalam kelancaran pembuatan 

program atau pengolah data, karena untuk dapat menerapkan sistem informasi 

yang telah dirancang maka dibutuhkan perangkat keras yang sesuai dengan 

aplikasi yang diusulkan. Adapun beberapa spesifikasi dari perangkat keras 

tersebut yaitu: 

a. Processor Pentium IV atau lebih. 

b. Memory 1 GB atau lebih. 

c. VGA 32 MB bit dengan resolusi 1024 x 786 atau lebih. 

d. Monitor 14” atau lebih. 

e. Keyboard dan mouse. 

4.1.3 Implementasi Program 

Aplikasi pembuatan laporan keuangan pada CV. Budi Mandiri dibangun 

menggunakan bahasa pemrograman vb.net dan database menggunakan sql server. 

Sehingga untuk dapat menggunakan aplikasi ini, pihak CV. Budi Mandiri 

diharapkan menginstal database terlebih dahulu dan menjalankan file aplikasi 

dengan extensi .exe yang tersedia pada CD aplikasi. 

4.1.4 Implementasi Basis Data 

Basis data atau database, sangat dibutuhkan dalam sebuah aplikasi yang 

terkomputerisasi. Pada aplikasi laporan keuangan ini database telah dibuat 
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menggunakan sql server. Sehingga aplikasi laporan keuangan ini lebih terintegrasi 

dan mudah dipahami. 

4.1.5 Implementasi Antar Muka 

Aplikasi laporan keuangan menggunakan bahasa VB.Net sehingga 

implementasi antar muka  dibuat dalam menu form aplikasi dan menu form 

laporan. Berikut adalah implementasi antar muka aplikasi laporan keuangan: 

a. Form Login 

Form login merupakan tampilan ketika pengguna menggunakan aplikasi. 

Didalam menggunakan aplikasi pengguna harus memasukkan username dan 

password untuk dapat mengakses aplikasi. Pada aplikasi laporan keuangan 

terdapat dua 2 (dua) tipe user dengan privilege yang berbeda yaitu : Pertama, 

admin digunakan untuk memasukkan data master rekening, data master paket, 

data transaksi perusahaan dari penerimaan kas yang terdiri dari pendaftaran kursus 

mengemudi, penerimaan kas dari pendapatan cuci poles, dan penerimaan kas dari 

pihak lain misal dari pendapatan kegiatan lain dan memasukkan data pengeluaran 

kas. Yang kedua, tipe user superadmin digunakan untuk penambahan data 

karyawan baru , data userlogin untuk privilege kedalam aplikasi, dan penambahan 

data saldo awal. Untuk tampilan menu, terdapat pada gambar 4.1 berikut. 

 

Gambar 4.1 Form Login 
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b. Form Menu Utama 

Tampilan menu utama adalah tampilan awal ketika pengguna ingin 

mengakses aplikasi laporan keuangan. Ketika pengguna menekan tombol yang 

tersedia, maka akan terdapat perintah pengguna harus melakukan login terlebih 

dahulu. Jadi jika pengguna tidak memiliki akses salah satu tipe user maka 

pengguna tidak dapat melakukan memasukkan data pada setiap tombol yang 

tersedia. Untuk tampilan menu, terdapat pada gambar 4.2 berikut. 

 

Gambar 4.2 Form Menu utama 

c. Form Master 

Tampilan menu master merupakan form yang muncul ketika pengguna 

menekan tombol master. Di dalam form ini untuk akses tipe user admin hanya 

dapat memasukkan data rekening dan data paket, untuk tipe user superadmin  

dapat memasukkan data pada data karyawan, data rekening, data paket dan data 

userlogin. Untuk tampilan menu, terdapat pada gambar 4.3 berikut. 



69 
 

 

 

 

Gambar 4.3 Form Master 

c.1 Form Karyawan 

Form data karyawan digunakan untuk memasukkan data karyawan yang 

baru atau merubah data karyawan atau menghapus data karyawan. Data 

karyawan tersebut digunakan untuk pelatih didalam kursus mengemudi. Field-

field yang digunakan pada form ini yaitu id karyawan, nama karyawan, alamat 

dan nomor telpon. Untuk tampilan menu, terdapat pada gambar 4.4 berikut. 

 

Gambar 4.4 Form Karyawan 

c.2 From Rekening 

Form rekening digunakan untuk memasukkan data rekening baru atau 

merubah data rekening atau menghapus data rekening. Data rekening ini 

digunakan untuk master pada saat memasukkan data transaksi penerimaan kas 
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atau pengeluaran kas. Data rekening memiliki sifat debet kredit, jadi untuk 

nama rekening kas jika bertambah saldonya ada di debet dan jika berkurang 

saldonya ada di kredit. Untuk pengelompokan berdasarkan kegunaannya 

aktiva diberi kode 1 (satu),  hutang diberi kode 2 (dua), modal diberi kode 3 

(tiga), pendapatan diberi kode 4 (empat) dan biaya atau beban diberi kode 5 

(lima). Untuk tampilan menu, terdapat pada gambar 4.5 berikut. 

 

Gambar 4.5 Form Rekening 

c.3 Form Paket 

Form paket digunakan untuk memasukkan data paket atau merubah data 

paket atau menghapus data paket. Data  paket memiliki fungsi untuk 

penetapan harga ketika terjadi transaksi pendaftaran kursus mengemudi dan 

cuci poles. Terdapat 3 (tiga) field pada menu ini, yaitu id paket, nama paket 

dan harga yang ditetapkan. Untuk tampilan menu, terdapat pada gambar 4.6 

berikut. 

 

Gambar 4.6 Form Paket 
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c.4 Form Userlogin 

Form uuserlogin digunakan untuk pengguna tipe user superadmin 

Didalam form ini pengguna dapat menambah atau merubah atau menghapus 

data userlogin. Userlogin  ini memiliki tujuan untuk membagikan privilege 

pada setiap karyawan, jadi jika pimpinan perusahaan ingin memberikan 

privilege pada karyawan untuk dapat mengakses aplikasi maka pimpinan 

dapat masuk pada form ini. Terdapat 5 (lima) field yang nantinya digunakan 

yaitu id user, tipe user, nama user didapat dari data karyawan, username dan 

password. Untuk tampilan menu, terdapat pada gambar 4.7 berikut. 

 

Gambar 4.7 Form Userlogin 

d. Form Setup 

Form setup merupakan menu yang dapat di akses oleh pengguna dengan 

tipe user superadmin. Form ini memiliki fungsi untuk memasukkan data saldo 

awal perusahaan pada periode tertentu. Periode tersebut hanya berjalan 1 (satu) 

bulan dalam 1 (satu) tahun.Pengguna hanya dapat memasukkan data saldo awal 

sekali dalam 1 (satu) periode jadi ketika ingin memasukkan data saldo awal lagi 

pada periode yang sama maka tombol tambah dalam form ini akan mati. Untuk 

tampilan menu, terdapat pada gambar 4.8 berikut. 
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Gambar 4.8 Form Setup Saldo Awal 

Selanjutnya tampilan form tambah pada setup saldo awal terdapat pada 

gambar 4.9. 

 

Gambar 4.9 Form Tambah Data Saldo Awal 

e. Form Penerimaan Kas 

Form penerimaan kas digunakan untuk memasukkan data transaksi 

penerimaan kas. Form ini memiliki 3 (tiga) kegunaan yaitu untuk transaksi kursus 

mengemudi atau pendaftaran kursus mengemudi, transaksi cuci poles atau 

pendapatan yang didapat dari cuci poles perusahaan, dan transaksi lain-lain atau 
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penerimaan kas yang didapat dari luar selain pendapatan kursus mengemudi dan 

pendapatan cuci poles. Untuk tampilan menu, terdapat pada gambar 4.10 berikut. 

 

Gambar 4.10 Form Penerimaan Kas 

e.1 Form Kursus mengemudi 

Form ini memiliki fungsi untuk memasukkan data transaksi pendaftaran 

kursus mengemudi. Di dalam form ini pengguna dapat menyesuaikan harga 

paket yang dipilih siswa. Jadi ketika harga paket dengan jumlah pembayaran 

tidak sama maka aplikasi tidak dapat menyimpan data transaksi. Setelah data 

transaksi berhasil tersimpan, maka aplikasi akan menanyakan apakah aplikasi 

dilanjutkan untuk mencetak kartu siswa. Untuk tampilan menu, terdapat pada 

gambar 4.10 dan gambar 4.11 berikut. 

 

Gambar 4.11 Form Kursus Mengemudi 
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Gambar 4.12 Form Cetak Kartu Siswa 

Setelah form cetak kartu siswa muncul maka pengguna harus memilih 

nama siswa yang akan menjadi parameter dalam form ini. Di dalam form 

tersebut siswa dapat dicari berdasarkan tahun pendaftaran, bulan pendaftaran 

dan nama siswa yang akan di cetak. Untuk tampilan form yang digunakan 

sebagai parameter terdapat pada gambar 4.13. 

 

Gambar 4.13 Form cari siswa 
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e.2 Form Cuci Poles 

Form cuci poles ini digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran 

jasa cuci poles. Pengguna dapat menetapkan harga cuci poles berdasarkan data 

paket yang sebelumnya telah dimasukkan oleh pengguna. Di dalam form ini 

terdapat 6 (enam) field yaitu no transaksi, paket, nama rekening, lokasi cuci 

poles, pembayaran dan tanggal transaksi. Untuk tampilan menu, terdapat pada 

gambar 4.14 berikut. 

 

Gambar 4.14 Form Cuci Poles 

e.3 Form Lain-lain 

Form lain-lain digunakan untuk mencatat penerimaan kas perusahaan 

tapi dari sumber lain selain dari pendaftaran kursus dan pendapatan cuci poles. 

Pengguna dapat memasukkan data penerimaan kas ini sesuai nama rekening 

yang bersangkutan. Dalam form lain-lain terdapat 5 (lima) field yang akan 

digunakan untuk laporan keuangan yaitu no. transaksi, nama rekening, 

keterangan, jumlah pembayaran dan tanggal transaksi. Untuk tampilan menu, 

terdapat pada gambar 4.15 berikut. 
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Gambar 4.15 Form Lain-lain 

f. Form Pengeluaran Kas 

Form pengeluaran kas merupakan menu aplikasi yang digunakan untuk 

mencatat arus pengeluaran kas. Dalam form ini terdapat 2 (dua) kategori yang 

dapat diakses oleh pengguna yaitu pengeluaran dan data pengeluaran. Untuk 

tampilan menu, terdapat pada gambar 4.16 berikut. 

 

Gambar 4.16 Form Pengeluaran Kas 

f.1 Form Pengeluaran 

Form pengeluaran kas merupakan form yang digunakan untuk 

memasukkan data pengeluaran kas perusahaan. Pengguna dapat memilih 

kategori dari rekening misalnya aktiva, maka nama rekening dari kelompok 

aktiva akan muncul pada combo box nama rekening. Terdapat 7 (tujuh) field 

yang tersedia dalam form ini yaitu nomor transaksi, kategori, nama rekening, 
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metode pembayaran bisa dari kas perusahaan atau menjadi hutang perusahaan, 

keterangan, jumlah dan tanggal. Untuk tampilan menu, terdapat pada gambar 

4.17 berikut. 

 

Gambar 4.17 Form Pengeluaran 

f.2 Form  Data Pengeluaran 

Form data pengeluaran digunakan untuk melihat arus pengeluaran kas 

pada periode tertentu. Di dalam form tersebut terdapat periode tahun dan bulan 

sehingga pengguna dapat mengetahui pada periode tersebut terjadi 

pengeluaran untuk apa. Untuk tampilan menu, terdapat pada gambar 4.18 

berikut. 

 

Gambar 4.18 Form Data Pengeluaran 
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g. Form Laporan 

Form laporan merupakan menu yang digunakan untuk melihat laporan 

berdasarkan transaksi yang terjadi pada perusahaan. Transaksi tersebut mulai dari 

saldo awal, penerimaan kas dan pengeluaran kas. Pada form tersebut terdapat 5 

(lima) kategori laporan yang telah terbuat berdasarkan transaksi perusahaan yaitu 

laporan jurnal umum, laporan buku besar, laporan laba rugi, laporan perubahan 

modal dan laporan neraca. Untuk tampilan menu, terdapat pada gambar 4.19 

berikut. 

 

Gambar 4.19 Form Laporan 

g.1 Form Laporan Jurnal Umum 

Form laporan jurnal umum adalah catatan semua transaksi yang terjadi 

pada perusahaan. Pada form ini semua transaksi masuk kedalam laporan dan 

hanya diambil field nomor transaksi, nama rekening, tanggal transaksi dan 

nominal debet kredit. Selain itu semua transaksi di ambil berdasarkan tahun 

dan bulan transaksi. Dalam form laporan jurnal umum tersebut pengguna 

dapat memlilih kategori aktifitas seperti kursus mengemudi atau KM, cuci 
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poles atau CP, lain-lain atau LL, dan semua aktifitas atau SEMUA. Untuk 

tampilan laporan jurnal umum terdapat pada gambar 4.20, gambar 4.21, 

gambar 4.22, dan gambar 4.23. 

 

Gambar 4.20 Form Laporan Jurnal Umum kursus mengemudi 

 

Gambar 4.21 Form Laporan Jurnal Umum cuci poles 
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Gambar 4.22 Form Laporan Jurnal Umum lain-lain 

 

Gambar 4.23 Form Laporan Jurnal Umum semua 

g.2 Form Laporan Buku Besar 

Form laporan buku besar merupakan ringkasan semua transaksi yang 

ada pada jurnal umum berdasarkan nama rekening dan posisi saldo saat itu. 

Sama seperti jurnal umum laporan buku besar diambil berdasarkan kategori, 

tahun dan bulan transaksi. Untuk tampilan laporan, terdapat pada gambar 4.24, 

gambar 4.25, gambar 4.26 dan gambar 4.27. 
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Gambar 4.24 Form Laporan Buku Besar kursus mengemudi 

 

Gambar 4.25 Form Laporan Buku Besar cuci poles 
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Gambar 4.26 Form Laporan Buku Besar lain-lain 

 

Gambar 4.27 Form Laporan Buku Besar semua 

g.3 Form Laporan Laba Rugi 

Form laporan laba rugi merupakan laporan yang terbuat dari pendapatan 

perusahaan dikurangkan pada rekening biaya atau beban. Sehingga dapat 

ditarik kesimpulan laba atau rugi yang didapat pada periode tersebut sebesar 

nominal pendapatan dikurangi biaya. Laporan laba rugi terbagi menjadi empat 
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kategori yaitu kursus mengemudi, cuci poles, lain-lain, dan semua.Untuk 

desain laporan laba rugi terdapat pada gambar 4.28, gambar 4.29, gambar 

4.30, dan gambar 4.31. 

 

Gambar 4.28 Form Laporan Laba Rugi kursus mengemudi 

 

Gambar 4.29 Form Laporan Laba Rugi cuci poles 
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Gambar 4.30 Form Laporan Laba Rugi lain-lain 

 

Gambar 4.31 Form Laporan Laba Rugi semua 

g.4 Form Laporan Perubahan Modal 

Form laporan perubahan modal adalah ikhtisar tentang perubahan modal 

yang terjadi selama periode tertentu. Di dalam laporan perubahan modal 

terdapat laba rugi yang dialami perusahaan dikurangi dengan pengambilan 

pribadi atau prive lalu ditambah dengan modal awal ketika pengguna 
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menambahkan saldo modal awal. Untuk periode selanjutnya saldo akan 

diakumulasi secara otomatis oleh program dan data saldo hanya dilakukan 

sekali dalam penggunaan program. Menu ini hanya dapat diakses pada akhir 

periode. Tampilan laporan perubahan modal terdapat pada gambar 4.32. 

 

 

Gambar 4.32 Form Laporan Perubahan Modal 

g.5 Form Laporan neraca 

Form laporan neraca merupakan daftar kelompok aktiva, kewajiban dan 

modal pada periode tertentu. Jadi ketika periode tersebut terdapat penambahan 

atau pengurangan di sisi aktiva, kewajiban dan modal tercatat semua 

nominalnya sehingga dapat dilihat besar antara aktiva sama dengan kewajiban 

ditambah modal. Untuk desain tampilan laporan dapat dilihat pada gambar 

4.33. 
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Gambar 4.33 Form Laporan Neraca 

4.2 Hasil Uji Coba Program 

Hasil uji coba program adalah langkah sebelum implementasi pada 

perusahaan. Untuk detil hasil uji coba terdapat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Hasil uji coba Program 

No Tujuan Hasil yang diharapkan 
Tingkat 

keberhasilan 

Hasil dari aplikasi 

1 Pengguna 

dapat 

mengakses 

aplikasi. 

 

Menghidupkan tombol 

setelah pengguna 

menekan tombol login. 

100% Dari tiga skenario 

dan sepuluh data 

yang dicoba, 

pengguna dapat 

mengakses aplikasi 

Pengisian 

username dan 

password 

harus terisi. 

Muncul Messagebox 

bahwa text box harus 

diisi. 

100% Aplikasi 

memunculkan pesan 

bahwa text box 

harus diisi. 

Pengisian 

username dan 

password 

harus 

terdaftar. 

Muncul Messagebox 

bahwa pengguna harus 

memiliki akses. 

100% Aplikasi 

memunculkan pesan 

bahwa pengguna 

harus memiliki 

akses seperti tipe 

user dari pimpinan. 

2 Menyimpan 

data pengguna 

dari karyawan. 

Muncul Messagebox 

bahwa pengguna baru 

berhasil disimpan. 

100% Aplikasi 

memunculkan pesan 

bahwa pengguna 

baru berhasil 
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No Tujuan Hasil yang diharapkan 
Tingkat 

keberhasilan 

Hasil dari aplikasi 

tersimpan. 

Menampilkan 

data 

pengguna. 

Aplikasi menampilkan 

data pengguna dalam 

gridview form. 

100% Aplikasi 

menampilkan data 

pengguna pada 

datagridview. 

Melakukan 

ubah data 

pengguna. 

Muncul Messagebox 

data berhasil diubah. 

100% Aplikasi 

memunculkan pesan 

data berhasil 

diubah. 

3 Menyimpan 

data rekening. 

Muncul Messagebox 

bahwa data rekening 

berhasil disimpan. 

100% Aplikasi 

memunculkan pesan 

data berhasil 

disimpan. 

Menampilkan 

data rekening. 

Aplikasi menampilkan 

data rekening dalam 

gridview form. 

100% Aplikasi 

menampilkan data 

rekening pada 

datagridview. 

Melakukan 

ubah data 

rekening. 

Muncul Messagebox 

bahwa data rekening 

berhasil diubah. 

100% Aplikasi 

menampilkan pesan 

data rekening 

berhasil diubah. 

4 Menyimpan 

data 

karyawan. 

Muncul Messagebox 

data karyawan berhasil 

disimpan. 

100% Aplikasi 

memunculkan pesan 

data karyawan 

berhasil disimpan. 

Menampilkan 

data 

karyawan. 

Aplikasi menampilkan 

data karyawan dalam 

gridviewform. 

100% Aplikasi 

menampilkan data 

karyawan pada 

datagridview.  

Melakukan 

ubah data 

karyawan. 

Muncul Messagebox 

bahwa data karyawan 

berhasil diubah. 

100% Aplikasi 

memunculkan pesan 

data karyawan 

berhasil diubah. 

5 Menyimpan 

data paket. 

Muncul Messagebox 

data paket berhasil 

disimpan. 

100% Aplikasi 

memunculkan pesan 

data paket berhasil 

disimpan. 

Menampilkan 

data paket. 

Aplikasi menampilkan 

data paket dalam 

gridviewform. 

100% Aplikasi 

menampilkan data 

paket pada 

datagridview. 

Melakukan 

ubah data 

paket. 

Muncul Messagebox 

bahwa data paket 

berhasil diubah. 

100% Aplikasi 

memunculkan pesan 

data paket berhasil 
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No Tujuan Hasil yang diharapkan 
Tingkat 

keberhasilan 

Hasil dari aplikasi 

diubah. 

6 Menyimpan 

data saldo 

awal. 

Muncul Messagebox 

data saldoawal berhasil 

disimpan. 

100% Aplikasi 

memunculkan pesan 

data saldo awal 

berhasil disimpan. 

Menampilkan 

data 

saldoawal. 

Aplikasi menampilkan 

data saldoawal dalam 

gridviewform. 

100% Aplikasi 

menampilkan data 

saldo awal pada 

datagridview. 

Melakukan 

ubah data 

saldo awal. 

Muncul Messagebox 

bahwa data saldo awal 

berhasil diubah. 

100% Aplikasi 

memunculkan pesan 

data saldo awal 

berhasil diubah. 

 

Pengguna 

hanya dapat 

meng-input-

kan data saldo 

awal sekali 

dalam periode. 

Tombol tambah saldo 

awal tidak dapat di 

klik. 

100% Tombol tambah 

pada menu saldo 

awal mati atau tidak 

dapat di klik  

7 Menyimpan 

semua 

transaksi 

kedalam 

laporan jurnal 

umum 

Menampilkan crystal 

report berupa laporan 

jurnal umum. 

100% Aplikasi dapat 

memunculkan 

laporan jurnal 

umum. 

8 Melakukan 

posting semua 

transaksi 

kedalam buku 

besar.  

Menampilkan crystal 

report berupa laporan 

buku besar. 

100% Aplikasi dapat 

memunculkan 

laporan buku besar. 

9 Menampilkan 

kartu siswa 

dan mencetak 

Menampilkan crystal 

report berupa kartu 

siswa. 

100% Aplikasi dapat 

memunculkan 

laporan berbentu 

kartu siswa. 

10 Menyimpan 

data siswa. 

Muncul Messagebox 

data siswa berhasil 

disimpan. 

100% Aplikasi dapat 

memunculkan pesan 

data siswa berhasil 

disimpan. 

Menampilkan 

data siswa 

yang 

mendaftar 

kursus. 

Aplikasi menampilkan 

data siswa yang 

mendaftar kursus 

dalam gridviewform. 

100% Aplikasi dapat 

menampilkan data 

siswa yang 

mendaftar pada 

datagridview. 
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No Tujuan Hasil yang diharapkan 
Tingkat 

keberhasilan 

Hasil dari aplikasi 

11 Menyimpan 

data transaksi 

kursus 

mengemudi. 

Muncul Messagebox 

data transaksi kursus 

berhasil disimpan. 

100% Aplikasi 

memunculkan pesan 

data transaksi 

kursus mengemudi 

berhasil disimpan. 

Menampilkan 

data transaksi 

kursus 

mengemudi. 

Aplikasi menampilkan 

data kursus mengemudi 

dalam gridviewform. 

100% Aplikasi 

menampilkan data 

kursus mengemudi 

pada datagridview. 

12 Menyimpan 

data transaksi 

cuci poles. 

Muncul Messagebox 

data transaksi cuci 

berhasil disimpan. 

100% Aplikasi 

memuculkan pesan 

data transaksi cuci 

berhasil disimpan. 

Menampilkan 

data transaksi 

cuci poles. 

Aplikasi menampilkan 

data transaksi cuci 

poles dalam 

gridviewform. 

100% Aplikasi 

menampilkan data 

transaksi cuci poles 

pada datagridview. 

13 Menyimpan 

data transaksi 

dari sumber 

lain. 

Muncul Messagebox 

data transaksi 

tersimpan. 

100% Aplikasi 

memunculkan pesan 

data transaksi 

tersimpan. 

14 Menyimpan 

data transaksi 

pengeluaran 

kas. 

Muncul Messagebox 

data transaksi 

tersimpan. 

100% Aplikasi 

memunculkan pesan 

data transaksi 

pengeluaran kas 

berhasil disimpan. 

15 Menampilkan 

buku besar 

berdasarkan 

periode. 

Buku besar ditampilkan 

berdasarkan periode. 

100% Aplikasi dapat 

menampilkan 

laporan buku besar. 

16 Mencetak 

laporan 

neraca. 

Menampilkan crystal 

report berupa laporan 

neraca. 

100% Aplikasi dapat 

menampilkan 

laporan nerca. 

17 Mencetak 

laporan laba 

rugi. 

Menampilkan crystal 

report berupa laporan 

laba rugi. 

100% Aplikasi dapat 

menampilkan 

laporan  laba rugi. 

18 Mencetak 

laporan 

perubahan 

modal. 

Menampilkan crystal 

report berupa laporan 

perubahan modal. 

100% Aplikasi dapat 

menampilkan data 

laporan perubahan 

modal. 
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4.3 Evaluasi 

Berdasarkan hasil uji coba sistem dan pengguna yang telah dilakukan. 

Rancang bangun aplikasi laporan keuangan pada CV. Budi Mandiri ini dapat 

berjalan dengan maksimal. Aplikasi yang telah dibuat mampu menghasilkan 

laporan keuangan seperti laporan jurnal umum, laporan buku besar, laporan laba 

rugi, laporan perubahan modal dan laporan neraca. Dari hasil pengujian yang 

telah dilakukan hasilnya telah maksimal sehingga dapat bermanfaat pada CV. 

Budi Mandiri, yaitu : 

1. Membantu pemimpin perusahaan dalam mengetahui informasi keuntungan 

yang diterima. 

2. Membantu mengetahui kondisi kas perusahaan. 

3. Membantu bagian administrasi perusahaan dalam melakukan pencatatan 

akuntansi sehingga kinerja perusahaan lebih efektif. 

 


