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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi saat ini kebutuhan akan komputer semakin meningkat'

perkembangan akan kemajuan teknologi melaju sangat pesat' Dengan demikian akan

menyebabkan semua kegiatan aktivitas bekeda perlu mengadakan penyesuian agar dapat

menghasilkan informasi dengan cepat dan tepat. Semakin pesatnya perkembangan

teknologi dewasa ini menuntut digantinya sistem manual yang dinilai kurang prattis'

salah satu penyesuaian tersebut adalah pencatatan siklus akuntansi dan

perhitungan stock gudang secara manual yang akan menyebabkan keterlambatan dalam

penyajian laporan keuangan dalam penyajian laporan keuangan dimana kita akan

memasukkan saldo-saldonya kedalam masing-masing buku besar yang dianggap menyita

waktu yang sangat lama. Oleh karena itu dengan dirubahnya sistem komputer ini menjadi

sistem komputerisasi agar dapat memperoleh hasil yang cepat tanpa harus menyita

banyak waktu.

Oleh karena akuntansi keuangan merupakan salah satu altivitas yang

lprhubungan dengan pencatatan transaksi perusahaanyang bersifat finansial, maka

laporan ini sangat penting karena dapat menggambarkan ringkasan dari setiap aktivitas

perusahaan dalam suatu periode akuntansi.
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Denganpentingnyalaporantersebutsudahmenjadituntutanuntuk

mengelolahnya dengan cara yang efektif dan efisien Tapi bila dilakukan secara

manual maka harus mencatatnya kedalam jurnal umum lalu mempostingnya ke

Dalam buku besar dari buku pembantu, kemudian dari saldo dan bila ingin

mengetahui apakah posting yang telah dilalrukan telah benar maka ditandai

dengan jumlah debet dan kredit, dan hal itu akan sangat menyita banyak waktu '

oleh karena itu dengan memamfaatkan SISTEM INFORMASI

GENERAL LEDGER PADA APLIKASI akan mempermudah dalam

pencalatawrya dan juga dapat membuat persentasi kesalahan yang dibuat relatif

kecil, selain itu pihak manajenen keuangan dapat dengan cepat mengambil

keputusan didalam perusahaan bila terjadi masalah dalam perusahaan tersebut.

l.l Permasalahan

Dari latar belakang diatas maka penulis dapat mengidentifikasikan

permasalahan-permasalahan yang timbul sebagai berikut :

1. Banyak menyita walitu dalam pencatatan siklus akuntansi.

2. Prosentasi kesalahan entry jurnal,yangdibuat relatif besar .

3. Sering mengalami banyak kesulitan bagr tertaga pembukuan dalam

memasukkna saldo perkiraan kedalam buku besar'

4. Keterlambatan didalam penyajian laporan keuangan'

5. Manajemen keuangan sulit memprediksikan langkahJangkah yang akan

diambil oleh perusahaan.



1.3. Tuiurn

Adapun tujuan dari pada sistem informasi general ledger pada aplikasi

inventori perusahaan dagang PT' Mikro adalah :

1. Mernbantu mempercepat dan mempermudah siklus akuntansi pada

perusahaan dagang.

2. Mempermudah mengetahui stockbarang di gudang'

3. Memperkecil presentasi kesalahan dan mempermudah dalam penyusunan

laporan keuangan.

4. Mempermudah entrY Penjualan'

1.4. Peralatan Yang dibutuhkan

Untuk mendesain sistem informasi general ledger pada aplikasi inventory

pada perusalraan dagang penulis mernbutuhkan :

A. Eardware

1. CPU dengan prosesorminimal Pentium II'

2. Monitor dengan SVGA Card Minimal 4 MB'

3. RAM dengan kapasitas minimal32 MB'

4. Hard disk dengan kapasitas minimal 21 GB'

5. Printer.

B. Software

l. Microsoft Visual Basic 6.0

2. Microsoft Acces 2000

3. Crystal report Siagate 7.0



l.S llletodelogi

Untuk menyelesaikan aptikasi komptter akuntansi general ledger, penulis

memerlukan beberapa metode sehingga tercapai tujuan yang diinginkan metode

tersebut diatas antara lain:

1. Study Literatur

penulis melakukan beberape penelitia dengan cara membaca buku dari

perptrstakaan yang berkaitan dengan masalah tersebut.merancang dan

mendesain program dari hasil study literatur penulis dspot merumuska

masalatr untt* menndesain ftogram dengan peralatan yang disediakan'

3. Uji cobapro$am

Setelah merancang dan mendesai program penulis melakulcan uji coba

program dengan tujtran agar program lebih valid dan dapat dijalankan.

1.6 Sistematikr

Sistem penulisan dalam laporan ini disajikan dalam lima bab, dimana dalart

masing-masig bab tersebut berisikan stratu topik permasalalran, yang akan

dibahas dalam sub-sub bab untuk mengembangkan topik tenebut diatas:

BABI: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendatruluan yang membahas tentang latar

belakang penulis laporan proyeh malsud dan tujuan laporan proyelg metode

pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB IL LA}.IDASA}I TEORI

Bab ini mcmbahas tentang landasn teori yang digunakan penulis dalam

membuat aplikasi, yaitu mengenai akuntansi dan pencatatan iventory dan software

pendukung aplikasi.



BAB III: PERA}ICA}IGA}I SISTEM

Bab ini menjelaskan tentang aplikasi program yang berupa desain input dan

desain output, tsbel-tabel yang digunakan dan jalur sistem yang berupa diagram flow.

BAB IV: IMPLEMENTASI DAN PENGUJTAN SISTEM

Bab ini menceritakan t€ntang jalannya aplikasi program disertai keterangan

berupa gambar form.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi samn dan kesimpulan juga kritik tcntang

aplikasi progam dari bab-bab sebelumnya 
:.t^,..**.,_:,i.;.,
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BAB II

LANDASAIY TEORI

2.1,. Teori Pendukung

Berikut ini penjelasan penulis teatang teori pendukung yang telah digunakan

dalam pembuatan Aplikasi Program Inventori dan General Ledger :

2.1.1 Akuntansi

Akuntansi merupakan teori pendukung yang digunakan untuk

menyelesaikan Aplikasi program inventory ini, akuntansi disini digunakan

sebagai dasar untuk mencatat jumal harian, perhitungan persediaan barang

dagangan. Jurnal harian adalah pencatatan transaksi perusahaan pada periode

berjalan, sedangkan persediaan barang dagangan adalah faktor terpenting dalam

menentukan harga pokok penjualan pada suatu perusahaan dagang baik itu partai

kecil maupun perusahaan dagang dalam partai besar. Disini persediaan barang

dagangan akan mempengaruhi Laporan keuangan pada suatu periode tertentu'

Yang mengunakan beberapa bentuk laporan keuangan, yang terdiri dari :

A. Neraca

Sebuah laporan keuangan perusahaan yang merupakan informasi bagi

kepentingan perusahaan sebagai laporan keuangan, yang memuat secara terperinci

keadaan aktiva perusahaan, kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga, dan besar

modal pemilik perusahaan dalam waktu tertentu. Bentuk neraca digolongkan

menjadi dua yaitu berbentuk skontro dan stafel.

6



A.1. Neraca bentuk skontro

Neraca bentuk sekontro mempunyai dua sisi yang sebelah menyebelah ,

yaitu sisi kiri dan sisi kanan. sisi kiri disebut sisi Debet dan sisi kanan disebut

Kredit. sisi Debet berisi segala macam akf,iva dan sisi Kredit berisi kewajiban dan

besar modal pemilik. Neraca bentuk skontro disusun secala horizontal.

A.2. Neraca bentuk stafel

Neraca bentuk stafel sama juga dengan skontro yang berbeda adalah dalam

penyusunannya yaitu secara vertikal. Alctiva, Kewajiban dan Modal disusun

berurutan dari atas kebawah.

B. Laporan rugi laba

Unfuk mengetahui suatu perusahan mengalami kerugian ataupun

keuntungan diperlukan laporan rugi laba yang didalam pencatatanya dikerjakan

oleh bagian keuangan. Di dalam pencatatan Laporan rugi/laba mula-mula

dicantumkan rincian pendapatan dikurangi harga pokok barang dagangan

kemudian dikurangi rincian beban usaha sisanya adalah laba/rugi. Bila perusahaan

menderita laba berarti jumlah laba kotor lebih besar dari jumlah beban usaha,

sedangkan bila rugi berarti jumlah laba kotor lebih kecil dari beban usaha-

C. Daftar Perubahan Modal

Daftar yang mengambarkan sebab-sebab adanya perubahan-perubahan yang

timbul dalam modal pemilik selama periode yang telah lalu. Bertambahnya modal

pemilik selama periode tertentu disebabkan oleh:

1. Adanya penambahan investasi oleh pemilik'

2. Perusahaan memperoleh laba bersih dalam operasinya'



Sedangkanberkurangnyamodalpemilikdalamsuafuperiode

disebabkan oleh:

1. Adanya pengambilan prive oleh pemilik'

2. Perusahaan menderita rugi dalam operasinya'

2.l.2.lnventorY

Pengertian dari inventory adalah persediaan yang tersedia dalam suatu

gudang milik suatu perusahaan atau toko dimana persediaan itu akan diolah dalam

transaksi penjualan dan pembelian. Dalam hal ini sangat diperlukan beberapa

pencatatan penting yang akurat, tepat dan benar seperti order penjualan dan

pembelian, kartu-kartu persediaan dan lainlain yang berhubungan dengan

persediaan.

Dalam pencatatan persediaan atau menghitung Hpp ada tiga metode yang

sering digunakan Yaitu :

a. Metode LIFO ( Last in first out )

Pencatatan persediaan barang dagangan dalam suatu perusahaan yang

menlrunakan metode Lifo yaitu dimana barang dagangan yang terat]rir masuk

akan pertama dikeluarkan.

b. Metode FFO ( First in fisrt out )

Pencatatan persediaan barang dagangan dengan mengunakan metode Fifo

yaitu dimana barang dagangan yang perama rnasuk maka akan pertama yang

dikeluarkan.

c. Metode AVERAGE ( Rata- rata tertimbang )

Pencatatrn persediaan barang dagangan dengan mengunakan metode rata-rata

tertimbang yaitu dimana barang dagangan yang masuk pertama kali dan
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barang dagangan yang masuk terakhir kali dijadikan satu dan dihitung dengan

cara harga beli barang dagangan yang pertama ditambah harga beli barang

yang terakhir

kemudian dibagi dua.

2.2 Software Pendukung

Berikut penjelasan penulis mengenai software yang digunakan penulis

dalam

pembuatan Aplikasi lnventory dan General Ledger :

2.2.1. Microsoft Visual basic 6.0

Microsoft Visual Basic adalah bahasa pemrograman berbasic windows yang

populer, sebagai bahasa pemrogaman, Microsoft visual Basic 6.0 mempunyai

banyak keunggulan yang salah satunya adalah kemudahan dalam pernakaian

Microsoft Visual

Basic disini digunakan untuk membuat jalannya program

2.2.2. Microsoft Acces 2000

Microsoft Access terdiri dari dali beberapa objek yaitu table, Query, Forms,

Pages, report, macros dan modulus ftlmun dalam mengerjakan tugas ini kami

hanya mengunakan tabte dan Query saja. Dan Access ini digUnakan untuk dalam

penyimpanan j alanya Pro grcm.

A. Table

Sarana pemyimpanan datz,jadi merupakan komponen utama. Dari table

dapat digunakan komponen lain seperti query, form maupun report'
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B. Query

Query adalah table lain yang merupakan turunan dari beberapa table dengan

maksud penyaringan untuk menampilkan data tertentu saja sesuai keperluan

C. Form

Form adalah sarana lain untuk menampilkan data dimana yang

ditampilkannya hanya satu record saja dalam sebuah form.

D. Report

data yang akan dilaPorkan,

khusus karna sifatnya sebagai

Merupakan fasilitas untuk mempermudah operasi dengan cara membentuk

proses otomatis tanpa harus melakukan penulisan kode program.

F. Module

Merupakan fasilitas untuk menyusun proses secara otomatis dengan cara

penulisan

kode program.

2.2.3. Seagate crystal rePort

Crystal report adalah software pendukung yang terdapat dalam component

visual basic. Ctystal report yaitu oara untuk mendesain hasil laporan dalam suatu

program yang telatr dibuat. Crystal report ini ada karena setiap transaksi suatu saat

pasti membutuhkan laporan. Meskipun Crytal report merupakan component

Visual basic namun kita harus menginstal karena software ini terpisah dari visual

basic, cara menjalan Crystal report sama dengan aplikasi progrdm windows

Merupakan saftma untuk menamPilkan

komponen ini mampu membentuk format

perancangan laporan

Macro
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lainrrya. Saat Crystal report dibuka kemudian muncul pilihan jenis report yang

dipertukan, kemudian set database dan masukftan table yang akan digunakan, pilih

field yang dibutuhkan dan pilih desain yang anda inginkan. Maka jadilah laporan

dengan menggunakan Crystal report.
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BABIII

PERANCANGAN SISTEM

pada bab ini kami bahas tentang cara-cara untuk memecahkan masalah yang

mungkin terjadi pada perusahaan dagang 'MIKRO" mulai berdiri sampai

berakhirnya suatu perusahaan, dan kami akan melakukan beberapa tahap dalam

pemecahan masalah ini yaitu tatrap perancangan dan tahap implementasi.

Tahap perancangan terdiri dari:

3.1 Perancangan

Pada pokok bahasan ini kami sebagoi penulis akan membuat rancangan

aplikasi prosam yang digunakan rurtuk mengerjakan tugps kami, misalnya

sebagai berikut:

3.f.1 Diegram flow

Diagram flow adalah suatu pro$am alur yang dapat mempermudah kita

dalam mengetatrui informasi tentang jalannya penrsahaan dagang "MIKRO"

sehingga pembaca akan mudah mengetahui jalan atau sistematikanya.

l4
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BAB IV
IMPLEMENTASI PROGRAM
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3.1.2. Desain struktur file

pada pokok bahasan inni akan membahas tentang desin struktur file yang

diperlukan unhrk mengolah perusahaan dagang'4MKRO" dimana struktur file ini

digunakan untuk menyimpan suatu program visual basic 6'0 dan struktur file ini

terdapat pada database dengan nama barang-97'mdb

Disini kami akan menjelaskan tentang struktur pada masing-masing table yang

terdapat

pada database Yaitu antara lain:

1. Table BARANG

Nama table : Barang i

Fungsi table : Untuk mengeetahui stock barang

Field kunci : Kode barang

Kode_barang Text 5

Nama_barang Text 30

Hpp Number Long integer

SO awal Number Long integer

Debet Number Long integer

Kredit Number Long integer

SO_akhir Number Long integer
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2. Table JEMS

Namatable :Jenis

Fungsi table : Untuk mengetahui jenis yang ada

Fieldkunci : Kode jenis

Table NO PERKIRAAN ,.' ',,i

Namatable :No Perkiraan ''. ' ,, , 
t

Fungsi table : Untuk memasukkan No perkiraan 
'ero 

c'.'*'r:-'' ''

Field kunci . No Perkiraan

J.

'' gigs ' :,Typt,S*t* ,r

Kode jenis Text )

Namajenis Text 20

!{rtryqs .

No perkiraan Text )

Jenis perkiraan Text l5

Nama perkiraan Text 30

Status Text 1 D:debet, k:kredit

SO awal Number Long irtteger

Debet Number Long integer

Kredit Number Long integer

SO awal Number Long integer
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1. Table TRANSAKSI

Nama table : Transaksi

Fungsi table : Untuk memasukkantransaksi

Field kunci . No transaksi

K+tcr*ngannis* ten fypedat* Sic$

Tgl trans Date

I J:jual, b:beliKode Trans Text

Nama prkiraan Text 30

No trans Text 5

Kode supPlier Text 5

Kode barang Text 5

Namabarang Text 30

Harga jual Number Long integer

Hargabeli Number Long integer

Discount Number Long integer

Jumlahbarang Number Long integer

Total Number Long integer
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2. Table JURNAL HARIAN

Nama table : Jumal harian

Fungsitable:UntukmemasrrkkantransaksiJurnalharian

Fieldkumci . Tgljurnal,Notransaksi

3. Table SUPPLIER

Nama table

Fungsi table

Field kunci

:Supplier

: Untuk mengetahui data'Mta supplier

:Kode supPlier

N*ma treE ?ypg thta sh Krf,cryEgr*

Kode supplier Text )

Nama supplier Text 30

Alamat Text 30

Kota Text 15

Telepon Text 10

Fax Text 10
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4. Table PASSWORD

Namatable :Pas

Fungsi table : Untuk memasukkan password user

Field kunci : Kode user, Password

8. Table REKAP

Nama table

Fungsi table

Field kunci

: Rekap

: Untuk merekap transaksi ke jumal hartan

: Bulan rekap

-Hcterrcgt*,
Nfryr*, TyFe dsis Stzr .

Tgl rekap Date

Total penjualan Number Long integer

Total pembelian Number Long integer

Status Text I *: sudah direkaP
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3.1.3. Desain InPut Output

Desain inPut terdiri dari :

A.1. Form InPutBarang

A.2. Form InPut SuPPlier

Kode barang
Nama barang
Hpp
Discount
S. O. awal
Debet
Kredit
S. O. akhir

MAINTENAI{CE BARANG

)OP999 Namajenis :X--30--X
x---15---X
9-10-9
99 o/o

9---10---9
9---10---9
9---10---9
9---10---9

@r
r#-l

MAINTENANCE SIIPPLTBR

Kode su_1ri

Nama sulel

Alamat

Kota

Telpon

Fax

)o(9999

x---30---x

x--30--x

x-l5--X
9-10--9

(e99)e9e9e9e

til
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A.3 Form InPut Transaksi'

Tgl Trans :99-99'9999

No Trans :999999

Kode SuPel

Kode Trans

:)0(-999

:X

Jmlah'Kda ,

Buraes
Nama ,

gara$e ,

*Sa,

9-,-10--9 9--10--9 9---10---9
)o(9999 x---30---x 9---10--9

TOTAL
BAYAR
SISA

A.4 Form InPut Jents

MAINTE,NANCd..fiNIS

Kode jenis

Nama Jenis

:xx
: xx-30-xx t st-r- I

t-"""' IF{I "dl t "","k'ili 'l', I l-""r-l
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A.5. Form InPutNo Perkiraan

Kode rekening

Nama rekening

S.O AWAL

Debet

Kredit

S.O AKHIR

NO PERKIRAAIY

9999

)oooooooooc(
9---10---9

9---10---9

9---10---9

9--la-9

I st"'r- 
I

I """f
f""iflI E"'y I f Lth"l I K""t".] | H"p- I

A.6. Form Input Jurnal Harian

Tgl Jurnal . 99-99-9999

No Transaksi:X999

No mrk, Uniqs i ,:',:,: rcdit
99999 x---30---x x---30---x 9---10---9 9---10---9

TOTAL 9---10---9 9---10---9

Exit
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IMPLEMENTASI PROGRAM

Dalam pokok bahasan ini akan diuraikan rangkaian kerja besefra penjelasan

dan keterkaitan sistem yang sudah penulis jelaskan dan langkahJangkah

p€ngguna aplikasi untuk meminimalkan kesalahan yang terjadi.
I

Langftah-langkahterseb* adaVt{ 3 1 f'4
4.1. Program menu utama

Sebelum masuk ke menu utama anda akan dihadapkan kepada sistem

security yang berupa password user, dimana tidak sembatang orang dapat

memasukinya. Jika password anda diterima, maka user akan masuk kedalam

menu utama yang didalamnya terdapat menubar yang menyimpan berbagai

macam maintanance, laporan, utility, keluar.

Berikut ini adalah gambar menu utama dan login

26
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Jika password user salah, maka akan mtmcul pesan "password anda salah"

dan user diberi kesempatantiga kali untuk mengisi ulang, jika salah maka akan

user akan keluar dari aplikasi, tapi jika benar maka akan muncul menu utama

Berikut adalah gambar menu utama :

:::i:::::::::
iiil.i.ir.:.:r::

.....,:.

,riiii;lijt'":

il:'

:..ffff

::!:i$'ri tl

lj::.:

Gambar 4.1 form Maintenance Menu Utama

Program Maintenance Barang

Maintenance barang ini untuk mengentry barang-barang yang telah

dibeli

atau dijual yang terdiri dari empat sub menu progrtm sebagai berikut:

4.2.1. Program Entry Barang

Pada program enfiy barang pertama kali operator mengisi kode

barang yang terdiri dari dua digit pertamayangberupa huruf , yang akan

diambil dari label jenis dan otomatis label nama terisi. Kemudian empat

digit terahir yang berupa namber diisi oleh operator , jika kode sudah

iii
ii;r;

*1friillf':

lti
-"..,ti:iil

_ili.f:i.,i:"'
.;"ir
,!lt

r::ljiii:r.
$i
i:i;

*.i.c;+1,1i '

!rili'''
: iiii
:l::: ..:::ll

,iir;liilii:'
:ii!..14'

:|:ll.

::::::...,,,,,;':;,
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pemah dientry maka akan muncul pesan "drt:- dobel" dan jika

kode jenis belum pernah dientrykan maka akan muncul pesan 
*datatidak

ada,,.Makaoperatorharusmenggantikodetersebut'setelahkodediisi

kursor akan kE nama barang ' disini fftma barang harus diisi terlebih

da}rulukemudiaantekanenterlalukursorkediscoun,dimanadiscountini

diisi peraitem barang. Setelah itu tekan enter dan kursor pindah ke saldo

awaldimanapengisiaanyasecaramanualdantekanentermakakursor

akan ke saldo ahir dimana secaftl otomatis akan keluar jumlah saldo ahir

lalu

tekan tombol simpan dan form akan bersih'

4.2.1. Frogram Koreksi Barang

Tekan tombol koreksi barang pada frame proses ' lalu kwsor

akan kekode barang dan operator harus mengisi kode barang yang telah

dientry maka otomatis form akan muncul datanya dan apabila ada

kesalaha bisa

langsung diganti. Setelah itu apabila mau disimpan maka tekan tombol

simpan.

4.2.2. Program Lihat Barang

Tekan tombol lihat pada frame proses , lalu kursor akan kekode

barang dan operator harus mengisi kode barang yang telah dientry maka

otomatis form

akan muncul datanya dan dan bisa melihat data tersebut.
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4.2.3. Program flaPus Barang

Tekan tombol lihat pada frame proses' maka tombol simpan

menjaditomboldellete.Lalukursorakankekodebarangdanoperator

harus mengisi kode barang yang telah dienty maka otomatis form akan

terisidanapabilaadadatayangssalahmakabisadihapusdengan

menekan tombol dellete tetapi jika tidak tekan tombol batal'

Berikut adalah form maintenance Barang

NCEt \ PERUSAHA/IN
rii:.:,.'tEil:i

Gambar 4.2 form maintenance barang

Program Maintenance SuPPlier

Pada form mantenance supplier terdapat field-field dimana field

tersebut dibuat dari label, teks box, command button. Saat form pertama

ll'
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kalitampilsemuateksboxmati(tidakdapatterisi)dansemuatombol

command

button hidup kecuali tombol simpan dan batal'

4.3,1. Program EntrY SuPPlier

Ada pun langkah-langkah yang harus dilakukan :

lsaatformdijalankantekantombolentrymakakursorakanberada

padakodesupplier,jikakodesuppliertidakterisimakaakankeluar

msgbox*Kodetidakbolehkosong!-dankursortetapberadapadakode

supplier.Danseandainyakodesupplierpernahtersimpandanbelum

terhapus maka akan keluar msgbox "Kode supplier sudah ada !" dan

kursor tetep berada pada kode supplier dan isi kode supplier tersebut

terhaPus secara otomatis.

2 Setelah kode supplier terisi maka kursor akan pindah ke nama

supplier. Jika nama supplier tidak diisi maka akan keluar juga msgbox

..Nama supplier tidak boleh kosong dan harus diisi lengkap !" dan kursor

tetap berada Pada nama suPPlier.

3 Setelah nama supplier terisi maka kursor akan dapat berpindah ke

alamat. Begitu pula dengan alamat dan kota dimana supplier tinggal'

4 Dan setelah kota supplier diisi maka kursor akan berpindah ke no

telp, dimana no telp boleh kosong dan kursor akan berpindah ke fax'

Begitu pula dengan fax karena tidak semua supplier memiliki no telp dan

fax.

5 Dan akhir dari fax maka data dapat disimpan dengan menekan

tombol simpan dan secara otomatis akan keluar msgbox "Apakah data
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ingin disimpan ?", kita cukup memilih ya (iika ingin disimpan) dan no

(ika tidak ingin disimpan) dan kemudian data akan kembali bersih'

6Dankitakembalipadasaatpertamakaliformmuncul/dijalankan.

4.3.2. Program Koreksi SuPPlier

lsaatformdijalankantekantombolkoreksimakakursorakan

berada Pada kode suPPlier'

2Setela}rkodesupplierterisidanapabilakodesuppliertersebut

samadengankodeyangpemahtersimpandanbelumterhapusmaka

secara otomatis nama, alamat, kota, no telp' fax akan tampil dan apabila

kode supplier tersebut tidak pemah tersimpan maka akan keluar msgbox

"Data tidak ada !"

3 Setelah data tampil, salah satu freld dari data tersebut dapat digarti

dengan data yang baru, dan data tersebut dapat tersimpan dimana data

yanglamadapatterhapusdandigantidengandatayangbarusecara

otomatis.

5. Dan kita kembali pada saat pertama kali form muncul / dijalankan

4.3.4. Program Lihat SuPPlier

1 Saat form dijalankan tekan tombol lihat maka kursor akan berada

pada kode supplier.

2 Setelah kode supplier terisi dan apabila kode supplier tersebut

sama dengan kode yang pernah tersimpan dan belum terhapus maka

secara otomatis nama, alamat,kota, no telp, fax akan tampil dan apabila
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kode supplier tersebut tidak pernah tersimpan maka akan keluar msgbox

*Data tidak ada !"

3 Pada form lihat kita hanya dapat melihat data-data tersebut saja dan

tidakdapatdigantiapalagtdihapus.Dandalamplogamlihatinitombol

simpan akan mati i tidak aktif'

4Dankitakembalipadasaatpertamakaliformmuncul/dijalankan.

4.3.5. Program HaPus SuPPlier

lsaatformdijalankantekantombolhapusmakakursorakanberada

padakodesupplierdansecaraotomatistombolsimpanakanberganti

nama dengantombol haPus / delete'

2 Setelah kode supplier terisi dan apabila kode supplier tersebut

sama dengan kode yang pernah tersimpan dan belum terhapus maka

secara otomatis nama, alamat, kota no telp, fax akan tampil dan apabila

kode supplier tersebut tidak pernah tersimpan dan telah terhapus maka

akan keluar msgbox "Datatidak ada !"

3 Setelah data tampil dan apabila kita ingin menghapus data tersebut

cukup dengan menekan tombol hapus (tombol simpan yang berganti

nama dengan tombol haPus).

4 Setelah kita menekan tombol hapus tersebut' akan keluar sec'ua

otomatis msgbox "Apakah data ingin dihapus ? ", disitu kita cukup

memilih ya (yes) atau tidak (no). Dan data tersebut akan kembali bersih'

Dan kita juga

kembali pada saat pertama kali form muncul / dijalankan'
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Maintence SuPPlier

0s/s\l?rl?

Kode

Itama

Alamal

Kota I
I

No TelP

Fax

4.4.

Gambar 4.3 Form Maintenance Supplier

Maintenance Transaksi

Transaksi ini ada dua form :

4.4.1. Transaksi pembelian dan penjualan -' i .

Program maintenance transaksi terdiri dAfl 2 maintenance yarfu

maintenance transaksi pembelian dan maintenance transaksi penjaulan

yang keduanaya terdiri dari 3 pilihan proses yaitu Enfy, Lihat dan hapus.

Selain itu juga terdiri dari 3 proses menu yaitu simpan, batal, exit.

Dalam maintenace transaksi ini berhubungan dengan tabel

barang, transaksi dan table supplier. Adapun langkah- lang[ah yang

digUnakan untuk menjalankan program tersebut yaitu antara lain:
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A. Proses entry

Pada proses entry tidak semua user bisa mengentrykan barang dan

hanya bagtan transaksi pembelian saja yang bisa mengentrykannya agar

tidakterjadipenyelewenganterhadapbarang'namununtukpenjualan

hanya bagian kasir yang dapat mengentrykannya'

1. ketik login untuk masuk ke menu utama

2. pillih transaksi pada menu bar yang ada di menu utama

3. enter entry dan kursor akan langsung ke tanggal transaksi

4'inputkantanggaldanenter,makakursorakankenomortransaksi

5.inputnomortransaksi,apabilanomortransaksisudahadamaka

tampilpesan..nomortransaksisudahada''.Danapabilanomor

transaksibelumadamakakursorakankekodesupplier,jika

transaksi penjualan kode supplier tidak ada'

6. input kode supplier apabila kode supplier sudah ada maka label

nama supplier akan muncul secara otomatis dan kursor akan ke

kode barang. sedang apabila nomor transaksi tidak ada maka

tampil pesan "kode supplier tidak ada" dan kursor tetap di kode

supplier.

7. inputkan kode transaksi "B" untuk melalrrkan pembelian dan "J"

untuk penjualan.

f . inputkan kode barang, apabila barang tiadak ada maka tampil pesan

"barang tidak ada" dan kursor tetap di kode barang. Sedang apabila

kode barang ada maka nama barang akan tampil secara otomatis

dan kursor langsung ke harga barang.
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9. Pada transaksi penjualan' jika pada harga dienter maka label total

dandisconakanmunculsecaraotomatis,namunpadapembelian

user harus mengentrYkan'

l0.jikasudatrselesaimelakukantransaksimakakliktombolsimpan

apabila ingin menyimpannya dan kllik tombol batal untuk

membatalkan suatu transaksi, klik exlt unfuk kelluar dari program.

B. Proses lihat

Dalamproseslihatsemuaorangbisamelihatsajadantidakbisa

merubah isi dalam form'

Langkah- langkah lihat sebagai berikut:

1. enter dankursor langsungke tanggal transaksi'

2. inputkan tanggal fiansaksi dan enter maka kursor akan ke nomor

transaksi.

3. inputkan nomor transaksi, apabila nomor transaksi belum ada maka

tampil p€san "nomor transaksi belum ada" dan kwsor tetap di

nomor transaksi. apabila nomor transaksi sudah ada maka semua isi

dalam form akan tampil secara otomatis.

4. klik tombol lagi bila ingin melihat transaksi lagr, klik tombol batal

apabila ingin membatalkan transaksi dan klik tombol exit untuk

keluar dari program.

C. Proses hapus

Pada proses hapus tidak semua oroang bisa menghapus barang dan

hanya bagran transaksi pembelian saja yang bisa menghapus agar tidak

terjadi penyelewengan terhadap barang.
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Langkah- langkah lihat sebagai benkut:

l.enterdankursorlangsungketanggaltransaksi.

2. inputkantanggal transaksi dan enter makakursor akanke nomor

tarnsaksi

3.inputkannomortransaksi'apabilanomortransaksibelumadamaka

tampilpesan..nomortransaksibelumada,,dankursortetapdinomor

transaksi.apabilanomortransaksisudahadamakasemuaisidalam

form akan tamPil secara otomatis'

4.inputkannomortransaksi,apabilanomortransaksibelumadamaka

tampllpesan..nomortransaksibelumada''dankursortetapdi

nomor transaksi. apabila nomor transaksi sudah ada maka semua isi

dalam form akan hilang-

5. klik tombol hapus bila ingin menghapus transaksi lagi, klik Tombol

batal apabila ingin membatalkan fiansaksi dan klik tombol exit

lfA.d,N EIA€AIUq

7R4N.sltK.Sr
ffi* i6ffi!,,:i..:ffiry-j-"#
ffil@i--;'-*ffiffi
ffiffi$ffiffiffi

I
a
e"&.*j

t -a ji':

Gambar 4.4.1 Form Maintenance Transaksi
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4.4.2.Cetaktransaksipembeliandanpenjua|an

Untukprosesprogramcetakiniada2pilihanyaitutransaski

pembelliandantransaksipenjualandimanakeduanyaterdiridaricetak

pertanggat,cetakperbulan,dancetakpertatru.Jikainginmenjalankan

programcetakmakaharusmelaluimenubarpadaformmenuutarna

dengan judul,'laporan transaksi pembelian atau transaksi penjualan,' dan

padaformcetakterdapattabbetdialogyangterdiridaritigapilihan

prosescetakyaifuantaralain:cetakpertanggal'cetakperbulandancetak

perta}run.Danuntukmenjalankannyainputkantanggalpadaprosescetak

tanggal,bulanpadaprosescetakbulandantahunpadaprosescetak

pertahun. Lallu Hlik setak apabila ingin mencetak transaksi tersebut dan

pilih batal untuk membatalkan proses cetak dan keluar dari program'

4.5. Maintenance Nomor Perkiraan

Program maintenance nomor perkiraan adalah suatu program

yang tersusun atas 4 pilihan proses yaitu Entri, Koreksi, Lihat, Dan yang

terakhir adalah Hapus. Selain itu juga aM 3 pilihan menu yang terdiri

atas Simpan, Batal, dan Exit. Dalam maintenance nomor perkiraan akan

berhubungan langsung dengan Jurnal, Buku besar, Nerac4 dan Laporan

R/L dimana nomor

perkiraannya mengambil dari maintenance nomor perkiraan.
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4.5.1 EntrY Nonor Perkiraan'

Ada pun langkah-langkah yang harus dilalcukan :

1. Setelah tampil layout maintenance nomor perkiraan maka klik

tombolEntrydansecaraotomatiskursorakanberadapadanomor

perkiraan.

2. Lalu isikan nomor perkiraan yang ingin di imputkan kemudian

enterbilanomorperkiraansudahadamakaakankeluarpesannomor

perkiraan sudah ada dan bila nomor perkiraan dikosongr maka keluar

pesannomorperkiraanharusdiisidanbilanomorperkiraantidakada

makanomorperkiraanakanlarikenamarekening,danjenisperkiraan

akan muncul secara otomatis.

3.Langka}rselanjutnyaadalahmengimputkannamaperkiraandan

apabila nama perkiraan dikosongi maka akan keluar pesan nama

perkiraan tidak boteh dikosongi dan bita nama perkiraan tidak ada

kursor akan menuju ke status.

4. Pada status terdapat combo box yang berisi D dan K yang

dimaksudkan untuk menyatakan bahwa perkiraan tersebut debet atau

kredit.

5. Setelah kursor di enter maka kursor akan menuju ke saldo awal dan

setelah saldo awal diisi maka saldo akhir akan keluar secara otomatis

lalu klik simpan apabila ingin menyimpannya dan batal apabila tidak

jadi

menyimpannya dan exit bila ingin keluar dari program.
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2.Setelahdikliktombolkoreksimakakursorberadapadanomor

perkiraan dan apabila nomor perkiraan tidak ada maka akan keluar pesan

nomor perkiraan tidak ada dan apabila nomor perkiraan ada makakursor

akan menuju ke nama Perkiraan.

3. Selanjutnya dari nama perkiraan menuju ke status'

4. Dari status kursor menuju ke saldo awal kemudian enter ke simpan

apabila ingin menyimpan program yang telah dibetulkan dan klik batal

apabila tidak jadi menyimpan program yang telah dibetulkan atau klik

exit apabila ingin keluar dari program.

4.5.3. Lihat Nomor Perkiraan.

1. Klik tombol Lihat pada menu proses dan secara otomatis kursor

akan menuju ke nomor perkiraan

2. Isi nomor perkiraan yang ingin dilihat. Bila nomor perkiraan yang

ingin dilihat tidak ada maka akan keluar pesan nomor perkiraan tidak ada

dan bila nomor perkiraan yang ingin dilihat ada lalu enter atau tekan Fl

F{ELP maka akan tampil seluruh data.

4.5.4. Hapus Nomor Perkiraan.

1. Klik tombol Hapus pada maintenance nomor perkiraan dan secara

otomatis kursor berada pada nomor perkiraan.

2. Selanjutnya mengisikan nomor perkiraan yang mau dihapus dan

apabila nomor perkiraan yang ingin dihapus tidak ada maka akan keluar

pesan nomor perkiraan tidak ada atau apabila nomor perkiraan ada dan
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4.6.

terdapatpadajumalataulaporankeuanganyanglainmakaakankeluar

pesan nomor perkiraan tidak dapat dihapus'

3. Setelah benar-benar yakin nomor perkiraan ingin dihapus maka

klik simpan dan bila tidak jadi menghapus maka klik batal dan keluar

dari program.

Gambar 4.5 Form Maintenance No Pekiraan

Maintenance Jurnal harian

4.6.1. Entry jurnal '" 
:"',,i;1".' -'

Program ini sama dengan entry lainnya bahkan tak jauh

berbeda klik timbol entry dan kursor menuju tgl jumal enter menuju no

transaksi tekan Fl untuk mendapatkan no perkiraan yang dikehendaki,

kemudan enter lagi isi uaraian dan status kemudian debet dan l:redit

juka saldonya balnce maka tombol simpan akan menyala dan proses

simpan dilakukan. Dimana nanti akan mengedit ke nomor perkiraan.



41

4.6.2 Lihat iurnal

Program lihat jurnal hanya bisa dilihat tanpa bisa diedit dengan

menggunakan kunci nomor transaksi.

4.6.3 Koreksi iurnal

Klik koreksi kemudian kursor akan ke hngggl jurnal, enter ke nomor

transaksi jika data ada maka data akan ditampilkan, jika tidak akan muncul

pesan'o data tidak ada" dan progfam koreksi hanya bisa mengoreksi dalam

tabel jurnal saja tanpa bisa mengedit ke nomor perkiraan, jika ingin

mengedit nomor perkiraan mah jumal sebelumnya han$ dibalik terlebih

dahulu.

4.6.4 hapus jurnel

Klik tombol hapus kemudian lrursor akan menuju tangga" enter akan

menuju nomor transaksi jika data ada maka data akan ditampilkan jika

tidak maka akan keluar pesan" data tidak ada", jika data ada akan muncul

pesan "apkah data ingin dihapus?" jika ya maka data akan terhapus.

4.7. Rekep den Pooting

Proses Rekap digunakan untuk merekap tabel tansaksi yang kemudian

dimasukkan tabel rekap keinudian akan diposting dijurnal harian kemudian akan

mengedit nomor perkiraan rekap dilakukan pade akhir bularu jika dilalrukan pada

awal bulan maka pros€s rekap ditolak. Proses rekap akan menyatu dengan proses

menu
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tapi hanya kode user tertentu yang dapat membukanya yaitu admirustrasi'

Gambar 4.7 Form Maintenance Jurnal Hanan

4.8. TutuP buku

Tutupbukusamahalnyadenganrekapyaknidilakrrkanpadaakhir

bulandimananantinyanoperkiraanyangmempengaruhirugl/labaakan

dijadiakn saldo nol dan saldo akhir akan menjadi saldo awal dalam table

no perkiraan. Tutup buku ada di menu bar tapi hanya user tertentu yang

dapat melakukanny4 yaitu sama dengan proses rekap'

4.9. Laporan barang

Dalam program cetak supplier pilih utility dalam menu bar

kemudian klik laporan. Laporan ini digunakan untuk menghitung harga

pokokbarang dan sebagai stokbarang dagangan dalam periode tertentu

4.10. Leporan supplier

Laporan ini digunakan untuk mengetahui data data dari supplier,

dalam progrcm cetak supplier pilih laporan dalam menu bar kemudian klik

laporan supplier, kemudian pitihan button yang menyedian pilihan cetak.
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4.11. LaPoran Jurnal harian

Dalam Program Pilih laPoran dalam

laporan dan pilih laporan jurnal' laporan

Pencetakan j urnal melalur

oPtion button Yang ada'

menu bar kemudian klik

ini menYediakan Pilihan

4.12. LaPoran General ledger

DalamprogramLaporanpilihlaporandalammenubarkemudian

klik laporan dan pilih laporan General ledger, laporan ini menyediakan

berbagaijenislaporankeuanganyangberhubungandenganpenjualan,

disitu terdapat pilihan laporan yang ada'

4.11. Laporan jenis

Laporan ini sama dengan laporan lainnya yakni dimenu bar klik

laporan dan pilih laporan jenis, laporan ini berguna untuk megetahui jerus

yang diperdagangkan oleh perusahan'

4.14. Laporan no perkiraan

Laporan ini sama dengan laporan lainnya yakni dimenu bar pilih

laporan dan klik laporan No perkiraan, laporan no perkiraan menyediakan

berbagai pilihan no perkiraan dengan mengguanakn combo box laporan ini

berguna untuk penyusunan laporan general ledger.
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4.15. Back up

Back up digunakan sebagai cadangan untuk menyimpan atau

memback up database dari semua table, back up ada dimenu bar utility'

4.16. Ganti password

Form ganti password digunakan untuk menganti password user

karna tidak ingin diketahui orang lain, pilih utility dan klik ganti password

masukkan ftrma user kemudian masukkan pasword anda dan anda dapat

menganti password anda dengan mengklik simpan.

Gambar 4.16 Form Maintenance Ganti password
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PENUTUP

Dalam setiap pembuatan aplikasi program dari suatu sistem tertentu pasti

terdapat keterbatasan, kekurangan dan kelebihannya. Penulis dalam pembuatan

aplikasi program telah banyak menghadapi berbagai masalah dan pemecahannya'

Namun aplikasi ini masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki, oleh karena

itu penulis mengharapkan

segala saran maupun kritikan dari semua pihak.

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan pembuatan program yang dibuat penulis, masih banyak

kelemahan 
".-"'oil 

':'-t''-

serta kelebihan yang telah diuji coba. ,i' '. , ,,

i", '

5.1.1. Kelebihan ' : '- '

'*bo r**rr,li"
1. aplikasi yang dibuat mudah digunakan, karena sesuai dengan sistem

inventory dan general ledger pada umumnya.

2. adanyamanajemen user untuk membatasi penggunaan maitanance.

3. adanya form bantuan yang dibuat penulis untuk memudahkan pencarian

4. laporan yang dibuat menggunakan Cristal Report, sehingga field yang

dicetak dapat diseleksi.
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5.L2. Kelemahan

l. mungkin aplikasi ini terdapat banyak eror, karena ketidaksesuaian data

yang masuk ke dalam tabel diseleksi oleh query, sehingga laporan tidak

balance.

2. program ini hanya bisa stand alone (personal user) dan tidak bisa

digunakan oleh multiuser (banyak pengguna).

3. progrum ini belum pemah diuji cobakan pada perusahaan.

5.2. Saran

Dalam mendesain aplikasi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena

keterbatasan penulis dan perkembangan tekhnologi yang semakin cepat, untuk itu

penulis membutuhkan saran dan kritikan dari berbagai pihak guna untuk membuat

aplikasi yang lebih baik dari sebelumnya.

Untuk kelancaran dalam jalannya aplikasi dan menjaga agar tidak terjadi

ketidaksesuian data, maka sebaiknya yang harus dilakukan pengguna adalah:

a. membaca p€san yang ditampilkan.

b. Lebih teliti dalam peninputan data, terutafira saat menginputkan nomor

perkiraan.

Selanjutnya segala kekurangan maupun kelebihan dalam pembuatan

aplikasi maupun tata tulis laporan penulis mohon maaf dengan keterbatasan yang

ada. Semoga kelebihan dan kekurangan tersebut dapat menjadi landasan

perkembangan aplikasi program selanjutnya.
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