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ABSTRAK 

 
UMKM Jaguar Shoes merupakan salah satu industri yang memproduksi 

sepatu dari berbahan baku kulit, UMKM Jaguar Shoes berdiri sejak tahun 2016 

hingga saat ini, bertempat bisnis di Jl Kwadengan Timur No. 49, Sidoarjo,omset 

bersih yang diperoleh dari usaha ini rata-rata sekitar lima ratus Juta rupiah sampai 

dengan dua miliyar rupiah. Pencatatatan data laporan arus kas yang selama ini 

dilakukan cara manual dan sederhana, yaitu pengeluaran dan penerimaan seperti, 

pembelian, CAPEX (capital expenditure), operational, penjualan dan margin 

pendapatan dan lain-lain yang disajikan dalam bentuk tabel meliputi penerimaan, 

pengeluaran, CAPEX, dan margin pendapatan sebagai selisih antara pendapatan 

dan pengeluaran yang dicatat dalam pembukuan yang sederhana ini sulit bagi 

pemilik untuk mengetahui detail informasi keuangan yang disajikan pada laporan 

arus kas sebagaimana sistem akuntansi pada umumnya. 

Dalam aturan pencatatan laporan keuangan arus kas sejatinya telah diatur 

dalam pedoman SAK-ETAP yang dinyatakan bahwa setiap perusahaan harus 

menyajikan laporan arus kas dengan yang telah ditetapkan pada prinsip ilmu 

akuntansi pada umumnya yang berisi tata cara pengklasifikasian pada laporan arus 

kas kedalam (tiga) jenis aktivitas yaitu aktivitas operasional, investasi, dan 

pendanaan seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, terdapat 

software sederhana dan mudah digunakan yaitu, Microsoft Access, pada aplikasi 

sederhana ini dapat mempermudah bagi pengguna, khususnya UMKM. Setiap 

transaksi baik itu pengeluaran, penerimaan yang terjadi diinputkan dalam aplikasi, 

kemudian akan disimpan secara otomatis ke dalam database. Apabila dikemudian 

hari diperlukan laporan tersebut maka tinggal memilih menu pada laporan yang 

berisikan tentang laporan-laporan yang diinginkan. Implementasi sistem akuntansi 

pada UMKM Jaguar Shoes dengan menerapkan konsep yang berbasis SAK-ETAP 

dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan akurat. Laporan yang dapat dihasilkan 

dari aplikasi ini terdiri dari laporan penjualan, pembelian, rekapan penjualan 

perbulan, rekapan pembelian perbulan, laporan pengeluaran kas, penerimaan kas, 

jurnal umum, dan arus kas tentunya dengan metode langsung 

Metode pengembangan aplikasi dengan menggunakan konsep System 

Development Life Cycle (SDLC) model waterfall dari tahapan metode waterfall 

antara lain mulai dari observasi, wawacara, dan studi pustaka, serta tahapan 

perancangan sistem yang disajikan seperti, Desain Arsitektur, Input-Process- Output 

(IPO) Diagram, Context Diagram, Diagram Jenjang, Data Flow Diagram (DFD), 

Conceptual Data Model (CDM), Physical Data Model (PDM), Desain Antar Muka 

Aplikasi, tahapan pengujian sistem, dan implementasi sistem. 

Solusi dari penelitian ini berupa aplikasi laporan arus kas yang dapat 

mempermudah dalam menggolongkan dan mengklasifikasikan kedalam tiga jenis 

aktivitas arus kas antara lain aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas 

pendanaan, sesuai pedoman SAK-ETAP berbasis desktop Microsoft Access 2010 

 

Kata Kunci: Laporan Arus Kas, SAK-ETAP, Metode Langsung, System 

Development Life Cycle (SDLC),Microsoft Access 2010 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar belakang masalah 
 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Jaguar Shoes merupakan 

salah satu industri yang memproduksi sepatu dari berbahan baku kulit, UMKM 

Jaguar Shoes berdiri sejak tahun 2016 hingga saat ini, bertempat bisnis di Jl 

Kwadengan Timur No. 49, Sidoarjo. UMKM Jaguar Shoes merupakan salah satu 

Group UMKM dari CV. Carita Niaga. Jaguar shoes bergerak dibidang produksi 

sepatu dan CV. Carita Niaga merupakan salah satu pengelola Group UMKM 

didaerah Sidoarjo. 

Dalam aturan pencatatan laporan keuangan Arus Kas sejatinya telah diatur 

dalam SAK-ETAP, laporan arus kas terdiri dari laporan aktivitas operasi, investasi, 

dan pendanaan. Dalam melakukan pencatatan laporan Arus Kas, UMKM Jaguar 

Shoes mencatat penerimaan dan pengeluaran transaksi yang terdiri dari 5 (lima) 

aspek pencatatan keuangan arus kas terjadi karena penjualan, pembelian, 

operasional, CAPEX (Capital Expenditure), dan margin pendapatan. Pencatatan 

laporan keuangan arus kas perusahaan UMKM berbeda dengan ketetapan pada 

evaluasi terbaru di bab 7 pada tahun (2016) tentang penerapan pada tata cara 

penyusunan laporan arus kas yang ada di SAK- ETAP, SAK-ETAP menyatakan 

bahwa setiap perusahaan harus menyajikan laporan arus kas dengan tepat sesuai 

prinsip akuntansi yang berlaku pada umumnya, yang berisi tentang tata cara 

pengklasifikasian pada laporan arus kas terdapat pengklasifikasian ke dalam (tiga) 

jenis aktivitas yaitu, aktivitas operational, investasi, dan pendanaan temuan ini 

 

 
1 



2 
 

 

sangat berbeda dengan yang ada selama ini dilakukan oleh UMKM sehingga 

informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan arus kas tidak dapat untuk 

dijadikan pengambilan keputusan bagi pihak manajemen perusahaan 

Berikut catatan laporan yang dilakukan dalam periode bulan Januari- 

Februari 2020 : 

Tabel 1.1 catatan Arus Kas pada UMKM Jaguar Shoes periode Bulan Januari- 

Februari tahun 2020 
Tahun 2020 

Bulan Keterangan Transaksi Penjualan Pembelian Operational Capex Margin Pendapatan 

Januari Pembelian bahan baku  Rp2.065.500.000    

 Beban gaji pegawai   Rp 75.000.000   

 Iklan    Rp   200.000   

 Air,Listrik, dan Tlp   Rp 18.000.000   

 Pembelian asset mesin    Rp 384.200.000  

 Perlatan kantor    Rp 4.500.000  

 Pendapatan Penjualan Rp3.274.060.000     

Total Rp3.274.060.000 Rp2.065.500.000 Rp 93.200.000 Rp 388.700.000 Rp 726.660.000 

Februari Pembelian bahan baku  Rp1.745.000.000    

 Beban gaji pegawai   Rp 75.000.000   

 Iklan   Rp 200.000   

 Air,Listrik, dan Tlp   Rp 18.000.000   

 Pembelian asset mesin    Rp 324.200.000  

 Perlatan kantor    Rp 4.500.000  

 Pendapatan Penjualan Rp4.294.615.000     

Total Rp4.294.615.000 Rp1.745.000.000 Rp 93.200.000 Rp 328.700.000 Rp 2.127.715.000 

 
 

Pada catatan arus kas pada tabel 1.1 tentang catatan keuangan arus kas Pada 

aktivitas pembelian yang mencatat aktivitas pengeluaran kas berupa pembelian 

bahan baku yang dilakukan oleh UMKM Jaguar Shoes. Pada aktivitas operasional 

mencatat biaya gaji pegawai, iklan, air, listrik, dan telepon. Pada pencatatan 

CAPEX didapatkan dari hasil pengeluaran kas untuk pembelian asset peralatan 

kantor, mesin, dan cetakan-cetakan untuk memproduksi sepatu kulit. Pada aktivitas 

margin pendapatan dari Hasil yang diperoleh dari pengurangan dari aktivitas 

pembelian, pendapatan penjualan dengan operational, dan CAPEX selama periode 

berlangsung. Hasil tersebut menjadi margin pendapatan perbulan 
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kemudian dijadikan pemilik bahwa kas bersih yang diperoleh berasal dari 

perhitungan tersebut. 

 

Penerimaan kas bersih dan kas kotor pada UMKM tidak terurai secara detail 

dengan pencatatan yang telah diatur dalam SAK-ETAP. Dalam SAK- ETAP 

membedakan setiap aktivitas yang ada pada laporan arus kas pada umumnya. Pada 

laporan keuangan arus kas menurut SAK-ETAP laporan keuangan itu terdiri dari 

pencatatan kedalam 3 (tiga) aktivitas, aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 

Namun UMKM Jaguar Shoes belum dapat menerapkan sesuai SAK-ETAP tersebut. 

Sehingga dari alur pencatatan arus kas dalam mengetahui informasipenerimaan kas 

dan pengeluaran kas yang dimiliki oleh UMKM menjadi tidak akurat dan dapat 

mempengaruhi dalam membuat strategi bisnis pada pihak manajemen UMKM 

dalam pelaporan keuangan arus kas tersebut. Berikut ini adalahpencatatan arus kas 

menurut SAK-ETAP : 

Tabel 1.2 catatan Arus Kas menurut SAK-ETAP Tahun 2020 

 
LAPORAN ARUS KAS 

UMKM JAGUAR SHOES 

JANUARI 2020 

NO AKUN KETERANGAN AKUN Pendapatan(Rp) Pengeluaran (Rp) Total(Rp) 

 AKTIVITAS OPERATIONAL    

 PENJUALAN PRODUK :    

 PDH Rp 1.339.860.000   

 PDL Rp 1.934.200.000   

 PEMBELIAN BAHAN BAKU - Rp 1.360.000.000  

 BEBAN GAJI  KARYAW AN - Rp 75.000.000  

 AIR,LISTRIK,TLP - Rp 23.500.000  

 PERAWATAN MESIN  Rp 300.500.000  

 BEBAN TRANSPORTASI - Rp 500.000  

 BEBAN IKLAN - Rp 200.000  

TOTAL ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERATIONAL Rp 3.274.060.000 Rp 1.759.700.000  

 AKTIVITAS INVESTASI :    

 PEMBELIAN ASET MESIN Rp - Rp 384.200.000  

 PENJUALAN ASSET Rp - Rp -  

TOTAL ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Rp - Rp 384.200.000  

 AKTIVITAS PENADANAAN :    

 PENERIMAAN HUTANG USAHA Rp - Rp -  

 PEMBAYARAN HUTANG USAHA Rp - Rp -  

 PEMBAYARAN SEWA GUDANG Rp - Rp 10.000.000  

 PENERIMAAN MODAL Rp 100.000.000 Rp -  

 PRIVE Rp 10.000.000 Rp -  

TOTAL ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Rp 110.000.000 Rp 10.000.000  

TOTAL KESELURUHAN ARUS KAS Rp 3.384.060.000 Rp 2.153.900.000  

SISA KAS BULAN JANUARI 2020 Rp 1.230.160.000 

SISA KAS AKHIR BULAN DESEMBER 2019 Rp 233.160.000 

TOTAL SELISIH KAS Rp 997.000.001 
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Pada tabel 1.2 diatas merupakan catatan arus kas yang sesuai di SAK- 

ETAP, dengan adanya bukti bahwa terdapat penggolongan dalam pencatatan arus 

kas ke dalam 3 jenis aktivitas perbedaan dengan UMKM dengan pada tabel 2 

terlihat informasi arus kasnya lebih kompleks dan lebih diklasifikasikan ke dalam 

pos-pos dari 3 (tiga) aktivitas yang seharusnya ada dalam penyusunan laporan arus 

kas dengan baik dan benar. Dari permasalahan tersebut diketahui bahwa UMKM 

selama ini dalam penentuan arus kas didapat dari penjumlahan antara pembelian, 

operational, CAPEX, yang nantinya dikurangi dengan penjualan yang nantinya 

menghasilkan margin pendapatan yang dianggap sebagai kas bersih dari UMKM 

sehingga tidak mengetahui detail aliran kasnya yang berdampak pada kesalahan 

dalam mengklasifikasikan laporan keuangan arus kas dengan baik dan benar, serta 

dalam setiap aktivitas pengklasifikasian pada pengeluaran kas maupun penerimaan 

kas. Dampak lain dari penyimpangan dalam pencatatan arus kas pada UMKM 

dengan pencatatan arus kas pada SAK-ETAP, UMKM tidak dapat memprediksikan 

penerimaan dan pengeluaran arus kas dimasa yang akan datang disetiap aktivitas 

arus kasnya sehingga pihak manajemen UMKM sebagai pemakai informasi laporan 

arus kas mengetahui informasi yang lebih jelas tentang kelangsungan hidupUMKM 

Jaguar Shoes serta dapat membedakan antara aktivitas yang ada pada aruskasnya 

dan dapat melakukan perubahan strategi dalam laporan arus kas yang dimiliki oleh 

UMKM tersebut. 

Metode langsung merupakan metode penyusunan arus kas dimana 

dirincikan arus kas masuk dari aktivitas-aktivitas operasi perusahaan dan arus kas 

keluar dari aktivitas operasional. Kelebihan dari metode langsung dapat 

menghitung saldo kas operasi melalui selisih antara kas masuk dari pendapatan 
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usaha dan pendapatan usaha keluar untuk beban usaha pada UMKM, menghasilkan 

informasi laporan arus kas yang dihasilkan sangat kompleks yang tidak hanya 

mengetahui dari sisi 3 jenis aktivitas tetapi laba bersih yang didapat diakhir periode 

dapat diketahui dengan jelas dan metode ini sangat bermanfaat bagi pihak UMKM 

dalam melakukan berbagai strategis bisnis untuk kelangsungan hidup bisnis dari 

UMKM Jaguar Shoes tersebut. 

Dari permasalahan tersebut dibuatkan solusi berupa membuat rancang 

bangun aplikasi arus kas dengan metode langsung, menggunakan Aplikasi 

Microsoft Access 2010 pada laporan arus kas ini digunakan untuk mempermudah 

dalam aktivitas pencatatan transaksi arus kas operasional, investasi, dan pendanaan. 

Arus kas dan diharapkan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan 

keputusan yang tepat bagi pihak manajemen dari pemilik UMKM Jaguar Shoes di 

Sidoarjo. 

 

 
1.2 Rumusan masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan 

yaitu : Bagaimana merancang bangun aplikasi laporan arus kas menggunakan 

metode langsung berdasarkan pedoman SAK-ETAP menggunakan Microsoft 

Access 2010. Aplikasi ini terbagi menjadi : 

a. Bagaimana menghasilkan aplikasi laporan arus kas ke dalam 3 (tiga) jenis 

klasifikasi pada aktivitas arus kas seperti, aktivitas operasional, aktivitas 

investasi, dan aktivitas pendanaan. 
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1.3 Batasan masalah 
 

Untuk mencegah meluasnya pokok bahasan, maka pokok bahasan dibatasi 

meliputi : 

a. Penyusunan laporan arus kas berbasis Standart Akuntansi Keuangan Entitas 

Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). 

b. Pengumpulan data yang dilakukan pada UMKM Jaguar Shoes dari Januari-Juni 

tahun 2020 pada periode 6 bulan dari pelaporan arus kas yang diperoleh UMKM 

Jaguar Shoes Sidoarjo. 

 
 

1.4 Tujuan penelitian 
 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah menghasilkan aplikasi laporan arus kas dengan metode 

langsung pada UMKM Jaguar Shoes. 

 
 

1.5 Manfaat penelitian 

 
Manfaat dari merancang bangun aplikasi laporan arus kas dengan metode 

arus kas menggunakan Microsoft Access 2010 pada UMKM Jaguar Shoes di 

Sidoarjo. Adalah sebagai berikut : 

a. Membantu UMKM Jaguar Shoes dalam mengetahui informasi posisi keuangan 

arus kas. 

b. Membantu UMKM mengetahui penerimaan kas dan pengeluaran kas keuangan 

yang dimiliki oleh perusahaan di setiap periode tertentu tanpa harus membuat 

laporan laba rugi. 

c. Membantu UMKM Jaguar Shoes   dalam   penyusunan,   penyajian,   dan 
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pengklasifikasian keuangan arus kas kedalam 3 (tiga) jenis aktivitas arus kas 

dengan pedoman pada SAK-ETAP menggunakan metode langsung. 

d. Membantu UMKM Jaguar Shoes dalam mengevaluasi, memonitoring, dan 

pengambilan keputusan atas Laporan Keuangan Arus Kas. 

 

 
1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari tugas akhir yang berjudul “Rancang Bangun 

Aplikasi Laporan Arus Kas menggunakan Metode Langsung pada UMKM Jaguar 

Shoes” terbagi menjadi dibawah ini sebagai berikut ini: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan diberikan penjelasan mengenai latar belakang dari 

permasalahan yang diambil, rumusan permasalahan bagaimana membuat 

Rancang Bangun Aplikasi Laporan arus kas menggunakan Metode 

Langsung pada UMKM Jaguar Shoes, batasan permasalahan, tujuan 

penelitian dari tugas akhir, manfaat dari tugas akhir ini dan sistematika 

penulisan dari tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan diberikan penjelasan mengenai teori yang berkaitan 

dengan penelitan dari tugas akhir. Dari teori tersebut dapat dijadikan 

sebagai sumber pustaka dalam mengerjakan tugas akhir. 

BAB IIIANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini diberikan penjelasan mengenai analisis sistem yang terdapat 

beberapa tahapan dalam mengidentifikasi permasalahan, menganalisis 

kebutuhan pengguna, kebutuhan fungsional, dan kebutuhan non 
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fungsional. Hasil dari analisis tersebut dilakukan perancangan sistem yang 

disajikan kedalam bentuk Input-Process-Output (IPO) Diagram, Context 

Diagram, Diagram Jenjang, Data Flow Diagram (DFD), Conceptual Data 

Model (CDM), Physical Data Model(PDM), Desain Antar Muka Aplikasi. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI SISTEM 

Pada bab ini menjelaskan tentang cara mengimplementasikan Aplikasi 

Laporan Arus Kas menggunakan Microsoft Access 2010 yang telah dibuat, 

kebutuhan software dan hardware yang mendukung jalannya aplikasi 

tersebut. Pembahasan terhadap hasil pengujian dari aplikasi tersebut untuk 

menjawab rumusan masalah dan mengetahui kesesuaian dan kebenaran 

output yang dihasilkan untuk UMKM. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab penutup memberikan penjelasan tentang kesimpulan dari 

program aplikasi yang telah dibuat serta saran pengembangan yang 

untuk pembuatan aplikasi mendatang. 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
 

2.1 SAK ETAP 

 

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntansi Publik (SAK- 

ETAP) menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2016) digunakan untuk entitas 

yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya 

untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. 

SAK-ETAP merupakan hasil penyederhanaan standar akuntansi IFRS yang 

meliputi tidak adanya laporan laba/rugi komprehensif, penilaian untuk tetap, tidak 

berwujud, dan investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga 

perolehan, tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajar, serta 

tidak ada pengakuan liabilitas dan pajak tangguhan karena beban pajak diakui 

sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak. Jika diterapkan dengan tepat, unit 

bisnis kecil dan menengah dapat membuat laporan keuangan tanpa harus dibantu 

oleh pihak lain dan dapat dilakukan audit terhadap laporannya tersebut. 

 

2.2 Laporan Keuangan 

 

1. Pengertian Laporan Keuangan 
 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, Jakarta (IAI, 2016) dikatakan 

bahwa prinsip dari laporan keuangan ialah jurnal umum, pengeluaran kas, 

penerimaan kas neraca dan perhitungan rugi laba serta segala keterangan- 

keterangan yang dimuat dalam lampiran-lampirannya antara lain laporan 

sumber dan penggunaan dana-dana seperti arus kas. 

 

 

 
9 
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a. Sifat Laporan Keuangan 

 

Menurut Irham (2012:5), sifat dari laporan keuangan adalah untuk 

memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi 

suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter. SFACNo.1 

menyatakan sifat dari pelaporan keuangan perusahaan yaitu menyediakan 

informasi yang bermanfaat bagi pembuatan keputusan bisnis dan ekonomis 

oleh investor yang ada dan yang potensial, kreditor, manajemen, 

pemerintah, dan pengguna lainnya. 

b. Tujuan Laporan Keuangan 

 

Menurut Ahmad dkk (2011: 13), tujuan laporan keuangan dibagi 

menjadi dua: 

1) Tujuan Umum 

 

Sebuah laporan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk kalangan 

pemegang saham atau investor untuk membantu dalam pendanaan pada 

bisnis tersebut. 

2) Tujuan Khusus 

 

Memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih 

proyeksi laba, perubahan kekayaan, serta informasi lainnya yang relevan 

bagi pengguna infromasi dari laporan keuangan tersebut. 

 
 

2.3 Pengertian Akuntansi 
 

Definisi akuntansi menurut Taswan (2013: 5). akuntansi adalah sebagai 

konsep informasi maupun sistem informasi. Sebagai konsep informasi, akuntansi 

merupakan kegiatan jasa yang menyediakan informasi kuantitatif terutama yang 
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bersifat keuangan, tentang kesatuan-kesatuan ekonomi yang dimaksudkan dalam 

pengambilan keputusan ekonomi, dalam menetapkan pilihan yang pantas diantara 

berbagai tindakan. 

Pengertian menurut American Accounting Association akuntansi adalah 

proses mengidentifikasikan, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk 

memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka 

yang menggunakan informasi tersebut. Surtikanti Kostini (2011: 4) 

Menurut Rudianto (2011: 15), akuntansi adalah sistem informasi yang 

menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas 

ekonomi dan kondisi suatu badan usaha dan sering disebut sebagai “bahasanya 

dunia usaha” karena akuntansi akan mengahasilkan informasi akuntansi yang 

berguna bagi pihak-pihak yang menyelenggarakan dari pihak luar maupun dari 

dalam untuk melakukan strategi bisnis dan pengambilan keputusan. Dan dapat di 

11akar kesimpulan dari berbagai definisi bawah ini sebagai berikut: 

1. Akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran dan 

penyajian di dalam informasi ekonomi (bagian ini menjelaskan tentang kegiatan 

ekonomi). 

2. Informasi ekonomi menghasilkan penyajian informasi akuntansi yang 

diharapkan berguna dalam pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha 

yang bersangkutan (segi keuangan akuntansi). 

Namun pengertian akuntansi menurut Simamora (2012: 5), adalah seni dalam 

mengidentifikasi, mengelompokan dan pengiktisaran dengan cara yang berarti, atas 

semua pencatatan transaksi dan kejadian yang bersifat penafsiran atas transaksi 

keuangan. 
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Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah kegiatan 

transaksi akuntansi baik jasa maupun bidang usaha lainnya yang dimulai oleh 

proses pengidentifikasian, penggolongan pengiktisaran, data keuangan yang dapat 

digunakan untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan 

keputusan pada perusahaan. 

 
 

2.4 Laporan Arus Kas 
 

1. Pengertian Laporan Arus Kas 

 

Menurut Prasetyo (2011: 33), “Laporan yang menunjukan aliran arus 

kas masuk dan aliran kas keluar serta memberikan informasi yang relevan 

tentang laporan penerimaan dan pengeluaran kas dari suatu perusahaan pada 

suatu periode tertentu dengan mengklasifikasikan transaksi berdasarkan 

pada kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan”. 

Menurut Rudianto (2012: 194), “Laporan Arus Kas adalah suatu 

laporan tentang aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan 

selama suatu periode tertentu beserta penjelasan tentang sumber- sumber 

penerimaan dan pengeluaran kas tersebut”. 

2. Kas dan Setara Kas 

 

Menurut Harahap (2011: 30), setara kas adalah kas yang dapat 

diuangkan setiap saat serta surat berharga lainnya yang sangat yang 

memenuhi syarat: 

a. Setiap saat dapat ditukar dan diuangkan kedalam kas. 

 

b. Tanggal jatuh temponya sangat dekat. 
 

c. Kecil risiko perubahan nilai kas yang disebabkan perubahan tingkat 
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bunga maupun suku bunga yang berlaku. 

 

Menurut Irham (2011: 31), “Kas adalah yang paling likuid diantara 

barang lainnya, jika perusahaan sedang membutuhkan atau memerlukan 

uang maka dapat langsung diambil dari kas. Ketersediaan kas dalam jumlah 

yang cukup sangat diharapkan oleh pihak manajemen perusahaan”. 

Menurut Prastowo (2011: 29), “Kas merupakan konsep dana yang 

paling berguna, karena keputusan para investor, kreditor dan pihak lainnya 

terfokus pada penilaian arus kas di masa datang”. 

Menurut Prastowo (2011: 29-30), “Setara Kas (cash equivalent) adalah 

investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan yang dengan 

cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko 

perubahan nilai yang signifikan”. 

Setara kas dimiliki dengan tujuan untuk memenuhi komitmen jangka 

pendek dan bukan untuk investasi atau tujuan lain Prastowo (2011: 30). 

Menurut International Federation of Accountants dalam SAK-ETAP 

(2013: 23), “Setara Kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid 

yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk 

tujuan investasi atau lainnya”. 

3. Tujuan Laporan Arus Kas 

 

Menurut Horne dan Wachowicz (2012:213), Tujuan dari laporan arus 

kas (statement of cash flow) adalah untuk melaporkan arus kas masuk dan 

arus kas keluar perusahaan selama suatu periode waktu, yang dipisahkan ke 

dalam tiga kategori : aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan ini 

diminta berdasarkan Statement offinancial Accounting Standards- SFAS 
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(Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No.95. Jika digunakan bersama 

dengan informasi yang tersedia dalam dua laporan keuangan lainnya serta 

berbagai pengungkapannya, laporan tersebut dapat memungkinkan manajer 

keuangan untuk menilai dan mengindentifikasikan : 

a. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas masuk dari operasi 

untuk membayar utang, bunga, dan deviden. 

b. Kebutuhan perusahaan atas pendanaan eksternal. 

 

c. Berbagai untuk perbedaan antara laba neto dan arus kas neto dari 

berbagai aktivitas operasi. 

d. Pengaruh investasi kas dan nonkas serta transaksi pendanaan. 

 

4. Kegunaan Laporan Arus Kas 

 

Menurut Jusup (2011: 410), laporan arus kas melaporkan penerimaan 

kas, pengeluaran kas, dan perubahan bersih kas yang berasal dari aktivitas 

operasi, investasi, dan pendanaan. Informasi yang tercantum dalam laporan 

arus kas akan membantu investor, kreditor dan pihak-pihak lainnya dalam 

menilai: 

a. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas di masa yang akan 

datang. Investor dapat membuat prediksi tentang jumlah, saat dan 

ketidakpastian kas yang akan datang, lebih baik dari pada yang 

dihasilkan oleh data berbasis akrual dengan mempelajari hubungan 

pos-pos dalam laporan arus kas. 

b. Kemampuan perusahaan untuk membayar membayar kewajibannya. 
 

Apabila perusahaan tidak memiliki kas yang mencukupi, maka 

perusahaan tidak akan dapat membayar gaji pegawai, membayar 
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hutang, atau membayar dividen. 

 
d. Alasan tentang terjadinya perbedaan antara laba bersih dengan kas 

bersih yang dihasilkan (digunakan) oleh aktivitas operasi. Laba bersih 

memberikan informasi tentang keberhasilan atau kegagalan operasi 

perusahaan. 

e. Transaksi-transaksi kas untuk investasi dan pendanaan selama periode 

laporan. Mempelajari transaksi-transaksi investasi dan pendanaan 

perusahaan, pembaca laporan keuangan akan dapat lebih mengerti dan 

kewajiban dalam perubahan selama periode laporan tertentu serta 

ketentuan selama periode berjalan pada laporan tersebut. 

5. Pengklasifikasian Arus Kas 
 

Menurut Jusup (2011), “Laporan Arus Kas mengklasifikasikan 

penerimaan kas dan pengeluaran kas menjadi aktivitas operasi, investasi, 

dan pendanaan”. 

a. Aktivitas Operasi Aktivitas operasi meliputi, pengaruh kas dari 

transaksi-transaksi yang menimbulkan pendapatan dan beban. Hal 

tersebut akan masuk dalam penentuan laba bersih. Aktivitas operasi 

meliputi pos-posan laporan laba-rugi Jusup (2011). 

b. Menurut International Federation of Accountants dalam SAK- ETAP 

(2013 :23), Arus Kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari 

aktivitas penghasilan utama pendapatan entitias. Arus kas operasi pada 

umumnya berasal dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang 

mempengaruhi penetapan laba atau rugi. 

Contoh Arus Kas dari aktivitas operasi adalah: 
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1. Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa 

 

2. Penerimaan kas dari loyalti, fees, komisi, dan pendapatan lain. 

 

3. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa 

 

4. Pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan 

 

5. Pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat 

diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas 

pendanaan dan investasi. 

6. Penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan 

kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan yang 

sejenis dengan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali. 

Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan 

diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 

Klasifikasi arus kas berdasarkan aktivitas menyediakan informasi yang 

memungkinkan pengguna untuk menilai dampak aktivitas tersebut 

terhadap posisi keuangan entitas serta terhadap jumlah kas dan setara 

kas.Informasi ini dapat juga untuk mengevaluasi hubungan diantara 

ketiga aktivitas tersebut. 

 

Menurut Prastowo (2011: 10), komponen-komponen laporan arus 

kas meliputi :Aktivitas investasi meliputi, Menurut International 

Federation of Accountants dalam SAK-ETAP (2013: 24), arus kas dari 

investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber 

daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa 

depan. 
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7. Pembayaran kas untuk memperoleh pembayaran tetap (termasuk 

pembayaran tetap yang dibangun sendiri), tidak berwujud, dan 

pembayaran jangka panjang lainnya. 

8. Penerimaan kas dari penjualan asset tetap, asset tidak berwujud, 

dan asset jangka panjang lainnya. 

9. Pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek utang 

entitas lain dan bunga dalam joint venture (selain pembayaran 

untuk efek yang diklasifikasikan sebagai kas atau setara kas atau 

dimiliki untuk diperdagangkan). 

10. Penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari 

entitas lain dan bunga dari joint venture (selain penerimaan dari 

efek yang diklasifikasikan sebagai setara kas atau dimiliki untuk 

diperdagangkan). 

11. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain. 

 

12. Penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan pinjaman 

yang diberikan kepada pihak lain. 

13. Penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan pinjaman 

yang diberikan kepada pihak lain. 

Menurut Jusup (2011), Arus Kas yang berasal dari aktivitas 

investasi adalah: 

a. Pembelian, penjualan investasi dan asset tetap (tanah, gedung, 

peralatan, dan sebagainya). 

b. Pemberian pinjaman dan penerimaan pelunasan pinjaman. Aktivitas 

investasi meliputi arus kas yang berasal dari perubahan investasi 
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(pembelian dan penjualan investasi) dan aset jangka panjang. 

 

c. Aktivitas Pendanaan Menurut Jusup (2011), aktivitas pendanaan 

meliputi: 

1. Mendapatkan kas dari penerbitan surat utang (misalnya obligasi atau 

wesel) dan pembayaran kembali pinjaman. 

2. Mendapatkan kas dari pemegang saham, pembelian kembali saham, 

dan pembayaran dividen. 

3. Aktivitas pendanaan meliputi arus kas yang berasal dari perubahan- 

perubahan dalam pos-pos utang jangka panjang dan ekuitas 

pemegang saham. 

Menurut International Federation of Accountants dalam SAK- 

ETAP (2013: 24), Arus Kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah: 

a. Penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain. 

 

b. Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau 

menembus saham entitas. 

c. Penerimaan kas dari peneribitan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka 

pendek atau jangka panjang lainnya. 

d. Pelunasan pinjaman. 

 

e. Pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi saldo kewajiban yang 

berkaitan dengan sewa pembiayaan. 

6. Penyusunan Laporan Arus Kas 

 

Menurut Jusup, (2011: 416), informasi untuk menyusun Laporan Arus 

Kas berasal dari tiga sumber: 

1. Neraca komparatif, informasi dalam neraca komparatif (neraca yang 
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diperbandingkan) menunjukkan jumlah perubahan dalam aktiva, 

kewajiban, dan ekuitas pemegang saham dari awal periode hingga akhir 

periode. 

2. Laporan laba-rugi tahun berjalan, informasi dalam laporan ini membantu 

dalam menentukan jumlah kas yang diperoleh atau digunakan dalam 

operasi selama tahun yang bersangkutan. 

3. Informasi tambahan, informasi ini merupakan data transaksi yang 

diperlukan untuk menentukan bagaimana kas dihasilkan atau digunakan 

selama periode yang bersangkutan. 

7. Penyajian Arus kas 

 

Menurut SAK ETAP (2013), disajikan melalui informasi diatas tentang 

gambar dari penyajian laporan arus kas pada perusahaan manufaktur yang 

menyebabkan perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang 

menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode 

dan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Sebagai berikut ini cara 

penyajian laporan arus kas : 

 

 
Gambar 2.4.1 Contoh struktur penyusunan Laporan Arus Kas pada 

perusahaan manufaktur 
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2.5 Metode Penyusunan Laporan Arus Kas 
 

Menurut Rudianto (2012: 198), secara umum terdapat dua metode dalam 

menyusun Laporan Arus Kas. 

1. Sebagai berikut ini contoh Laporan Arus Kas dengan menggunakan metode 

 

langsung : 
 

 

Gambar 2.5.1 Laporan Arus Kas menggunakan metode langsung 

Metode langsung adalah metode penyusunan laporan arus kas dimana 

 

dirincikan arus masuk kas dari aktivitas-aktivitas operasi dan arus keluar kas 

dari aktivitas-aktivitas operasi. Metode langsung menghitung saldo kas operasi 

melalui selisih antara kas masuk dari pendapatan usaha kas perusahaan keluar 

untuk beban usaha perusahaan tersebut. 
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2. Berikut ini contoh laporan Arus Kas dengan menggunakan metode 

 

tidak langsung : 
 

Gambar 2.5.2 Laporan Arus Kas menggunakan metode tidak langsung 

 
 

Metode tidak langsung adalah metode penyusunan laporan arus kas di 

mana dibuat rekonsiliasi antara laba yang dilaporkan dengan arus kas. 

Metode tidak langsung dimulai dengan laba bersih usaha dan mengubahnya 

menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi. 

 

 

2.6 Pengertian Sistem Akuntansi 
 

Informasi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manajemen 

didalam pengambilan suatu keputusan untuk menghasilkan informasi akuntansi 

yang berguna bagi pemakai, di perlukan suatu sistem informasi yang dapat 

memenuhi keinginan perusahaan itu sendiri dan dibawah ini akan dijelaskan 

beberapa pengertian sistem akuntansi menurut para ahli, yaitu: 

1. Menurut Azhar (2013:72), sistem akuntansi adalah kumpulan atau group dari 
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sub sistem, bagian, komponen apapun baik fisik atau non fisik yang saling 

berhubungan satu sama laindan berkerja sama secara harmois untuk mengolah 

data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi 

keuangan. 

2. Menurut Stettler (2011 :20), sistem akuntansi adalah suatu fomulir-fomulir, 

catatan-catatan, prosedur- prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk 

mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk 

menghasilkan umpan balik untuk laporan-laporan yang diperlikan oleh 

manajemen untuk mengawasi usahnya dan bagi pihak-pihak lain yang 

berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga- lembaga 

pemerintahan untuk menilai hasil operasi perusahaan. 

3. Menurut Romney & Steinbart (2015:10), sistem akuntansi adalah suatu sistem 

yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk 

menghasilkan informasi bagi pengambilan keputusan. Sistem ini meliputi 

orang, prosedur dan intruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi 

informasi, serta pengendalian internal dan ukuran keamanan. 

4. Menurut Anastasia & setiawati (2011: 4), sistem akuntansi adalah sistem yang 

bertujuan untuk mengumpulkan memproses data serta melaporkan informasi 

yang berkaitan dengan transaksi keuangan. 

5. Menurut Mulyadi (2011: 5), sistem akuntansi adalah organisasi fomulir, catatan 

dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa, untuk menyediakan 

informai keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan. 

6. Menurut Jogiyanto (2011: 25), sistemakuntansi adalah kegiatan yang merekam 
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dan mencatat dari hasil pelaporan serta pengidentifikasian dari transaksi bisnis 

tentang aliran dana dalam organisasi, dan menghasilkan laporan keuangan. 

 
 

2.7 Software Development Life Cycle (SDLC) 

 

Menurut Nugroho (2011), pengembangan/rekayasa sistem informasi 

(system development) dan perangkat lunak dapat berarti menyusun 

sistem/perangkat lunak yang benar-benar (software engineering) baru atau yang 

lebih sering terjadi menyempurnakan yang sebelumnya. Berikut penjelasan setiap 

tahapan: 

Tahap awal yaitu perencanaan adalah menyangkut studi tentang kebutuhan 

pengguna, studi-studi kelayakan baik secara teknik maupun secara teknologi serta 

penjadwalan suatu proyek sistem informasi atau perangkat lunak. Pada tahap ini 

pula, sesuai dengan tool yang penulis gunakan yaitu Input Proses Output Diagram. 

a. Tahap pertama adalah analisis, pada tahap ini berusaha mengidentifikasi 

permasalahan yang muncul pada pengguna. 

b. Tahap kedua, adalah tahap perancangan dimana penulis mencoba mencari solusi 

dari permasalahan yang didapat dari tahap analisis. 

c. Tahap ketiga, adalah tahap implementasi dimana penulis mengimplementasikan 

perencanaan sistem ke situasi nyata yaitu dengan pemilihan perangkat keras dan 

penyusunan perangkat lunak aplikasi. 

d. Tahap keempat, adalah pengujian, yang dapat digunakan untuk menentukan 

apakah sistem atau perangkat lunak yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan 

pengguna atau belum. Tujuan dari pengujian itu sendiri adalah untuk 

menghilangkan atau meminimalisasi cacat program sehingga sistem yang 
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dikembangkan benar-benar akan membantu para pengguna saat mereka 

melakukan aktivitas-aktivitasnya. 

 

Gambar 2.7 Simbol-simbol yang digunakan pada document flowchart dan 

flowchart 

 
 

2.8 Microsoft Access 

 

Menurut Subroto (2015: 12), Microsoft Access biasa disingkat Access, 

adalah sistem manajemen basis data yang dibuat oleh Microsoft dan merupakan 

salah satu produk aplikasi perkantoran. Pengguna dapat membuat tabel, query, 

form, dan report, dan menghubungkannya satu dengan yang lain melalui macro. 

Microsoft Access adalah aplikasi yang berguna untuk membuat, mengolah, dan 

mengelola basis data atau lebih dikenal dengan database. Database adalah 

kumpulan arsip data berbentuk tabel yang saling berkaitan untuk menghasilkan 

informasi. Data digunakan sebagai masukan yang akan diolah menjadi informasi. 

Hadirnya Microsoft access dapat dimanfaatkan sebagai media untuk membuat 
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aplikasi web dasar. Dengan menggunakan access, kita dapat: 

 

1. Menambahkan data baru ke database, seperti item baru dalam persediaan. 

 

2. Mengedit data yang ada dalam database, seperti mengubah lokasi item tertentu. 

 

3. Menghapus informasi, mungkin jika item dibuang dan tidak berguna. 

 

4. Mengatur dan melihat data dengan berbagai cara. 

 

5. Berbagi data dengan orang lain melalui laporan, pesan e-mail, intranet, atau 

internet. 

Menurut Haer (2011: 48), access merupakan menyimpan data yang sangat 

banyak menggunakan database, jauh melebihi kemampuan spreadsheet pada excel 

dalam menyimpan data. Selain itu, pada database, kalkulasi adalah bagian dari 

pengolahan data, bukan penyimpanan. Letak data, urutan, dan sebagainya, desain 

diatur kemudian dengan sangat fleksibel. Perbedaan lainnya adalah, Microsoft 

access memiliki kode unik, jadi kode tersebut hanya dipakai sekali saja. 

 
 

2.9 Klasifikasi Chart Of Account 

 

Menurut SAK-ETAP (2016), menyatakan bahwa urutan dalam menyusun 

klasifikasi rekening berdasarkan susunan laporan keuangan adalah sebagai berikut 

ini : 

1. Chart Of Account pada buku besar dibagi menjadi dua yaitu rekening Chart Of 

Account untuk neraca dan laba-rugi. 

2. Chart of Account dibagi menjadi kelompok yang sifatnya berbeda seperti aktiva, 

utang dan modal. 

3. Masing-masing kelompok diatas dibagi lagi menjadi golongan-golongan sebagai 

berikut ini : 
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1. Kelompok asset : 

 

a. 111 aset. 

 

b. 121 aset tetap berwujud. 

 

c. 132 aset tetap tidak berwujud. 

 

d. 141 aset lain-lain. 

 

1. Kelompok kewajiban : 

 

a. 211 kewajiban jangka pendek. 

 

b. 221 kewajiban jangka panjang. 

 

1. Kelompok ekuitas : 

 

a. 311 ekuitas disetor/ setoran modal. 

 

b. 321 ekuitas lain. 

 

1. Kelompok pendapatan : 

 

a. 411 penjualan. 

 

b. 412 retur penjualan. 

 

c. 413 potongan penjualan. 

 

1. Kelompok harga pokok produksi dan beban : 

 

a. 511 harga pokok produksi. 

 

b. 512 pembelian bahan baku. 

 

c. 513 retur pembelian bahan baku. 

 

d. 514 potongan pembelian bahan baku. 

 

e. 515 beban biaya admin. 

 

f. 516 beban penjualan. 

 

1. Kelompok prive : 

 

a. 611 prive pemilik. 



 

BAB III 

 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

 
 

Pembuatan aplikasi berbasis Dekstop Microsoft Access tahun 2010 dalam 

penelitian tugas akhir ini menggunakan metode System Development Life Cycle 

(SDLC) dengan model waterfall. Maka tahapan-tahapan penelitian yang digunakan 

pada bab saat ini terdiri dari proses tahapan yakni yang pertama terdapat analisis 

sistem, tahapan kedua perancangan sistem, tahapan ketiga pengimplementasian dan 

tahapan terakhir pengujian sistem. Pada tahapan analisis sistem, bertujuan untuk 

mengidentifikasi permasalahan yang terjadi saat ini, apa penyebab permasalahan 

timbul, serta apa saja kebutuhan yang tahapan berikutnya sebagai pedoman utama 

dari penelitian ini. Adapun hasil dari tahapan desain dan perancangan sistem terdiri 

dari Desain Arsitektur, Input-Process- Output (IPO) Diagram, Context Diagram, 

Diagram Jenjang, Data Flow Diagram (DFD), Conceptual Data Model (CDM), 

Physical Data Model (PDM), Desain Antar Muka Aplikasi sehingga dapat 

menghasilkan aplikasi sebagai solusi bagi UMKM Jaguar Shoes dalam penyusunan 

laporan arus kas dengan cepat, tepat dan akurat yang sesuai dengan berbasis pada 

pedoman SAK-ETAP dengan aplikasi yang berbasis aplikasi dekstop Microsoft 

access dari hasil dan solusi tersebut terkait permasalahan bagi UMKM selama ini 

pada laporan tugas akhir ini dengan judul penelitian Rancang Bangun Aplikasi 

Laporan Arus Kas mengunakan Metode Langsung pada UMKM Jaguar Shoes 

Sidoarjo. 
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3.1 Metode Penelitian 

 

Pembuatan aplikasi berbasis Dekstop dalam penelitian ini menggunakan 

konsep System Development Life Cycle (SDLC) model waterfall. Waterfall 

merupakan Pembangunan sistem secara keseluruhan dilakukan melalui beberapa 

tahapan dari metode pengembangan urutan di dalam Metode Waterfall yang bersifat 

serial yang dimulai dari proses tahapan pertama analisa sistem berupa 

obeservasi,wawancara, dan studi pustaka, tahapan kedua desain, tahapan ketiga 

implementasi sistem, dan tahapan keempat pengujian pada sistem. Adapun hasil dari 

tahapan desain dan perancangan sistem terdiri dari Desain Arsitektur, Input- 

Process- Output (IPO), Context Diagram, Diagram Jenjang, Data Flow Diagram 

(DFD), Conceptual Data Model (CDM), Physical Data Model (PDM), Desain 

Antar Muka Aplikasi. 

Pada bagian analisis sistem, akan dibagi menjadi dua sub bab yaitu 

identifikasi masalah dan analisis kebutuhan. Analisis sistem dilakukan untuk 

memastikan hasil keluaran sistem yang dibangun dapat sesuai dengan solusi 

permasalahan yang ada. Untuk memperoleh hasil tersebut diperlukan kegiatan 

seperti pengumpulan data pendukung. Dibawah ini akan menjelaskan beberapa 

langkah yang perlu ditempuh untuk dapat memperoleh data pendukung, antara lain: 

3.1.1 Observasi 

 

Obsevasi dilakukan dengan kunjungan dan mendatangi tempat usaha bisnis 

UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo untuk melakukan pengamatan atau menganalisis 

studi dilapangan atas permasalahaan apa yang terjadi selama ini di UMKM. Selain 

itu, melakukan observasi dilakukan guna melakukan pemetaan proses bisnis yang 

saat ini dilakukan perusahaan. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan 
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secara langsung pada kegiatan pencatatan laporan arus kas yang terjadi selama ini 

pada UMKM dibandingkan dengan SAK-ETAP yaitu, pelaporan atas laporan arus 

kas UMKM dengan menggunakan catatan pembelian, operational, CAPEX, dan 

penjualan dengan hasil margin pendapatan yang dianggap pihak UMKM sebagai 

hasil dari kas bersih yang didapatkannya dengan mengkalkulasikan kedalam 

penjumlahan secara keseluruhan tanpa adanya pengklasifikasian pada transaksi 

laporan arus kasnya. 

3.1.2 Wawancara 

 
Wawancara dilakukan kepada bapak Eko Pradipto selaku Asisten dari 

pemilik UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo. Wawancaran ini dilakukan bertujuan untuk 

memperoleh data serta informasi pendukung untuk melakukan proses 

mengidentifikasi suatu masalah serta menganalisa kebutuhan sistem yang dibuat 

dalam Aplikasi Laporan Arus Kas. Adapun informasi penting yang diperoleh dari 

hasil wawancara adalah sebagai berikut: 

Hasil wawancara dan observasi pada penelitian ini adalah tidak adanya 

pengklasifikasian yang sesuai pedoman SAK-ETAP dari tata cara pencatatan, 

penyusunan, dan penyajian laporan arus kas, yang dimana selama ini, UMKM 

dalam melakukan proses bisnis pada pencatatan arus kasnya diperoleh dari hasil 

rata-rata total keseluruhan dari pembelian, Capital Of Expenditure, biaya 

operasionalnya, total tersebut nantinya dimasukan kedalam laporan margin 

pendapatan yang disajikan dalam bentuk pembukuan tabel sederhana dengan 

struktur seperti pembelian ditambah dengan CAPEX, operasional, lalu dikurangi 

dengan penjualan yang menghasilkan margin pendapatan yang dianggap pemilik 

sebagai kas bersih dari UMKM tersebut sedangkan pada SAK-ETAP mengutarakan 
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aturan pencatatan dalam laporan arus kas khusunya itu terdapat penggolongan dan 

pengklasifikasi ke 3 jenis aktivitas arus kas, terlebih dahulu ada beberapa tahapan 

dari bagian alur dari tata cara penyusunan atau penyajian dalam melaporkan laporan 

keuangan, diantaranya yakni, laporan transaksi pembelian, laporan pembelian 

perbulan, laporan transaksi penjualan, laporan penjualan perbulan, laporan 

pengeluaran kas, penerimaan kas, jurnal umum, neraca, laba rugi, dan arus kas, arus 

kasnya ini harus diklasifikasikan kedalam beberapa metode seperti metode langsung 

atau tidak langsung, namun pada kenyataannya UMKM belum terdapat beberapa 

item terkait tata cara alur dari penyajian laporan keuangan yang ada di SAK-ETAP, 

hanya ada beberapa poin terkait dengan alur proses penyajian laporannya sebagai 

berikut, laporan pembelian, laporan rekapan pembelian perbulan, laporan 

penjualan, laporan rekapan penjualan perbulan, tanpa ke tahap pengeluaran dan 

penerimaan kas dan langsung disusun laporan jurnal umum neraca, laba-rugi dan 

margin pendapatan dan semuanya hasil dari kalkulasi total rata-rata secara 

keseluruhan, maka apabila UMKM tidak diberikan solusi tentang yang ada di 

pedoman SAK-ETAP akan berpengaruh pada kelangsungan hidup UMKM dimasa 

yang akan datang.hasil observasi dan wawancara menyimpulkan bahwa UMKM 

tidak melakukan tata cara penyusunan laporan keuangannya pada SAK- ETAP sejak 

berdirinya banyak permasalahan khususnya pada informasi transaksi keuangan 

yang tidak tersaji secara detail informasinya, sehingga pihak manajemen UMKM 

dampak yang terjadi saat ini apabila pihak UMKM terus menerus melakukan cara 

pelaporan yang tidak sesuai dengan pedoman maka UMKM sulit dalam melakukan 

strategi pada bisnisnya dan berpengaruh pada kelangsungan hidup UMKM tersebut, 

adapun lampiran yang akan disajikan di akhir bab bukti 
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pencatatan dari UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo. 

 

 
 

3.2 Analisis Permasalahan 
 

Dalam analisis permasalahan berisikan tentang penjelasan atau tahapan 

dalam menganalisis suatu permasalahan yang terjadi selama ini di UMKM Jaguar 

Shoes Sidoarjo, melalui tahapan inilah cara untuk mengetahui masalah yang terjadi 

agar mendapatkan solusi yang tepat bagi pihak UMKM tersebut. 

3.2.1 Identifikasi Masalah dari hasil observasi dan wawancara 

 

Dalam aturan pencatatan laporan keuangan arus kas sejatinya telah diatur 

dalam SAK-ETAP, laporan arus kas terdiri dari laporan aktivitas operasi, investasi, 

dan pendanaan. Dalam melakukan pencatatan laporan arus kas, UMKM Jaguar 

Shoes mencatat penerimaan dan pengeluaran transaksi yang terdiri dari 5 (lima) 

aspek pencatatan keuangan arus kas terjadi karena penjualan, pembelian, 

operasional, CAPEX (Capital Expenditure), dan margin pendapatan. Pencatatan 

laporan keuangan arus kas perusahaan UMKM berbeda dengan ketetapan yang ada 

pada evaluasi terbaru di bab 7 pada tahun (2014) tentang penerapan pada tata cara 

penyusunan laporan Arus Kas yang ada di SAK- ETAP. Sehingga penerimaan kas 

bersih dan kas kotor pada UMKM tidak terurai secara detail dengan pencatatan yang 

telah diatur dalam SAK-ETAP. Dalam SAK- ETAP membedakan setiap aktivitas 

yang ada pada laporan arus kas pada umumnya. Namun UMKM Jaguar Shoes 

belum dapat menerapkan sesuai SAK-ETAP tersebut. Maka dari alur pencatatan 

arus kas dalam mengetahui informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang 

dimiliki oleh UMKM menjadi tidak akurat dan dapat mempengaruhi dalam 

pengambilan keputusan pihak manajemen UMKM pada laporan keuangan 
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arus kas tersebut dan akan berdampak pada pada kesalahan dalam 

mengklasifikasikan laporan keuangan arus kas dengan baik dan benar. Sehingga 

pihak manajemen UMKM akan menjadi kesulitan dalam mengevaluasi dan 

monitoring dalam setiap aktivitas pengklasifikasian pengeluaran kas maupun 

penerimaan kas. 

Berikut ini merupakan gambaran penjelasan dari alur permasalahan yang 

terjadi pada saadt ini di UMKM melalui tahapan-tahapan dari gambar Document 

Flowchart 3.2.1-3.2.4 : 

Pada gambar 3.2.1 document flowchart pada proses pembelian tunai pada 

UMKM Jaguar Shoes, document flowchart merupakan bentuk dari tahapan-tahapan 

proses bisnis yang dilakukan oleh UMKM yang direkam dan di urai kedalam 

perancangan sistem yang berupa document flowchart sehingga dapat mudah 

dipahami alur proses dari setiap kejadian yang terjadi pada aktivitas pembelian 

bahan baku yang didalamnya ada beberapa divisi yang menangani aktivitas 

tersebut.supaya hal ini sebagai landasan untuk membuat solusi yang berupa 

flowchart pembelian bahan baku secara tunai di UMKM Jaguar Shoes. 

uraian penjelasan dari setiap masing-masing fungsi dan divisi apa saja yang 

terlibat pada saat alur dari proses pembelian bahan baku tunai sebagai berikut ini : 

 

1. Asisten pemilik UMKM : 
 

a. Menyerahkan dan membuat daftar pembelian bahan baku kepada suplier. 

 

b. Mengkonfirmasi harga bahan baku. 

 

c. Membuat daftar pembelian bahan baku update harga. 

 

d. Update harga bahan baku. 
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e. Menerima update harga daftar pembelian bahan baku beserta pembayarannya 

dari admin keuangan. 

f. Menerima bahan baku dan mengecek bahan baku yang telah dikirim dari 

 

suplier apakah sesuai pesanan atau tidak. 

 

2. Suplier : 
 

a. Menerima daftar pembelian bahan baku dari asisten pemilik. 

 

b. Mengkonfirmasi kepada asisten pemilik bahwa ada kenaikan harga bahan. 

baku jika naik harganya jika tidak, tidak akan mengkonfirmasi ke asisten 

pemilik. 

c. Jika harga bahan baku naik, maka setelah memberikan updatenya beserta 

pembayarannya ke asisten pemilik selanjutnya akan diproses lebih lanjut 

untuk menerima update daftar pembelian bahan baku dari suplier yang 

berasal dari admin keuangan jika disetujui untuk membeli dari admin 

keuangan. 

d. Setelah menerima dan disetujui untuk memesan pada daftar update 

pembelian bahan baku beserta pembayarannya dari asisten pemilik dan 

admin keuangan maka langkah selanjutnya suplier akan menyiapkan bahan 

baku sesuai dengan yang ada daftar pembelian bahan baku dari suplier yang 

disetujui oleh admin keuangan. 

e. Suplier mengirim dan membuat nota rangkap dua setelah bahan baku sudah 

dicek dan diterima oleh asisten pemilik, maka nota tersebut 1 rangkap 

diberikan kepada admin keuangan, rangkap satu akan dijadikan sebagai arsip 

bagi suplier tanda untuk histori pembelian yang terjadi. 
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3. Admin keuangan : 
 

a. Admin keuangan menerima update harga bahan baku terbaru dari asisten 

pemilik yang berasal dari suplier. 

b. Membuat dan memberikan daftar update harga pembelian bahan baku dan 

membuat daftar baru untuk pembelian bahan bakunya. 

c. Setelah membuat update, maka admin menyiapkan budget yang sesuai dari 

daftar update harga pembelian bahan baku dari suplier, dan diberikan daftar 

beserta pembayarannya kepada asisten pemilik untuk diberikan langsung 

pada suplier. 

d. Setalah itu admin keuangan menerima nota rangkap satu yang berasal dari 

suplier maka admin keuangan akan mencatat, menghitung, menyusun dan 

membuat rekapan pembelian bahan baku tunai dan menghasilkan laporan 

pembelian bahan baku perbulan. 

e. Setelah membuat rekapan laporan pembelian bahan baku perbulan, maka 

selanjutnya laporan tersebut akan diberikan kepada pemilik UMKM Jaguar 

Shoes Sidoarjo. 

4. Pemilik UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo : 
 

a. Pemilik UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo menerima rekapan dari laporan 

pembelian bahan baku perbulan yang berasal dari divisi admin keuangan. 

b. Rekapan laporan pembelian bahan baku tunai perbulan dari admin keuangan 

dievaluasi dan monitoring atas aktivitas dari pembelian bahan baku tunai 

tersebut. 



 

35 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Gambar 3.2.1 Document Flowchart pada proses pembelian tunai bahan baku di UMKM Jaguar Shoes 
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Gambar 3.2.2 Document Flowchart pada proses penjualan secara tunai 

di UMKM Jaguar Shoes 
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Pada gambar 3.2.2 document flowchart pada proses penjualan tunai pada 

UMKM Jaguar Shoes, document flowchart merupakan bentuk dari tahapan-tahapan 

proses bisnis yang dilakukan oleh UMKM yang direkam dan di urai kedalam 

perancangan sistem yang berupa document flowchart sehingga dapat mudah 

dipahami alur proses dari setiap kejadian yang terjadi pada aktivitas penjualan yang 

didalamnya ada beberapa divisi yang menangani aktivitas tersebut.supaya hal ini 

sebagai landasan untuk membuat solusi yang berupa flowchart penjualan secara 

tunai di UMKM Jaguar Shoes. 

uraian penjelasan dari setiap masing-masing fungsi dan divisi apa saja yang 

terlibat pada saat alur dari proses penjualan tunai sebagai berikut ini : 

 

1. Konsumen : 
 

a. Konsumen datang dan melakukan penjualan secara tunai. 

 

b. Konsumen ditanya oleh asisten pemilik UMKM tentang mau pesan custom 

atau yang telah disajikan dalam bentuk katalog, konsumen memilih untuk 

yang disajikan dalam menu katalog, lalu asisten pemilik mengarahkan ke 

tempat yang telah disajikan dari katalog sepatu kulit yang telah ada. 

c. Selanjutnya konsumen memilih dari katalog menu yang disajikan didalam 

toko mengenai, warna, bentuk, dan ukuran yang telah tersaji didalam toko 

tersebut. 

d. Setelah konsumen memilih, maka proses selanjutnya melakukan pembayaran 

langsung kepada admin keuangan UMKM. 

e. Setelah konsumen membayar ke admin, lalu konsumen menerima nota dari 

asisten pemilik umkm beserta barang yang telah sesuai dibeli oleh konsumen. 
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2. Asisten pemilik UMKM : 

 

a. Asisten pemilik UMKM menerima penjualan tunai yang dilakukan oleh 

konsumen yang datang langsung ke toko dari UMKM Jaguar Shoes. 

b. Asisten pemilik melakukan penawaran ke konsumen mau pesan custom bisa, 

langsung juga bisa, jika jawaban konsumen langsung maka, asisten pemilik 

UMKM mengarahkan konsumen ke katalog koleksi menu dari sepatu kulit 

yang tersedia di dalam toko. 

c. Setelah asisten pemilik UMKM mengetahui bahwa konsumen telah 

membayar ke admin keuangan, maka asisten pemilik UMKM membuatkan 

nota penjualan tunai rangkap dua, yang pertama diberikan kepada konsumen 

sebagai tanda telah membayar atas pembelian barang tersebut, satu rangkap 

diberikan kepada admin keuangan untuk arsip sebagai dasar pembuatan 

rekapan laporan penjualan tunai perbulan. 

d. Setalah membuat nota, dan bersamaan dengan pemberian nota terhadap 

kosumen, asisten pemilik menyiapkan barang penjualan yang telah dibeli oleh 

kosumen tersebut 

3. Admin keuangan : 
 

a. Admin keuangan menerima pembayaran dari konsumen atas penjualan 

barang secara tunai yang dilakukan oleh konsumen. 

b. Selanjutnya admin keuangan menerima pembuatan nota bukti penjualan 

tunai rangkap satu yang dilakukan oleh divisi dari asisten pemilik UMKM 

tersebut. 

c. Setelah menerima nota penjualan tunai dari divisi asisten pemilik UMKM, 

maka selanjutnya bagian admin keuangan mencatat, menghitung, menyusun 
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dan membuat rekapan dari aktivitas penjualan tunai berupa rekapan laporan 

penjualan tunai perbulan. 

d. Setelah membuat rekapan dari laporan penjualan tunai perbulan sudah 

dibuat, maka laporan penjualan tunai perbulan diberikan kepada pemilik 

UMKM Jaguar Shoes. 

4. Pemilik UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo : 
 

a. Pemilik UMKM Jaguar  Shoes Sidoarjo menerima rekapan dari laporan 

penjualan tunai perbulan yang berasal dari divisi admin keuangan. 

b. Rekapan laporan penjualan tunai perbulan dari admin keuangan dievaluasi 

dan monitoring atas aktivitas dari penjualan tunai tersebut. 

 
 

Pada gambar 3.2.3 document flowchart pada proses pesanan custom pada 

UMKM Jaguar Shoes, document flowchart merupakan bentuk dari tahapan-tahapan 

proses bisnis yang dilakukan oleh UMKM yang direkam dan di urai kedalam 

perancangan sistem yang berupa document flowchart sehingga dapat mudah 

dipahami alur proses dari setiap kejadian yang terjadi pada aktivitas pesanan custom 

yang didalamnya ada beberapa divisi yang menangani aktivitas tersebut.supaya hal 

ini sebagai landasan untuk membuat solusi yang berupa flowchart pesanan custom 

di UMKM Jaguar Shoes. 

Uraian penjelasan dari setiap masing-masing fungsi dan divisi apa saja yang 

terlibat pada saat alur dari proses pesanan custom sebagai berikut ini : 

 

1. Konsumen : 
 

a. Konsumen datang dan melakukan pesanan penjualan bisa dilakukan datang 

langsung dan memesan pesanan custom tersebut dan konsumen ditanya oleh 
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asisten pemilik UMKM tentang mau pesan custom atau yang telah disajikan 

dalam bentuk katalog, konsumen memilih untuk yang pesanan custom. 

b. Selanjutnya konsumen setelah menjawab pesanan custom lalu, konsumen 

mengatakan ke asisten pemilik mulai dari model, warna, ukuran, dan 

mengatur kapan jadinya pesanan beserta alamat konsumen itu kepada asisten 

pemilik, agar asisten pemilik mencatat transaksi pesanan custom tersebut 

kedalam faktur pesanan rangkap tiga, lalu setelah asisten pemilik 

membuatkan faktur pesanan custom maka, konsumen menerima faktur 

pesanan custom dari asisten pemilik rangkap satu dan selanjutnya kosumen 

diberikan faktur pesanan custom dan menunggu sampai tanggal jadi barang 

tersebut yang telah ditentukan oleh asisten pemilik dengan konsumen, maka 

tanggal jadi itu telah tiba, H-1 dari perjanjian barang jadi tersebut, konsumen 

harus telah membayar pesanan custom tersebut kepada asisten pemilik. 

c. Setelah konsumen membayar ke asisten pemilik, setelah tiba perjanjian 

tanggal jadi yang telah ditentukan, maka barang tersebut, dikirim ke alamat 

konsumen dan menyertakan tanda bukti nota dari pesanan custom tersebut 

bahwa sudah lunas dan membayar kepada asisten pemilik UMKM. 

2. Asisten pemilik UMKM : 

 

a. Asisten pemilik UMKM menerima pesanan custom yang dilakukan oleh 

konsumen kepada asisten pemilik UMKM Jaguar Shoes dan asisten pemilik 

melakukan penawaran ke konsumen mau pesan custom bisa, langsung juga 

bisa, jika jawaban konsumen pesanan custom, maka asisten pemilik UMKM 

menyiapkan pencatatan untuk mencatat pesanan custom dari konsumen 

dengan menanyakan berbagai pertanyaan kepada konsumen seperti, warna 



41 
 

apa, ukuran berapa, dan lain-lain terkait dengan isi dari pesanan custom yang 

berbentuk faktur pesanan rangkap tiga dan selanjutnya asisten pemilik 

UMKM mencatat pesanan custom kedalam faktur pesanan custom tersebut, 

lalu asisten pemilik memberikan faktur pesanan rangkap tiga itu diberikan 

satu rangkapnya kepada konsumen, satu rangkap lagi untuk diarsipkan 

digunakan asisten pemilik untuk pengecekan barang pesanan custom yang 

telah disepakati oleh konsumen apakah sesuai atau tidak, satu rangkap lagi 

diberikan kepada divisi produksi. 

b. Setalah barang tersebut jadi dan menerima pembayaran atas pesanan custom 

H-1 yang telah disepakati, maka setelah tiba hari perjanjiannya asisten 

pemilik mengecek pesanan yang sudah jadi dengan faktur pesanan custom 

apakah sesuai dengan pesanan dan atas nama konsumen siapa serta tanggal 

yang telah ditentukan, jika benar maka asisten pemilik menerima baraang 

jadi dari divisi gudang, maka dari situlah pengecekan yang dilakukan atas 

pesanan custom yang dilakukan antara asisten dengan konsumen dan 

membuatkan nota rangkap tiga tanda jadi pelunasan dari pesanan custom 

tersebut dan setelahnya pengecekan dan sesuai maka asisten pemilik 

mengirim barang tersebut ke alamat konsumen yang tertera pada faktur 

pesanan tersebut kepada konsumen beserta nota rangkap tiga itu, satu 

diberikan kepada konsumen, satu rangkap lagi sebagai arsip dari asisten 

pemilik, dan satu rangkap lagi diberikan ke divisi admin keuangan. 

3. Divisi produksi : 

 

a. Divisi produksi menerima faktur pesanan custom dari asisten pemilik 

rangkap satu dan selanjutnya divisi produksi membuat pesanan custom 
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sesuai dengan pesanan custom yang ada di faktur tersebut, dan meminta 

bahan baku sesuai kebutuhan bahan dari pesanan tersebut kepada divisi 

gudang dan menanyakan perihal stok tersedia atau tidak, jika tidak maka 

pesanan tersebut dibatalkan dan dikembalikan kepada proses asisten pemilik 

dengan konsumen, jika ada maka, divisi produksi menerima bahan baku 

tersebut dari divisi gudang, setelah barang dibuat sudah jadi, maka barang 

yang jadi akan diserahkan kepada divisi gudang. 

4. Divisi gudang : 
 

a. Divisi gudang menerima permintaan dari divisi produksi, lalu divisi gudang 

mengambil bahan baku tersebut dan membuat laporan pengeluaran stok 

bahan baku yang fungsinya ketika bahan baku habis, bias dilihat dari histori 

pengeluaran stok bahan baku dan setelah membuat laporan tersebut, maka 

divisi gudang memberikan bahan baku kepada produksi untuk memproduksi 

pesanan tersebut, setelah barang sudah diproses oleh produksi dan telah jadi 

maka divisi gudang menerima dan menyimpan barang jadi tersebut yang 

telah diproses dari divisi produksi 

5. Admin keuangan : 
 

a. Admin keuangan menerima nota pesanan custom rangkap satu dari asisten 

pemilik UMKM dan selanjutnya nota pesanan yang telah dilakukan oleh 

asisten pemilik atas pesanan custom, selanjutnya admin keuangan melakukan 

pencatatan, menghitung, menyusun dan membuat rekapan dari aktivitas 

penjualan tunai berupa rekapan laporan pesanan custom perbulan. 

b. Setelah membuat rekapan dari laporan penjualan tunai perbulan sudah 

dibuat, maka laporan pesanan custom perbulan diberikan kepada pemilik 
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UMKM Jaguar Shoes. 

 

6. Pemilik UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo : 
 

a. Pemilik UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo menerima rekapan dari laporan 

pesanan custom perbulan yang berasal dari divisi admin keuangan dan 

selanjutnya Rekapan laporan pesanan custom perbulan dari admin keuangan 

dievaluasi dan monitoring atas aktivitas dari penjualan tunai tersebut. 
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Gambar 3.2.3 Document Flowchart pada proses pesanan custom di UMKM 

Jaguar Shoes 
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Gambar 3.2.4 Document Flowchart pada proses catatan margin pendapatan di 

UMKM Jaguar Shoes 
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Pada gambar 3.2.4 document flowchart pada proses pencatatan margin 

pendapatan pada UMKM Jaguar Shoes, document flowchart merupakan bentuk dari 

tahapan-tahapan proses bisnis yang dilakukan oleh UMKM yang direkam dan di 

urai kedalam perancangan sistem yang berupa document flowchart sehingga dapat 

mudah dipahami alur proses dari setiap kejadian yang terjadi pada aktivitas 

pencatatan margin pendapatan yang didalamnya ada beberapa divisi yang 

menangani aktivitas tersebut.supaya hal ini sebagai landasan untuk membuat solusi 

yang berupa flowchart pencatatan arus kas di UMKM Jaguar Shoes. 

uraian penjelasan dari setiap masing-masing fungsi dan divisi apa saja yang 

terlibat pada saat alur dari proses pencatatan margin pendapatan sebagai berikut ini 

: 

 

1. Asisten pemilik : 

 

a. Mencatat seluruh transaksi pembelian bahan baku tunai dan menghasilkan 

data pembelian bahan baku yang nantinya akan diberikan ke admin keuangan 

b. Mencatat seluruh transaksi penjualan tunai maupun pesanan custom yang 

akan menghasilkan data penjualan yang diberikan kepada divisi admin 

keuangan 

2. Admin keuangan : 

 

a. Menerima data transaksi pembelian bahan baku tunai dari asisten pemilik 

dan mengelola, menghitung, dan menyusun data tersebut kedalam laporan 

pembelian bahan baku tunai perbulan. 

b. Menerima data transaksi penjualan tunai dari asisten pemilik dan mengelola, 

menghitung, dan menyusun data tersebut kedalam laporan penjualan tunai 

perbulan. 
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c. Menerima data Capital of expenditure (CAPEX) dan operasional dari divisi 

operasional, lalu melakukan pengelolaan atas data tersebut, melakukan 

perhitungan, dan penyusunan atas laporan CAPEX dan operasional dalam 

rekapan total perbulannya. 

d. Lalu admin keuangan menyusun laporan dan menyajikan laporan dalam 

bentuk tabel yang berupa laporan dari margin pendapatan yang berasal dari 

total pembelian bahan baku ditambah dengan CAPEX dan operasional, lalu 

dikurangi dengan penjualan tunai sehingga menghasilkan laporan margin 

pendapatan yang nantinya laporan itu sudah dibuat, admin keuangan 

memberikan laporan tersebut kepada pemilik UMKM. 

3. Divisi operasional : 
 

a. Mencatat transaksi CAPEX dari divisi produksi, dan mencatat juga 

pengeluaran transaksi operasionalnya dan dicatat menjadi data. 

b. Data tersebut akan diberikan dan dikelola lebih lanjut oleh admin keuangan. 

 

4. Pemilik UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo : 
 

a. Pemilik UMKM menerima laporan margin pendapatan hasil dari rekapan 

yang dilakukan oleh divisi admin keuangan, dengan hasil totalan perbulan 

yang telah direkap tersebut. 

b. Laporan margin pendapatan tersebut nantinya dievaluasi dan memonitoring 

hasil kas yang dihasilkan perbulan melalui anggapan pemilik UMKM adalah 

margin pendapatan yang diakui sebagai kas bersih perbulan selama periode 

pelaporan keuangan yang terjadi selama ini di UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo 

dalam menentukan perolehan kas bersih yang didapat dari hasil margin 

pendapatannya. 
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Tabel 3.2.1 Identifikasi masalah pada tata cara pencatatan Arus Kas yang tidak 

sesuai dengan yang ada di SAK-ETAP 

 

Identifikasi Masalah Optimasi Sistem 

Masalah Dampak Target Sistem Batasan 

Sistem 

laporan Arus Kas 

berdasarkan 
pembelian, 

ditambah dengan 
Capex, ditambah 

dengan operasional 

dan dikurangi 

dengan penjualan 
hasilnya akan 

menjadi margin 

pendapatan yang 
dianggap oleh 

pemilik UMKM 

sebagai kas bersih 

UMKM tidak 

mengetahui detail 
aliran kasnya yang 

berdampak pada 

kesalahan dalam 
mengklasifikasikan 

laporan keuangan arus 

kas dengan baik dan 

benar.. 

 

 
 

Sistem yang 

dibangun dapat 

menghasilkan output 

utama berupa laporan 

Arus Kas 

yang terdiri 

 

Penyusunan 

berdasarkan 

dengan ketentuan 

dari SAK-ETAP 

Tidak memahami 

struktur 

pengklasifikasian 

pada penyusunan 

Arus Kas 

UMKM tidak dapat 

memprediksikan 
penerimaan dan 

pengeluaran arus kas 

dimasa yang akan 

datang disetiap 
aktivitas arus kasnya 

(Data transaksi 

keuangan Jurnal 

Umum, Laporan 

Penerimaan Kas, 

Laporan Pengeluaran 

Kas, Laporan 

berdasarkan 3 Jenis 

Aktivitas pada 

metode langsung 

Arus Kas 

Penyusunan arus 

kas menggunakan 

metode langsung 

Berdasarkan kondisi saat ini yang tergambar pada document flow di atas, 

UMKM dalam melakukan pencatatan pada laporan arus kas dengan hanya 

berdasarkan pada pembelian, ditambah dengan Capex, ditambah dengan 

operasional dan dikurangi dengan penjualan hasilnya akan menjadi margin 

pendapatan yang dianggap oleh pemilik UMKM sebagai kas bersih tanpa 

memperhatikan unsur ketetapan tata cara pengklasifikasian pencatatan laporan arus 

kas yang tidak sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik atau (SAK-ETAP). 
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3.2.2 Analisis Kebutuhan 
 

Analisis kebutuhan merupakan penjelasan tentang kebutuhan-kebutuhan 

sistem yang diperlukan oleh sistem dan pengguna dari informasi yang dihasilkan 

melalui merancang bangun sebuah aplikasi laporan arus kas dalam penggunaan 

untuk mempermudah dalam dalam penyusunan laporan arus kas serta memiliki 

keterbatasan yang dimiliki dari sistem yang dimiliki oleh pihak pemilik UMKM 

Jaguar Shoes Sidoarjo tersebut. Sehingga dari analisis kebutuhan tersebut dapat 

digunakan untuk memperbaiki dari hasil permasalahan yang terjadi saat ini pada 

UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo dalam mengetahui dan memvalidasi dari setiap 

laporan arus kas tersebut, sehingga sebelum merancang bangun aplikasi laporan 

arus kas melalui berbagai tahapan seperti, analisis kebutuhan pengguna, analisis 

kebutuhan fungsional, dan analisis kebutuhan non fungsional ini dibagi menjadi tiga 

bagian yang nantinya dijelaskan melalui tabel dibawah ini sebagai berikut ini :Pada 

Tabel 3.2.2 analisis kebutuhan pengguna sistem dilakukan untuk mengetahui 

kebutuhan-kebutuhan dari pengguna sebagai dasar pembuatan suatu sistem yang 

akan dikembangkan dalam proses pembelian hingga pembuatan pada aplikasi 

laporan arus kas. Adapun langkah-langkahnya yang dilakukan adalah dengan 

melakukan wawancara dan identifikasi pengguna sistem pada UMKM Jaguar Shoes 

Sidoarjo, serta memahami konsep sistem informasi yang dihasilkan dan apa saja 

yang dibutuhkan, serta memahami ketentuan dari pedoman SAK-ETAP tersebut. 

Berikut ini penjelasan dari kebutuhan pengguna sistem yang dimana disana terdapat 

pengguna yang telah ditetapkan oleh UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo. 
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1. Kebutuhan Pengguna 

 

Tabel 3.2.2 Analisis kebutuhan data sistem pada UMKM Jaguar Shoes 
 

NO PENGGUNA KEBUTUHAN SISTEM 

1 Admin 

keuangan 

UMKM 

A. Chart of Account (CoA) 

1. Dapat menginputkan data COA 

2. Dapat melihat data COA 

B. Pembelian 

1. Dapat menginputkan transaksi pembelian yang terjadi pada 

UMKM 

2. Dapat mengedit data transaksi Pembelian 

C. Penjualan 

1. Dapat menginputkan transaksi Penjualan yang terjadi pada 

UMKM 

2. Dapat mengedit data transaksi Penjualan 

D. Jurnal Umum 

1. Dapat menginputkan transaksi Jurnal Umum yang terjadi pada 

UMKM 

2. Dapat mengedit data transaksi Jurnal Umum 

E. Pengeluaran Kas 

1. Dapat menginputkan transaksi Pengeluaran Kas yang terjadi 

pada UMKM. 

2. Dapat mengedit data transaksi Pengeluaran Kas 

F. Peneriman Kas 

1. Dapat menginputkan transaksi Penerimaan Kas yang terjadi 
pada UMKM 

2. Dapat mengedit data transaksi Penerimaan Kas 

  G. Laporan Arus Kas 

  1. Dapat menginkan transaksi arus kas yang terjadi pada UMKM 
2. Dapat mengedit data transaksi arus kas 

2 Pemilik UMKM 

Jaguar Shoes 

H. Laporan Arus Kas 

  1. Dapat melihat, 

Pembelian 

mencetak dan mengirimkan file Laporan 

  2. Dapat melihat, 
penjualan 

mencetak dan mengirimkan file Laporan 

  3. Dapat melihat, mencetak dan mengirimkan file transaksi 

keuangan Jurnal Umum, Penerimaan Kas, dan Pengeluaran Kas 

4. Dapat melihat, mencetak dan mengirim file laporan Arus Kas 
berdasarkan 3 Aktivitas, Operasi, Investasi, dan Pendanaan 
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2. Kebutuhan Fungsional dengan sistem desktop yang multi user 

 
Tabel 3.2.3 Analisis kebutuhan proses sistem pada UMKM Jaguar Shoes 

 

NO 
KEBUTUHAN 

FUNGSIONAL 
SPESIFIKASI DESKRIPSI FUNGSI 

KEBUTUHAN PROSES 

1. Kebutuhan proses 
Pencatatan transaksi 

pengeluaran kas 

Fungsi ini digunakan untuk 

mencatat setiap 

transaksi pengeluaran kas 

Pencatatan transaksi 
penerimaan kas 

Fungsi ini digunakan untuk 

mencatat setiap 

transaksi penerimaan kas 

 
Mengklasifikasi 

Laporan Arus Kas 

kedalam Metode 

Langsung 

 

Fungsi ini digunakan untuk 

mengklasifikasi Laporan Arus 

Kas kedalam 3 jenis aktivitas 

yaitu : operasional, Investasi, 

dan pendanaan. 

 

 
Laporan Arus Kas 

 

Fungsi ini digunakan untuk 

menyusun transaksi keuangan 

berupa informasi dari aktivitas 

transaksi pada periode berjalan 

 

Tabel 3.2.4 Analisis kebutuhan Informasi sistem pada UMKM Jaguar Shoes 

 

NO 
KEBUTUH 

AN 

FUNGSION 
AL 

SPESIFIKASI DESKRIPSI DETAIL FUNGSI KEBUTUHAN 

INFORMASI 

1. 
Kebutuhan 

informasi 

Laporan 

Arus Kas 

penelitian ini menyediakan berbagai informasi mulai 

dari aliran transaksi, sampai dengan Laporan Arus 

Kas berdasarkan 3 jenis aktivitas yaitu : 

Operasi,Investasi, dan Pendanaan serta menyediakan 

berbagai informasi dari Laporan Penerimaan Kas 

dengan mengidentifikasi aliran dari unsur pendapatan 

pada penerimaan, dan Pengeluaran kas 
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Pada Tabel 3.2.3 dan Tabel 3.2.4 penjelasan secara detail dari analisis terkait 

dengan fungsi dari kebutuhan yang ada dalam sistem akan dijelaskan pada 

kebutuhan fungsional terdiri dari dua kebutuhan, yaitu kebutuhan proses dan 

kebutuhan informasi. Kebutuhan proses merupakan semua proses yang dilakukan 

dalam sistem. Sedangkan kebutuhan informasi merupakan semua informasi yang 

dapat dihasilkan melalui proses yang ada dalam sistem. 

3. Kebutuhan Non Fungsional 

 
Kebutuhan non fungsional merupakan spesifikasi kemampuan aplikasi guna 

menghasilkan sebuah informasi dari segi kualitas, desain, serta implementasi 

aplikasi. Adapun kebutuhan non fungsional dari aplikasi penyusunan laporan 

keuangan pada UMKM Jaguar Shoes terdapat pada tabel sebagai berikut ini : 

Tabel 3.2.5 Analisis kebutuhan Non Fungsional sistem pada UMKM Jaguar 

Shoes 
 

NO SPESIFIKASI DESKRIPSI 

 

1 
 

Operational 
Aplikasi yang dibangun dapat dijalankan pada 

desktop PC dengan sistem   operasi minimal 
Windows 10 dengan aplikasi desktop yang multi 
user. 

2 Performance Waktu respon aplikasi maksimal lima detik. 

3 Security Aplikasi hanya diakses oleh admin keuangan dan 
ketua UMKM tersebut 

4 Cultural and Political Seluruh biaya yang efektif dan terjangkau dan 
dengan Aplikasi yang ramah 

 

3.3 Perancangan Sistem 

 

Pada tahapan ini sistem digambarkan menggunakan Diagram Input- 

Process-Output, System Flowchart, Context Diagram, Diagram Berjenjang, Data 

Flow Diagram (DFD), Conceptual Data Model (CDM), Physical Data Model 

(PDM), Struktur Tabel, Desain Antar Muka aplikasi. Berikut ini adalah gambaran 
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pengembangan yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: 

 

3.3.1 Desain Arsitektur 

 

Desain arsitektur merupakan gambaran bagaimana hubungan seluruh 

komponen sistem informasi saling terhubung. Satu dengan yang lainnya gambar 

desain arsitektur menjelaskan tentang siapa pengguna atau pengelola yang 

menjalankan suatu sistem informasi dari aplikasi yang dibuat dan dihasilkan dari 

penelitian ini. Berikut merupakan desain arsitektur aplikasi penyusunan laporan 

keuangan UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo yang digambarkan dibawah ini sebagai 

berikut : 

 

ADMIN KEUANGAN DAN PEMILIK 

UMKM 

 
Gambar 3.3.1 Desain arsitektur sistem pada UMKM Jaguar Shoes 
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Gambar 3.3.1 di atas merupakan arsitektur Aplikasi Laporan Arus Kas pada 

UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo. Terdapat satu computer client digunakan oleh multi 

user yaitu, di bagian admin Keuangan dan Pemilik UMKM. Satu computer dapat 

digunakan oleh Admin Keuangan untuk menginputkan transaksi dan satu lagi yang 

digunakan oleh Pemilik UMKM untuk melakukan melihat dan mengelola laporan 

arus kas, sehingga dalam aplikasi laporan arus kas yang berbasis desktop terdapat 

multi user didalamnya dengan sesuai apa yang dihasilkan dari tujuan utama dari 

penelitian tugas akhir ini. 

3.3.2 System Flowchart 

System flowchart merupakan suatu gambaran bagan diagram alur yang 

menjelaskan tentang gambaran secara umum dari aplikasi tentang perencanaan 

evaluasi sistem dari document flowchart dianalisis dan diidentifikasi masalah dari 

sistem flowchart tersebut sehingga menjadikan system flowchart sebagai solusi bagi 

UMKM Jaguar Shoes dalam menunjang aplikasi yang dihasilkan yang dapat 

bermanfaat bagi pengguna sistem dan pengguna informasi yang dihasilkan melalui 

tahapan proses dari system flowchart sebagai berikut informasi yang disajikan 

dalam gambar 3.3.2 -3.3.5 aplikasi laporan arus kas pada UMKM adapun 3 tahapan 

proses yang akan dicapai di system flowchart: 

1. System Flowchart pembelian bahan baku 

 

Pada gambar 3.3.2 flowchart pada proses pembelian bahan baku tunai pada 

UMKM Jaguar Shoes, hasil dari identifikasi pada proses document flowchart 

landasan dasar dalam memberikan solusi berupa flowchart dari pembelian bahan 

baku tunai yang digambar melalui proses tahapan indentifikasi dari document 

flowchart dari aktivitas pembelian bahan baku tunai di UMKM Jaguar Shoes. 
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Uraian penjelasan dari setiap masing-masing fungsi dan divisi apa saja yang 

terlibat pada saat alur dari proses flowchart dari pembelian bahan baku tunai sebagai 

berikut ini : 

1. Asisten pemilik UMKM : 
 

a. Menyerahkan dan membuat daftar pembelian bahan baku kepada suplier. 

 

b. Mengkonfirmasi harga bahan baku. 

 

c. Membuat daftar pembelian bahan baku update harga didalam sistem database 

 

secara otomatis. 

 

d. Menerima update harga daftar pembelian bahan baku beserta pembayarannya 

dari admin keuangan melalui sistem. 

e. Menerima bahan baku dan mengecek bahan baku yang telah dikirim dari 

suplier apakah sesuai pesanan atau tidak, dicek melalui sistem yang dikirim 

suplier. 

2. Suplier : 

 

a. Menerima daftar pembelian bahan baku dari asisten pemilik. 

 

b. Mengkonfirmasi melalui sistem kepada asisten pemilik bahwa ada kenaikan 

harga bahan. baku jika naik harganya jika tidak, tidak akan mengkonfirmasi 

ke asisten pemilik. 

c. Jika harga bahan baku naik, maka setelah memberikan updatenya beserta 

pembayarannya ke asisten pemilik selanjutnya akan diproses lebih lanjut 

untuk mengupdate pada database aplikasi pembelian bahan baku secara 

otomastis dan mengirim updatetan tersebut langsung ke suplier. 

d. Setelah menerima dan disetujui untuk memesan pada daftar update pembelian 

bahan baku beserta pembayarannya dari asisten pemilik, lalu setelah dicek 
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dan sesuai maka, suplier menyiapkan bahan baku sesuai dengan daftar 

pembelian bahan baku yang telah dibuat oleh admin keuangan dari asisten 

pemilik. 

e. Lalu suplier mengirim bahan baku, beserta nota pembelian bahan baku 

langsung kepada admin keuangan untuk sebagai tanda penjualan tunai telah 

lunas melalui sistem aplikasi yang dimiliki oleh admin keuangan 

1. Admin keuangan : 
 

a. Admin menerima pembayaran serta menerima nota pembelian bahan baku 

tunai yang masuk kedalam database aplikasi milik admin keuangan, maka 

selanjutnya admin tinggal menginputkan data transaksi tersebut dengan 

melihat database yang tersimpan otomatis dari asisten pemilik. 

b. Lalu admin keuangan melakukan penginputan pada input transaksi 

pembelian bahan baku tunai dan secara otomatis menjadi rekapan laporan 

pembelian bahan baku tunai perbulan dan dicetak serta diberikan kepada 

pemilik UMKM Jaguar Shoes. 

3. Pemilik UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo :Menerima hasil cetakan rekapan dari 

hasil aktivitas pembelian bahan baku tunai perbulannya dari admin keuangan 

dan langsung dievaluasi dan dimonitoring dari hasil rekapan laporan 

pembelian bahan baku secara tunai perbulan yang terjadi di UMKM. 

Kesimpulan dari hasil uraian diatas tentang flowchart dari proses pembelian 

bahan baku secara tunai dengan document flowchart terlihat dari tidak adanya 

proses manual didalamnya yang berkurang dari hasil sebelumnya tidak ada 

arsip dan dokumen manual yang banyak sedikit terbantu dengan solusi yang 

digambarkan melalui diagram flowchart yang lebih mengarahkan kepada sistem 
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Gambar 3.3.2 System Flowchart pembelian bahan baku tunai pada UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo. 
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2. System Flowchart penjualan tunai 

 

SYSTEM FLOWCHART PENJUALAN TUNAI PADA UMKM JAGUAR SHOES 

KONSUMEN ASISTEN PEMILIK ADMIN KEUANGAN GUDANG

MULAI

MELAKUKAN 

PENJUALAN 

TUNAI

MEMILIH 

BARANG 

KATALOG

Barang penjualan

MENERIMA 

PEMBAYARAN

MELAKUKAN 

PEMBAYARAN

NOTA 

PENJUALAN

1

NOTA 

PENJUALAN

NOTA 

PENJUALAN

MEMBUAT REKAP 

LAPORAN 

PENJUALAN

DATA REKAP 

LAPORAN 

PENJUALAN 

PERBULAN

DATABASE 

LAPORAN 

PENJUALAN

REKAP LAPORAN 

PENJUALAN 

PERBULAN

REKAP LAPORAN 

PENJUALAN 

PERBULAN

SELESAI

MENERIMA 

PENJUALAN 

TUNAI

CUSTOM ?

iyaSELESAI

Tidak

MEMBUAT 

NOTA 

PENJUALAN

MENYIAPKAN 

BARANG

MENGEVALUASI 

REKAPAN LAPORAN 

PENJUALAN 

PERBULAN

DATABASE 

STOK 

BARANG

MELAKUKAN 

PENGECEKAN 

BARANG

TERSEDIA ?
Iya 1Tidak 

1

PEMILIK UMKM

Barang penjualan

2

2

3

MEMBUAT LAPORAN 

PENGELUARAN STOK 

BARANG

UPDATE 

DATABASE 

STOK 

BARANG

3

LAPORAN 

PENGELUARAN 

STOK BARANG

 
Gambar 3.3.3 System Flowchart penjualan tunai pada UMKM Jaguar Shoes 

Sidoarjo 
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Pada gambar 3.3.3 flowchart pada proses penjualan tunai pada UMKM 

Jaguar Shoes, hasil dari identifikasi pada proses document flowchart landasan dasar 

dalam memberikan solusi berupa flowchart dari penjualan tunai yang digambar 

melalui proses tahapan indentifikasi dari document flowchart dari aktivitas 

penjualan tunai di UMKM Jaguar Shoes. 

Uraian penjelasan dari setiap masing-masing fungsi dan divisi apa saja yang 

terlibat pada saat alur dari proses flowchart dari penjualan tunai sebagai berikut ini 

: 

 

1. Konsumen : 
 

a. Melakukan penjualan tunai secara langsung. 

 

b. Lalu menjawab pertanyaan dari asisten pemilik terkait dengan mau custom 

atau tidak, konsumen menjawab secara langsung, lalu dipersilahkan 

konsumen langsung memilih produk sepatu kulit yang tersedia di UMKM 

tersebut. 

c. Setelah memilih dan memastikan konsumen mau warna apa, ukuran berapa, 

dan lain-lain, lalu konsumen membayar pembelian tersebut kepada admin 

keuangan. 

2. Asisten pemilik UMKM : 
 

a. Menerima penjualan dari konsumen 

 

b. Menannyakan mau custom atau tidak, konsumen menjawab tidak, dan 

langsung konsumen tersebut dipersilahkan memilih sepatu kulit yang 

tersedia di UMKM Jaguar Shoes. 

c. Setelah konsumen memilih ukuran, warna, dan motif lain-lainnya, asisten 
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pemilik melakukan pengecekan terkait informasi stok yang dipilih oleh 

konsumen tersebut pada database divisi gudang bila tidak tersedia proses 

tersebut akan diulang kembali ketika memilih barang, jika tersedia, maka 

asisten pemilik membuatkan nota dan menyiapkan barang penjualan yang 

telah dipilih konsumen ke gudang, serta membuatkan nota untuk diberikan 

ke konsumen, nota yang dibuat akan langsung masuk kedalam database 

milik admin keuangan. 

3. Admin keuangan : 
 

a. Admin menerima pembayaran serta menerima nota penjualan tunai yang 

masuk kedalam database aplikasi milik admin keuangan, maka selanjutnya 

admin tinggal mencatat transaksi tersebut dengan melihat database yang 

tersimpan otomatis dari asisten pemilik. 

b. Lalu admin keuangan melakukan penginputan pada input transaksi 

penjualan dan secara otomatis menjadi rekapan laporan penjualan tunai 

perbulan, dan dicetak serta diberikan kepada pemilik UMKM Jaguar Shoes. 

4. Pemilik UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo : Pemilik UMKM Jaguar Shoes 

Sidoarjo :Menerima hasil cetakan rekapan dari hasil aktivitas penjualan tunai 

perbulannya dari admin keuangan dan langsung dievaluasi dan dimonitoring dari 

hasil rekapan laporan pembelian bahan baku secara tunai perbulan yang terjadi 

di UMKM. 

Kesimpulan dari hasil uraian diatas tentang Flowchart penjualan tunai, pada 

sistem ini berbeda dengan document flowchart yang lebih mengacu pada arsip-arsip 

dan dokumen, dengan solusi berupa Sysflow lebih mengarahkan proses tersebut 

kepada sistem yang berbasis dekstop tanpa adanya proses manual didalamnya. 
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3. System Flowchart pesanan custom 
 

SYSTEM FLOWCHART PESANAN CUSTOM PADA UMKM JAGUAR SHOES

KONSUMEN ASISTEN PEMILIK ADMIN KEUANGAN PRODUKSI GUDANG PEMILIK UMKM

MULAI

MELAKUKAN PESANAN 

PENJUALAN

MENERIMA PESANAN 

PENJUALAN

CUSTOM

SELESAI

Tidak
Iya

MEMBUAT 

FORM 

PESANAN 

CUSTOM

FORM 

PESANAN 

CUSTOM

1

FORM 

PESANAN 

CUSTOM

FORM 

PESANAN 

CUSTOM

MELAKUKAN 

PENGECEKAN BAHAN 

BAKU

ADA STOK 

BAHAN BAKU ?

STOK 

BAHAN 

BAKU

1Tidak ada

1

MENGAMBIL 

BAHAN BAKU

Ada

Bahan baku

2

Bahan baku

2

Membuat 

pesanan custom

Barang penjualan

MEMBUAT LAPORAN 

KELUAR STOK BAHAN 

BAKU

LAPORAN 

PENGELUARAN 

STOK BAHAN BAKU

Barang penjualan

Barang penjualan

SESUAI ?

Iya sesuai

4

4Tidak

5
5

MELAKUKAN 

PEMBAYARAN

MENERIMA 

PEMBAYARAN

MEMBUATKAN 

NOTA 

PENJUALAN

NOTA 

PENJUALAN

1

NOTA 

PENJUALAN

Barang penjualan

6

6

NOTA 

PENJUALAN

7

MEMBUAT REKAPAN 

LAPORAN PENJUALAN

REKAPAN LAPORAN 

PENJUALAN PERBULAN 

LAPORAN 

PENJUALAN 

PERBULAN

MENGEVALUASI 

LAPORAN PENJUALAN 

PERBULAN

SELESAI

UPDATE 

STOK 

BAHAN 

BAKU

 

Gambar 3.3.4 System Flowchart pesanan custom tunai pada UMKM Jaguar Shoes 

Sidoarjo. 
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Pada gambar 3.3.4 flowchart pada proses pesanan custom tunai pada 

UMKM Jaguar Shoes, hasil dari identifikasi pada proses document flowchart 

landasan dasar dalam memberikan solusi berupa flowchart dari pesanan custom 

tunai yang digambar melalui proses tahapan indentifikasi dari document flowchart 

dari aktivitas pesanan custom tunai di UMKM Jaguar Shoes. 

Uraian penjelasan dari setiap masing-masing fungsi dan divisi apa saja yang 

terlibat pada saat alur dari proses flowchart dari pesanan custom tunai sebagai 

berikut ini : 

1. Konsumen : 
 

a. Melakukan penjualan tunai secara langsung. 

 

b. Lalu menjawab pertanyaan dari asisten pemilik terkait dengan mau custom 

 

atau tidak, konsumen menjawab secara custom. 

 

c. Setelah menjawab custom, lalu konsumen menerima form pesanan custom 

dari asisten pemilik UMKM yang berisi tentang tanggal jadinya, ukuran 

berapa, pesan berapa dan lain-lain. 

d. Setelah jadi dan sesuai tanggal yang ditentukan sebelumnya konsumen 

membayar H-1 sebelum barang dikirim ke konsumen, konsumen 

membayarkan sesuai apa yang ada di form pesanan yang dibuatkan oleh 

asisten pemilik kepada admin keuangan. 

e. Setelah itu hari jadinya barang tersebut dikirimlah barang tersebut beserta 

nota pesanan custom dari asisten pemilik 

2. Asisten pemilik : 

 

a. Asisten pemilik UMKM menerima pesanan custom yang dilakukan oleh 

konsumen kepada asisten pemilik UMKM Jaguar Shoes. 
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b. Asisten pemilik melakukan penawaran ke konsumen mau pesan custom 

bisa, langsung juga bisa, jika jawaban konsumen pesanan custom, maka 

asisten pemilik UMKM menginputkan pesanan custom kedalam form 

pesanan dari konsumen dengan menanyakan berbagai pertanyaan kepada 

konsumen seperti, warna apa, ukuran berapa, dan lain-lain terkait dengan 

isi dari pesanan custom yang berbentuk faktur pesanan rangkap tiga. 

c. Setelah asisten pemilik UMKM menginputkan pesanan custom kedalam 

form pesanan custom tersebut, lalu asisten pemilik memberikan form 

pesanan rangkap tiga itu diberikan satu rangkapnya kepada konsumen, 

satu rangkap lagi untuk diarsipkan digunakan asisten pemilik untuk 

pengecekan barang pesanan custom yang telah disepakati oleh konsumen 

apakah sesuai atau tidak, satu rangkap lagi diberikan kepada divisi 

produksi. 

d. Setalah asisten pemilik mengetahui bahwa konsumen telah membayar H- 
 

1 kepada admin keuangan, maka asisten pemilik membuatkan nota 

penjualan yang akan secara otomatis masuk kedalam sistem dari admin 

keuangan beserta melakukan pengecekan pada form pesanan tersebut 

apakah telah sesuai. 

e. Lalu setelah pengecekan dan sesuai maka asisten pemilik mengirim 

barang tersebut ke alamat konsumen yang tertera pada form pesanan 

tersebut kepada konsumen beserta nota rangkap tiga itu, satu diberikan 

kepada konsumen, satu rangkap lagi sebagai arsip dari asisten 

pemilik.yang satu lagi sudah masuk kedalam database milik admin 

keuangan. 
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3. Admin keuangan : 

 

a. Admin keuangan menerima database nota pesanan custom dari asisten 

pemilik yang telah mengirim bukti ke admin penjualan, lalu dari nota 

tersebut, dibuatkanlah rekapan laporan pesanan custom perbulan melalui 

hasil dari pesanan custom akan dimasukan kedalam penjualan, dan 

menghasilkan rekapan laporan penjualan tunai perbulan,Setelah laporan jadi 

maka rekapan laporan penjualan perbulan akan dicetak dan dikirim kepada 

pemilik UMKM Jaguar Shoes. 

4. Divisi produksi : Menerima form pesanan custom rangkap satu yang berasal dari 

asisten pemilik.Setelah itu divisi mengecek bahan baku melalui database stock 

bahan baku apakah masih ada stok atau tidak, jika tidak mengulang lagi pada 

proses pesanan custom antara asisten dan konsumen, bila tersedia maka divisi 

produksi mengambil stok bahan baku ke divisi gudang lalu melakukan proses 

produksi sesuai dengan bahan yang dibutuhkan pada form pesanan 

tersebut.Setelah selesai, barang pesanan yang sudah jadi itu akan ditempatkan 

pada divisi gudang. 

5. Divisi gudang : 

 

a. Mengambil stok bahan baku dan memberikan stok bahan baku tersebut 

kepada divisi produksi untuk memproses pesanan tersebut, sedangkan divisi 

gudang akan mengupdate stok bahan baku keluar, pada database disistem 

aplikasi stok bahan baku 

6. Pemilik UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo : Pemilik menerima rekapan laporan 

pesanan custom yang dimasukan kedalam laporan penjualan perbulan, setelah 

menerima laporan dalam bentuk hardcopy mengevaluasi dari laporan tersebut. 
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4. System Flowchart catatan laporan arus kas 
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Gambar 3.3.5 System Flowchart catatan laporan arus kas pada UMKM Jaguar 

Shoes Sidoarjo 
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Pada gambar 3.3.5 flowchart pada proses catatan laporan arus kas pada 

UMKM Jaguar Shoes, hasil dari identifikasi pada proses document flowchart 

landasan dasar dalam memberikan solusi berupa flowchart dari catatan margin 

pendapatan yang digambar melalui proses tahapan indentifikasi dari document 

flowchart dari aktivitas pesanan custom tunai di UMKM Jaguar Shoes.Uraian 

penjelasan dari setiap masing-masing fungsi dan divisi apa saja yang terlibat pada 

saat alur dari proses flowchart dari catatan laporan arus kas sebagai berikut ini : 

1. Admin keuangan : 
 

a. Admin keuangan mencatat transaksi pembelian melalui data refrensi dari nota 

pembelian bahan baku, lalu admin keuangan menginput data tersebut kedalam 

inputan transaksi pembelian bahan baku yang tersimpan kedalam database 

dari pembelian bahan baku dan nantinya akan menjadi rekapan laporan 

pembelian bahan baku perbulan 

b. Admin keuangan mencatat transaksi penjualan tunai dan pesanan custom 

yang berasal dari masing-masing data dari nota penjualan maupun pesanan 

custom yang nantinya akan masuk kedalam database penjualan, sehingga 

menjadi rekapan laporan penjualan perbulan 

2. Operasional : Bagian operasional menginputkan data terkait biaya pengeluaran 

dari operasional UMKM serta menginput data tersebut dan diolah menjadi 

laporan pengeluaran biaya operasional 

3. Computerized data processing Microsoft Access : Sistem akan mengumpulkan 

data transaksi yang sudah dibuat menjadi beberapa laporan berupa, laporan 

pembelian, laporan penjualan, dan pengeluaran biaya operasional UMKM yang 

digolongkan menjadi dua output yakni laporan pengeluaran kas dan penerimaan 
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kas, dari data laporan tersebut yang masuk kedalam laporan penerimaan kas 

yakni, laporan penjualan, setoran modal, dan lain-lain yang sifatnya menambah 

kas UMKM, sedangkan pada laporan pengeluaran kas nantinya yang masuk 

berupa, laporan pembelian bahan baku, biaya pengeluaran operasional, dan lain- 

lain yang sifatnya mengurangi kas UMKM tersebut, setelah digolongkan maka 

dapat langsung diinputkan pada masing-masing laporan antara pengeluaran kas 

dan penerimaan kas, setelah sistem memproses laporan tersebut, maka proses 

selanjutnya pada tahapan menginputkan data tersebut antara pengeluaran kas dan 

penerimaan kas, yang nantinya diproses menjadi laporan jurnal umum, setelah 

sistem memproses laporan jurnal umum, tahapan selanjutnya sistem akan 

mengklasifikasikan ke dalam 3 jenis aktivitas arus kas yakni, aktivitas 

operasional, investasi, dan pendanaan, yang nantinya akan menghasilkan output 

utama berupa laporan arus kas yang berdasarkan pada 3 jenis aktivitas, sistem ini 

dijalankan sepenuhnya pada divisi admin keuangan, setelah dari proses sistem dan 

menghasilkan laporan arus kas, maka laporan arus kas akan diberikankepada 

pemilik UMKM Jaguar Shoes untuk mengevaluasi, dan memonitoring hasil arus 

kas bersih maupun kotor dalam periode perbulan yang terjadi di UMKM Jaguar 

Shoes Sidoarjo. 

4. Pemilik UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo : Menerima laporan tersebut baik 

dalam bentuk database maupun bentuk fisik yang berupa hardcopy dari laporan 

arus kas yang dihasilkan dari proses sistem aplikasi arus kas yang dijalankan oleh 

admin keuangan UMKM. 

3.3.3 Diagram Input-Proses-Output 
 

Diagram Input-Proses-Output (IPO) merupakan suatu gambaran bagan 
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diagram yang menjelaskan tentang gambaran secara umum dari aplikasi tentang 

perencanaan yang dihasilkan dari penginputan data-data yang akan dikelola dalam 

sistem untuk menjadi suatu informasi yang bermanfaat bagi pengguna sistem dan 

pengguna informasi yang dihasilkan tersebut. Proses yaitu bagaimana data tersebut 

dapat dikelola menjadi informasi penting bagi pengguna sistem, serta output 

merupakan hasil akhir yang menghasilkan suatu informasi penting dan akurat bagi 

pengguna sistem tersebut. 

 

Gambar 3.3.6 Diagram Input-Proses-Output (IPO) Pada UMKM Jaguar Shoes 
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A. Input 

1. Data akun merupakan proses dari pengimputan data dari kode unik yang 

berupa Chart Of Account dari sekelompok transaksi akun yang diperoleh 

UMKM Jaguar Shoes dengan cara mengetahui tata kelola dan 

pengelompokkan mulai dari data aktiva tetap, data aktiva, data kewajiban, 

data beban, data biaya, pendapatan penjualan, dan Pendapatan lain-lain 

yang dimiliki oleh UMKM. 

2. Penginputan data transaksinya berupa : 

a. Data penjualan merupakan data transaksi dari hasil aktivitas penjualan 

yang nantinya akan menghasilkan pendapatan, penerimaan kas, jurnal 

umum dan arus kas pada aktivitas operasi, 

b. Data pembelian bahan baku merupakan data transaksi dari hasil 

aktivitas pembelian bahan baku dan stok bahan baku yang nantinya 

sebagai pengeluaran, dan dapat menambahkan stok bahan baku, masuk 

pada pos pengeluaran kas serta arus kas dari aktivitas operasi dan jurnal 

umum 

c. Data transaksi jurnal umum merupakan data transaksi dari hasil 

transaksi-transaksi yang terjadi dengan merecord setiap transaksi di 

setiap periode tertentu, yang nantinya menjadi sebuah data transaksi 

yang diklasifikasikan kedalam 3 jenis aktivitas arus kasnya. 

3. Penginputan data arus kas selanjutnya berupa hasil dari merecord 

transaksi-transaksi pada jurnal umum yang diolah menjadi data arus kas 

yang sudah dicatat. 

B. Proses 

1. Membuat proses pengklasifikasian dari Chart Of Account (COA) sebagai 

suatu proses yang nantinya menghasilkan kode unik untuk setiap 

transaksinya berikut isi dari proses klasifikasi COA antara lain : 

1. Kelompok asset : 
 

a) 1101 Asset 

 

b) 1102 Kas. 
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c) 1201 Kendaraan 

 

d) 1301 Peralatan. 

 

e) 1601 Mesin cutting 

 

f) 1602 Mesin jahit 

 

g) 1603 Mesin lasting 

 

h) 1604 Mesin strobel 

 

i) 1605 Mesin coumpounding 

 

j) 1606 Mesin vulcanize 

 

k) 1607 Mesin packing 

 

2. Kelompok kewajiban : 
 

a) 2101 Kewajiban 

 

b) 2102 Hutang usaha 

 

c) 2103 Hutang bank 

 

3. Kelompok ekuitas : 
 

a) 3101 Ekuitas 

 

b) 3102 Modal Usaha 

 

c) 3103 Prive 

 

4. Kelompok pendapatan : 

 

a) 4101 Pendapatan 

 

b) 4102 Penjualan PDH 02 

 

c) 4103 Penjualan PDH 95 

 

d) 4104 Penjualan PDH New arrival 97 

 

e) 4105 Penjualan PDH Komando prajurit 07 

 

f) 4106 Penjualan PDH 05 
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g) 4107 Penjualan PDH Kompi 45 

 

h) 4108 Penjualan PDL 07 

 

i) 4109 Penjualan PDL 09 

 

j) 4110 Penjualan PDL New Arival 01 

 

k) 4111 Penjualan PDL New arrival 007 

 

l) 4112 Penjualan PDL 099 

 

m) 4113 Penjualan PDL New One 

 

5. Kelompok harga pokok produksi dan beban : 
 

a) 5101 Biaya 

 

b) 5102 Biaya pembelian bahan baku 

 

c) 5103 Biaya listrik 

 

d) 5104 Biaya Transportasi 

 

e) 5105 Biaya Iklan 

 

f) 5106 Biaya air dan tlp 

 

g) 5107 Biaya perawatan mesin 

 
6. Kelompok beban : 

 

a) 6101 Beban 

 

b) 6102 Beban gaji admin 

 

c) 6103 Beban gaji karyawan 

 

d) 6104 Beban lain-lain 

 

2. Proses pencatatan penjualan dimana pada proses ini mencatat setiap 

transaksi penjualan yang akan dilakukan ke tahapan rekapitulasi 

penjualan produk kedalam rata-rata perbulannya. 
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3. Proses pencatatan dari transaksi pembelian bahan baku dimana ada data 

supplier pada proses ini mencatat setiap transaksi pembelian bahan baku 

yang akan dilakukan ke tahapan rekapitulasi pembelian bahan baku 

kedalam rata-rata perbulannya beserta data supliernya. 

4. Proses pencatatan dari transaksi jurnal umum dimana pada proses ini 

mencatat keseluruhan dari setiap transaksi yang terjadi khususnya baik 

dari, sisi operasional, investasi, dan pendaan yang nantinya akan dilakuka 

rekapitulasi kedalam rata-rata perbulannya. 

5. Proses selanjutnya dalam pembuatan laporan arus kas dengan inputan 

dari hasil rekapitulasi penggolongan antara laporan pengeluaran kas, 

penerimaan kas, dan jurnal umum yang di proses serta diklasifikasikan 

kedalam 3 jenis aktivitas terkait dengan laporan arus kas dengan 

menggunakan metode langsung seperti di klasifikasikan kedalam 

penggolongan dari aktivitas operasional, investasi dan pendanaan serta 

dihitung selisih dalam rekapan rata-rata perbulannya. 

C. Output 

Sebelum menjadi output utama dari yang di hasilkan yaitu laporan arus kas 

dengan mengklasifikasikan kedalam 3 jenis aktivitas harus melalui tahap sebagai 

berikut : 

1. Laporan rekapan kedalamtransaksipembelian bahan baku perbulan 

 

Laporan transaksi pembelian bahan baku perbulan adalah rekapitulasi dari hasil 

rekap pembelian bahan baku, melalui tahapan tersebut nantinya akan dihitung 

dan direkap menjadi rata-rata perbulannya. 

2. Laporan rekapan kedalam transaksi penjualan perbulan 

 

Laporan transaksi penjualan perbulan adalah rekapitulasi dari hasil rekap 
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penjualan produk, melalui tahapan yang telah dihitung dan direkap menjadi 

rata-rata perbulannya di setiap transaksi tersebut. 

3. Jurnal umum 

 

Jurnal umum adalah laporan yang berisikan tentang informasi dari setiap 

transaksi seperti, laporan pembelian bahan baku perbulan, laporan penjualan 

perbulan, dan transaksi keuangan yang telah direkap serta menghasilkan jurnal 

umum pada periode tertentu. 

4. Laporan Arus 

 

Laporan arus kas disusun menjadi tiga bagian berdasarkan sumber arus kas 

masuk, yakni arus kas dari kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan. 

Sementara itu, arus kas keluar dilihat dari seberapa banyak jumlah beban biaya 

yang dikeluarkan oleh UMKM. Berikut ini Laporan arus kas disusun menjadi 

tiga bagian berdasarkan sumber arus kas yaitu : 

A. Aktivitas operasi 

 

B. Aktivitas investasi 

 

C. Aktivitas pendanaan 

 

D. Laporan arus kas 

 

3.3.4 Context Diagram 

Diagram Input-Proses-Output (IPO) merupakan suatu gambaran bagan 

diagram yang menjelaskan tentang gambaran secara umum dari aplikasi tentang 

perencanaan yang dihasilkan dari penginputan data-data yang akan dikelolah dalam 

sistem untuk menjadi suatu informasi yang bermanfaat bagi pengguna sistem dan 

pengguna informasi yang dihasilkan tersebut. Proses yaitu bagaimana data tersebut 

dapat dikelola menjadi informasi penting bagi pengguna sistem, serta output 

merupakan hasil akhir yang menghasilkan suatu informasi penting dan akurat bagi 
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pengguna sistem tersebut. 

 

External entity merupakan entitas yang berada di bagian luar berupa orang, 

suatu organisasi, dan sistem lain yang berada di luar sistem. External entity dapat 

memberikan aliran data ke proses utama ataupun menerima aliran data yang 

dihasilkan oleh proses. Sedangkan, aliran data pada context diagram merupakan 

data yang mengalir antara proses utama dan external entity. Gambaran dari context 

diagram aplikasi arus kas pada UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo 

Maka dibawah terdapat satu proses utama yaitu proses laporan arus kas 

memiliki empat external entity yaitu pemasok, bagian produksi, pelanggan dan 

pemilik UMKM. Antara proses utama dan setiap external entity terdapat aliran data 

yang mengalir. Berikut external entity yang dimaksud: 
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Gambar 3.3.7 Contex Diagram pada UMKM Jaguar Shoes 
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1. Pemasok 

 

Pemasok hanya akan memberikan data pembelian kepada admin keuangan. 

 

Aliran data dari pemasok adalah data pembelian bahan baku. 

 

1. Bagian Admin Keuangan 

 

Aliran data yang dihasilkan oleh bagian admin Keuangan bertujuan untuk 

dimasukan ke dalam aplikasi adalah data transaksi keuangan, data beban tarif 

listrik, air, dan tlp data transaksi pembelian bahan baku, data suplier, data transaksi 

penjualan, dan data gaji karyawan. 

1. Konsumen 

 

Pelanggan hanya memberikan data berupa apa yang ingin dibeli dan unitnya 

kepada pemilik UMKM. Aliran data dari pelanggan adalah pesanan penjualan, 

baik secara tunai (langsung) atau penjualan (custom). 

1. Pemilik UMKM Jaguar Shoes 

 

UMKM hanya menerima semua laporan yang telah diinputkan tadi untuk 

dianalisis, dievaluasi dan melakukan pengambilan keputusan. Untuk membuat 

strategi bisnis pada kelangsungan bisnis kedepannya dari UMKM Jaguar Shoes 

Sidoarjo. 

3.3.5 Diagram Jenjang 
 

Diagram Jenjang merupakan gambaran dari proses (fungsi) pada aplikasi 

yang digambarkan secara berjenjang. Diagram jenjang menjelaskan secara 

terperinci mengenai fungsi yang ada pada aplikasi. Diagram jenjang digunakan 

sebagai acuan dalam membuat data flow diagram. Berikut adalah diagram jenjang 

aplikasi laporan arus kas pada UMKM Jaguar Shoes. 
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Gambar 3.3.8 Diagram Jenjan pada UMKM Jaguar Shoes 

 

 

Pada gambar 3.3.8 merupakan diagram jenjang di UMKM Jaguar Shoes 

pada tahapan diagram jenjang tersebut terdapat penjelasan gambaran bahwa system 

yang dibuat pada aplikasi laporan arus kas berdasarkan kedalam 3 jenis aktivitas 

arus kas sesuai dengan yang ada pada Standart Akuntabilitas Keuangan Entitas 

Tanpa Akuntanbilitas Publik (SAK-ETAP) yang akan dituangkan kedalam tahapan 

proses perancangan 75akart dari Data Flow Diagram (DFD) didalamnya terdapat 

penjelasan lebih detail dari alur gambar diagram jenjang, sebagai berikut ini 

tahapannya : 
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3.3.6 Data Flow Diagram (DFD) 
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Gambar 3.3.9 Data Flow Diagram (DFD) Level 0 pada UMKM Jaguar Shoes 
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Data Flow Diagram (DFD) level 0 ialah gambaran dari proses utama pada 

context diagram yang dijelaskan lebih detil. Acuan untuk membuat Data Flow 

Diagram (DFD) level 0 adalah diagram jenjang yang telah dibuat sebelumnya. 

Berdasarkan diagram jenjang, maka dapat dilihat dari proses utama yaitu proses 

penyusunan laporan keuangan dapat dijabarkan menjadi delapan sub proses yang 

terdiri dari pencatatan transaksi pengeluaran kas, pencatatan transaksi penerimaan 

kas, klasifikasi biaya, dan penyusunan arus kas. 

Pada Data Flow Diagram (DFD) level 0 menghasilkan keluaran aliran data 

baru yang disimpan pada penyimpanan data (data store) ataupun diberikan pada 

external entity. Berikut penjelasan gambar dari Data Flow Diagram (DFD) level 0 

penyusunan laporan keuangan: 

1. Pencatatan Pembelian Bahan Baku 

 

Proses pencatatan transaksi laporan pembelian bahan baku menerima aliran 

data berupa, data suplier, nota pembelian. Data tersebut akan digunakan untuk 

menghitung, mencatat, dan menyusun laporan arus kas serta diklasifikasikan 

kedalam 3 aktivitas 

2. Pencatatan Penjualan 

 

Proses pencatatan transaksi laporan pembelian bahan baku menerima aliran 

data berupa nota penjualan. Data tersebut akan digunakan untuk menghitung, 

mencatat, dan menyusun laporan arus kas serta diklasifikasikan kedalam 3 

aktivitas 

3. Pencatatan Transaksi Pengeluaran Kas 

 

Proses pencatatan transaksi pengeluaran kas menerima aliran data berupa 

nota pembelian dan beban biaya yang dikeluarkan. Data tersebut akan 
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digunakan untuk menghitung, mencatat, dan menyusun Laporan arus kas serta 

diklasifikasikan kedalam 3 aktivitas. 

4. Pencatatan Transaksi Penerimaan Kas 

 

Proses pencatatan transaksi penerimaan kas menerima aliran data berupa 

pesanan penjualan. Data tersebut akan digunakan untuk menghitung, mencatat, 

dan menyusun laporan arus kas serta diklasifikasikan kedalam aktivitas arus kas. 

5. Pembuatan Jurnal Umum 

 

Proses pencatatan dari seluruh transaksi keuangan seperti, rekapan laporan gaji 

karyawan, pembelian, dan penjualan berjalan pada periode tertentu dari UMKM 

Jaguar Shoes Sidoarjo. 

6. Perhitungan Laporan Beban Gaji 

 

Proses perhitungan beban gaji menerima aliran data berupa jumlah yang 

diproduksi. Data tersebut akan digunakan untuk menghitung beban gaji 

7. Penyusunan Laporan Arus Kas 

 

Proses penyusunan arus kas menerima aliran data berupa transaksi penerimaan 

dan transaksi pengeluaran kas dengan berdasarkan 3 jenis aktivitas arus kas, 

operasional, investasi, dan pendanaan. Data tersebut akan digunakan untuk 

menyusun laporan arus kas. 

3.3.7 Conceptual Data Model (CDM) 

 

Berdasarkan hasil perancangan sistem yang terdapat pada Data Flow 

Diagram (DFD) Level 0, terdapat penyimpanan data yang dapat dijadikan dasar 

perancangan database. Tahapan awal yang dapat dilakukan adalah membuat 

perancangan database secara konseptual dalam bentuk Conceptual Data Model 

(CDM). CDM merupakan konsep kebutuhan data yang sesuai dengan kebutuhan 
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pengguna sistem. CDM dibuat dalam bentuk beberapa tabel yang saling terhubung 

antara satu tabel dengan tabel lain sehingga dapat diimplementasikan ke dalam 

sebuah database sebagai berikut penjelasan tentang gambar 3.3.10 CDM dari 

UMKM Jaguar Shoes : 

 

 

Gambar 3.3.10 Conceptual Data Model Pada UMKM Jaguar Shoes 

 

 
 

3.3.8 Pyshical Data Model (PDM) 

 

Hasil dari perancangan database secara konseptual dalam bentuk Conceptual 

Data Model (CDM), dapat diubah atau akan menjadi perancangan database secara 

fisik dalam bentuk Physical Data Model (PDM). PDM merupakan model relasional 

yang dapat diimplementasikan sebagai database yang digunakan oleh sistem. 

Gambaran dari Physical Data Model (PDM) tersebut, dapat dilihat pada gambar 

3.3.11 di bawah ini sebagai berikut: 
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Gambar 3.3.11 Physical Flow Diagram pada UMKM Jaguar Shoes 

 

 
 

3.3.9 Struktur tabel 

 

Tabel-tabel yang terdapat pada Physical Data Model (PDM), dapat dijadikan 

struktur tabel. Dimana, struktur tabel tersebut berisi sekumpulan data yang dapat 

memberikan informasi terkait sistem yang dibuat sehingga lebih mudah dalam 

memahami sistem. Struktur tabel yang digunakan dalam aplikasi laporan arus kas 

pada UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo adalah sebagai berikut: 

a. Nama Tabel: Chart Of Account 

Primary Key: Kode_Akun 

Foreign Key: - 

Fungsi: Sebagai refrensi rujukan kedalam pembuatan laporan Arus Kas 
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Tabel 3.3.10 Struktur tabel Chart Of Account 

 
No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 KODE_AKUN Varchar 50 Primary Key 

2 NAMA_AKUN Varchar 50 Not Null 

 

b. Nama Tabel: Jenis Transaksi Kas 

Primary Key: Kode_Jenis_Transaksi 

Foreign Key: - 

Fungsi: Sebagai pengklasifikasian jenis transaksi 

 

Tabel 3.3.11 Jenis Transaksi Kas 

 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 KODE_JENIS_TRANSAKSI Varchar 50 Primary Key 

2 NAMA_JENIS Varchar 50 Not Null 

 
 

c. Nama Tabel: Jenis Detail Transaksi 

Primary Key: Kode Detail_Transaksi 

Foreign Key: - 

Fungsi: Sebagai pengklasifikasian jenis transaksi 
 

Tabel 3.3.12 Jenis Detail Transaksi 

 
No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 KODE DETAIL_TRANSAKSI Varchar 50 Primary Key 

2 NAMA_JENIS Varchar 50 Not Null 

 
 

d. Nama Tabel: Data Suplier 

Primary Key:- 

Foreign Key: Nama_Suplier, No_Tlp, dan Alamat 

Fungsi: Sebagai master data suplier 
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Tabel 3.3.13 Data Suplier 

 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 NAMA_SUPLIER Varchar 50 Foreign Key 

2 NO_TLP Varchar 50 Foreign key 

3 ALAMAT_SUPLIER Varchar 50 Foreign Key 

 

 

e. Nama Tabel: Transaksi Kas 

 

Primary Key: Nomor_Transaksi 
 

ForeignKey: Kode_Akun, Status_Akun, dan Jenis_Transaksi 

 

Fungsi: Mencatat dan menyimpan data transaksi Arus Kas 
 

Tabel 3.3.14 Transaksi Kas 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 NOMOR_TRANSAKSI Varchar 50 Primary Key 

2 TANGGAL Date/time 50 Not Null 

3 KODE_AKUN Varchar 50 Foreign Key 

4 DEBIT Currency 50 Not Null 

5 KREDIT Currency 50 Not Null 

6 KETERANGAN_TRANSAKSI Varchar 50 Not Null 

7 JENIS_TRANSAKSI Varchar 50 Foreign Key 

 
 

f. Nama Tabel: Pembelian Bahan Baku 

 

Primary Key: Kode_Pembelian 

 

Foreign Key: Kode_Akun, Jenis_Transaksi, Detail_Transaksi 

Fungsi: Mencatat dan menyimpan data Pembelian Bahan Baku 

Tabel 3.3.15 Pembelian Bahan Baku 

 
No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 KODE_PEMBELIAN Varchar 50 Primary Key 

2 TANGGAL Date/Time 50 Not Null 

3 KODE_BB Varchar 50 Not Null 

4 KODE_AKUN Varchar 50 Foreign Key 

5 NAMA_BB Varchar 50 Not Null 

6 DETAIL_TRANSAKSI Varchar 50 Foreign Key 

7 JENIS_TRANSAKSI Varchar 50 Foreign Key 



83 
 

 

 
 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

8 QTY_BELI Varchar 50 Not Null 

9 HARGA_BELI Currency 50 Not Null 

10 TOTAL_BELI Currency 50 Not Null 

11 SATUAN_BAHAN BAKU Varchar 50 Not Null 

12 NAMA_SUPLIER Varchar 50 Not Null 

13 NO_TLP Varchar 50 Not Null 

14 ALAMAT_SUPLIER Varchar 50 Not Null 

15 STATUS_PEMBELIAN Varchar 50 Not Null 

 
 

g. Nama Tabel: Transaksi Penjualan 

 

Primary Key: Kode_Penjualan 

 

Foreign Key: Kode_Akun, Jenis_Transaksi, dan Detail_Transaksi 

Fungsi: Mencatat dan menyimpan data Transaksi Penjualan 

Tabel 3.3.16 Transaksi Penjualan 

 
No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 KODE_PENJUALAN Varchar 50 Primary Key 

2 TANGGAL Date/Time 50 Not Null 

3 KODE_PRODUK Varchar 50 Not Null 

4 KODE_AKUN Varchar 50 Foreign Key 

5 MERK_PRODUK Varchar 50 Not Null 

6 JENIS_PRODUK Varchar 50 Not Null 

7 DETAIL_TRANSAKSI Varchar 50 Foreign Key 

8 JENIS_TRANSAKSI Varchar 50 Foreign Key 

9 QTY_JUAL Varchar 50 Not Null 

10 HARGA_JUAL Currency 50 Not Null 

11 TOTAL Currency 50 Not Null 

12 VARIAN_WARNA Varchar 50 Not Null 

13 UKURAN_SEPATU Varchar 50 Not Null 

14 KODE_PELANGGAN Varchar 50 Not Null 

15 NAMA_PELANGGAN Varchar 50 Not Null 

16 ALAMAT_PELANGGAN Varchar 50 Not Null 

17 NO_TLP Varchar 50 Not Null 

18 STATUS_PEMBAYARAN Varchar 50 Not Null 

19 STATUS_PENJUALAN Varchar 50 Not Null 
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3.4 Desain Interface 
 

User interface merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah sistem, 

hal tersebut dikarenakan user interface menjadi media penghubung antara sistem 

dengan pengguna. Selain itu, user interface juga merupakan media pertukaran 

informasi antara pengguna dengan sistem. Terkadang, user interface tidak hanya 

sebagai media penghubung antara sistem dengan pengguna, namun juga sebagai 

media pertukaran informasi antara sistem satu dengan sistem lainnya. Dalam desain 

user interface terdapat dua komponen utama, yaitu desain input, serta desain output. 

A. Desain Input 

 

Desain input merupakan desain yang menggambarkan tampilan yang akan 

digunakan untuk memberikan masukan informasi maupun data ke dalam sistem 

yang akan dibangun. Tujuan dari pembuatan desain input adalah untuk 

menggambarkan mekanisme alur penggunaan dari aplikasi yang tersaji didalam 

tugas akhir ini, bertujuan untuk memberikan masukan atas pengguna atau pengelola 

dari informasi atas desaign maupun data ke dalam system agar lebih baik lagi, serta 

membuat tampilan dari desain input supaya lebih menarik dan bagus. Desain input 

aplikasi laporan arus kas pada UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo menggunakan 

Microsoft Access 2010. Desain input yang nantinya sebagai acuan atau landasan 

sebelum mengelola data dan menghasilkan informasi berupa laporan arus kas 

UMKM. Berikut ini ada beberapa tahapan dalam mendesain Mulai dari desain form 

login, form master home,hingga sampai dengan desain laporan yang dihasilkan 

sesuai dengan ouputan yang dihasilkan dari tugas akhir sebagai berikut : 
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1. Desain Log-in 

 
 

Gambar 3.4.1 Desain Log-in UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo 

 

 

 
Pada gambar 3.4.1 form Halaman log-in ini digunakan sebagai media untuk 

mengakses dan menerima masukan data bagi pengguna (User) yang dapat 

digunakan untuk mengautentifikasi penggunaan pada aplikasi serta memberikan 

hak akses atas aplikasi arus kas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pengguna. 

Log in pada aplikasi tersebut dilakukan dengan cara memasukkan id_user atau nama 

pengguna serta password yang dimiliki, kemudian pengguna dapat menekan tombol 

Log in untuk menggunakanaplikasi laporan arus kas tersebut. 

Pada form log-in terdapat sebuah tabel log-in yang berisikan field name tabel 

yaitu, “ID_USER”, “NAMA”, “STATUS”, dan “SANDI”, field name pada tabel 

ini dikombinasikan dalam hasil pembuatan dari form log-in agar dapat berjalan pada 

form tersebut disanalah daftar yang dapat menggunakan aplikasi laporan arus kas 

tersebut dan hak akses sepenuhnya dapat diketahui melalui tabel “USER”. 
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2. Desain Halaman Home 
 

 

 
Gambar 3.4.2 Desain Halaman Home UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo 

 

 
Pada gambar 3.4.2 form Home digunakan untuk menampilkan seluruh fasilitas 

yang ada pada menu home tersebut mulai dari menu input dan menu pada laporan, 

pada fungsi ini ada beberapa fasilitas yakni pada menu input ada sub menu mulai 

dari input refrensi COA ini digunakan untuk menambah refrensi jika ingin 

menambahkan kode unik dalam berbagai transaksi, ada menu input transaksi pada 

sub ini menghubungkan pada input pembelian bahan baku ini digunakan untuk 

menambah transaksi yang berfokus pada transaksi pembelian saja, menu input 

transaksi penjualan ini digunakan untuk menambah transaksi yang berfokus pada 

transaksi penjualan saja, menu input transaksi kas ini digunakan untuk menambah 

transaksi kedalam kas maupun jurnal umum yang isinya informasi transaksi yang 
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terjadi seperti prive, penjualan, pembelian, dan lain-lain. 

 
Jika fungsi pada sub menu dari laporan yakni, fasilitas untuk menghubungkan 

antara baik laporan pembelian bahan baku perbulan maupun sampai pada laporan 

arus kas perbulannya. 

3. Desain Input Refrensi Chart Of Account (COA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.4.3 Desain Input Refrensi Chart Of Account UMKM Jaguar Shoes 
Sidoarjo 

 

Pada gambar 3.4.3 merupakan desain dari Form Input Chart Of Account ini 

digunakan untuk melakukan maintenance data refrensi (COA). Apabila user akan 

menyimpan data coa maka user dapat menekan tombol simpan, jika user akan 

menambah data dapat menekan tombol tambah, sedangkan jika user ingin 

membatalkan dapat menekan tombol hapus dan jika user ingin mencari informasi 

dari refrensi tersebut user dapat menekan tombol panah kanan dan kiri jika mecari 

data secara urut, bila user ingin mencari secara random atau secara acak user dapat 

menekan tombol cari untuk dapat menemukan atau menambah daftar akun lainnya 
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dengan banyak data refrensi dari coa tersebut. 

 
Pada data dari form input COA ini akan tersimpan pada tabel COA (Chart of 

Account) dan akan berelasi antara tabel dengan form input COA , jika ada tambahan 

kode unik disetiap transaksinya maka secara otomatis tersimpan pada tabel COA 

tersebut adalah hasil dari pembuatan dari form input COA. 

4. Desain Input Transaksi Pembelian Bahan Baku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4.4 Desain Input Transaksi Pembelian Bahan Baku UMKM Jaguar 
Shoes Sidoarjo 

 
 

Pada gambar 3.4.4 merupakan desain form input dari transaksi pembelian bahan 

baku ini digunakan untuk menginput, mencari data, menghapus data, dan 

menyimpan data pada saat berlangsungnya aktivitas pembelian yang terjadi pada 

UMKM sesuai dengan kriteria barang atau bahan baku yang dibeli dalam setiap 

periode tertentu yang nantinya terhubung dan tersimpan di dalam sebuah tabel dari 
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transaksi pembelian bahan baku dengan kriteria pada tabel jenis detail transaksi 

tersebut. 

Pada form ini apabila user telah memasukan data yang berfokuskan pada 

transaksi pembelian bahan baku saja, nantinya akan tersimpan pada tabel transaksi 

pembelian bahan baku, yang telah berelasi dengan form input tersebut dan tabel 

transaksi pembelian bahan baku hasil dari form input transaksi pembelian bahan 

baku 

5. Desain Input Transaksi Penjualan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4.5 Desain Input Transaksi Penjualan UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo 

Pada gambar 3.4.5 merupakan desain form input transaksi Penjualan ini 

 

digunakan untuk menginput, mencari transaksi penjualan, menghapus, dan 

menyimpan transaksi yang sudah dimasukkan sesuai dengan krtiteria masing- 

masing aktivitas yang ada pada tabel halaman detail transaksi sesuaidengan periode 
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tertentu dan aktivitas tertentu yang terjadi di UMKM. 

 

Apabila terdapat transaksi baru yang telah diinputkan kedalam form tersebut 

maka form ini sudah berelasikan dengan tabel transaksi penjualan secara otomastis 

masuk dan tersimpan pada form tersebu dan tabel transaksi penjualan hasil dari 

pembuatan form input penjualan. 

 

6. Laporan Transaksi Pembelian Bahan Baku 
 
 

 
Gambar 3.4.6 Laporan Transaksi Pembelian Bahan Baku UMKM Jaguar Shoes 

Sidoarjo 

 
 

Pada gambar 3.4.6 dengan menjadikan desain laporan transaksi pembelian 

bahan baku yang berasal dari query pembelian bahan baku sebagai landasan utama 

sebuah rancangan database dalam mendesain form report transaksi pembelian 

sehingga menghasilkan laporan tersebut serta dalam menentukan hasil dari aktivitas 

nya dengan menggunakan rumus (=Sum([Field 1])- Sum([Field2])) sehingga dapat 
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mengetahui total secara keseluruhan dari pengeluaran dari aktivitas transaksi 

pembelian yang terjadi di UMKM. 

Data yang diperoleh dari hasil penyimpanan pada tabel transaksi pembelian 

bahan baku yang dikonversikan menjadi query transaksi pembelian bahan baku full 

transaksi yakni berartikan tentang laporan yang menampilkan seluruh informasi tiap 

periode tertentu. 

 

7. Laporan Transaksi Pembelian Bahan Baku Perbulan 

 

Gambar 3.4.7 Laporan Transaksi Pembelian Bahan Baku Perbulan UMKM Jaguar 

Shoes Sidoarjo 

 
 

Gambar 3.4.6 dengan Gambar 3.4.7 laporan transaksi pembelian yang 

dihasilkan sama namun yang membedakan laporan transaksi pembelian pada 3.4.7 

lebih menggolongkan hasil transaksi pembelian bahan baku dengan berdasarkan 

periode perbulan bertujuan untuk dapat memudahkan dalam mengetahui berapa 

hasil pengeluaran dari transaksi dibulan Januari sampai akhir periode serta 

informasi tersebut berguna bagi pemilik UMKM untuk dapat membuat strategi dan 
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pengambilan keputusan tentang pengeluaran kas, juga dapat meminimalisir adanya 

kelebihan bahan baku atau pengeluaran yang lebih banyak perusahaan yang 

dimilikinya, query ini menggunakan rumus kriteria dengan mengambil kode unik 

dan bulan atau tahun seperti untuk bulan formatnya 

BULAN:Format([TRANSAKSIPEMBELIANBAHANBAKU,TANGGAL];”mmmm 

”)danTAHUN:Format([TRANSAKSIPEMBELIANBAHANBAKU,TANGGAL];”yy 

yy”) 

 

Laporan transaksi pembelian bahan baku perbulan diperoleh dari hasil query 

pembelian bahan baku yang dikonversikan sebagaimana rumus yang telah 

dimasukan pada penjelasan diatas yang dari hasil record pada tabel dari transaksi 

pembelian bahan baku perbulan yang membedakannya hanyalah yang tampilan 

pada laporan tersebut hanyalah berisikan tentang laporan perbulannya disetiap 

periode tertentu. 

8. Laporan Transaksi Penjualan 

 

 

Gambar 3.4.8 Laporan Transaksi Penjualan UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo 
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Pada gambar 3.4.8 dengan menjadikan desain laporan transaksi pembelian 

bahan baku yang berasal dari query sebagai landasan utama sebuah rancangan 

database dalam mendesain form report transaksi pembelian sehingga menghasilkan 

laporan tersebut serta dalam menentukan hasil dari aktivitas nya dengan 

menggunakan rumus (=Sum([Field 1])- Sum([Field2])) sehingga dapat mengetahui 

total secara keseluruhan penerimaan penjualan dari aktivitas transaksi penjualan 

yang terjadi di UMKM. 

Dari laporan penjualan tersebut berasalkan dari query transaksi penjualan full 

transaksi yang dikonversikan kedalam laporan penjualan, yang datanya tersimpan 

pada tabel penjualan yang telah berelasi dengan hasil form input transaksi 

penjualan.menjadikan hal itu sebagai landasan dasar utama dalam membuat laporan 

penjualan full transaksi tanpa membedakan dari transaksi tersebut. 

9. Laporan Transaksi Penjualan Perbulan 
 

 
Gambar 3.4.9 Laporan Transaksi Penjualan Perbulan UMKM Jaguar Shoes 

Sidoarjo 
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Gambar 3.4.8 dengan Gambar 3.4.9 query yang dihasilkan sama namun yang 

membedakan querynya lebih menggolongkan hasil transaksi penjualan dengan 

berdasarkan   periode perbulan   bertujuan   untuk   dapat memudahkan dalam 

mengetahui berapa hasil penerimaan dari transaksi dibulan Januari sampai akhir 

periode serta informasi tersebut berguna bagi pemilik UMKM untuk dapat 

membuat strategi dan pengambilan keputusan tentang pengeluaran kas, juga dapat 

meningkatkan produk yang dimiliki atau bahkan mengurangi produk penjualan 

pada perusahaan produk yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan 

meningkatkan laba yang didapatkan dari aktivitas penjualannya, query ini 

menggunakan rumus kriteria dengan mengambil kode unik dan bulan atau tahun 

seperti untuk bulan formatnya  

(BULAN:Format([TRANSAKSIPENJUALAN,TANGGAL];”mmmm”) 

danTAHUN:Format([TRANSAKSIPENJUALANBAHANBAKU,TANGGAL];”yyy 

y”) 

 

Laporan penjualan perbulan merupakan hasil daripada query yang sama, 

dengan pembedanya lebih kepada penggolongan jenis transaksi secara perbulannya, 

yang akan tampil missal dicarikan tentang informasi transaksi pada bulan Januari, 

maka yang akan tampil datanya pada bulan Januari dan seterusnya dengan hasil 

rumus query yang telah dimasukkan dan dijelaskan diatas tersebut agar berfungsi 

sebagai penampilan data yang tersimpan dan terelasi dengan tabel transaksi 

penjualan dan form input transaksi penjualan yang muncul hanyalah data terkait 

pada periode perbulannya dari setiap masing-masing data transaksi yang telah 

diinputkan dan dihasilkannya. 
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10. Laporan Gaji Karyawan Perbulan 
 

 

Gambar 3.4.10 Laporan Gaji Karyawan Perbulan UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo 

 

 
 

Pada gambar 3.4.10 dengan menjadikan desain laporan gaji karyawan perbulan 

yang berasal dari query sebagai landasan utama sebuah rancangan database dalam 

mendesain form report transaksi gaji karyawan sehingga menghasilkan laporan 

tersebut serta dalam menentukan hasil dari aktivitas nya dengan menggunakan 

rumus (=Sum([Field 1])- Sum([Field2])) sehingga dapat mengetahui total secara 

keseluruhan pengeluaran dari aktivitas gaji karyawan perbulan yang terjadi di 

UMKM. 

(BULAN:Format([TRANSAKSIKAS,TANGGAL];”mmmm”). 
 

DanTAHUN:Format([TRANSAKSIKAS,TANGGAL];”yyyy”) 

 

Dari laporan gaji karyawan perbulan ini bersumber pada tabel yang diinputkan 

melalui form input transaksi kas yang tersimpan data inputannya yang masuk 

kedalam tabel transaksi kas dengan query yang didesain sebagai data yang tampil 
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hanyalah berupa data transaksi dari laporan gaji karyawan perbulannya yang 

digolongkan dengan kode dan rumus perbulan sehingga hasil laporannya berupa 

gaji karyawan perbulan. 

11. Laporan Pengeluaran Kas Perbulan 
 

 
Gambar 3.4.11 Laporan Pengeluaran Kas Perbulan UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo 

 

 
 

Pada gambar 3.4.11 dengan menjadikan desain laporan pengeluaran kas 

perbulan yang berasal dari query sebagai landasan utama sebuah rancangan 

database dalam mendesain form report laporan pengeluaran kas sehingga 

menghasilkan laporan tersebut serta dalam menentukan hasil dari aktivitas nya 

dengan menggunakan rumus (=Sum([Field 1])- Sum([Field2])) sehingga dapat 

mengetahui total secara keseluruhan pengeluaran dari aktivitas pengeluaran kas 

perbulan yang terjadi di UMKM.  

(BULAN:Format([TRANSAKSIKAS,TANGGAL];”mmmm”). 

DanTAHUN:Format([TRANSAKSIKAS,TANGGAL];”yyyy”) 
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12. Laporan Penerimaan Kas Perbulan 
 

 

Gambar 3.4.12 Laporan Penerimaan Kas Perbulan UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo 

 

 
 

Pada gambar 3.4.12 dengan menjadikan desain laporan penerimaan kas 

perbulan yang berasal dari query sebagai landasan utama sebuah rancangan 

database dalam mendesain form report laporan penerimaan Kas sehingga 

menghasilkan laporan tersebut serta dalam menentukan hasil dari aktivitas nya 

dengan menggunakan rumus (=Sum([Field 1])- Sum([Field2])) sehingga dapat 

mengetahui total secara keseluruhan penerimaan dari aktivitas penerimaan kas 

perbulan yang terjadi di UMKM 

(BULAN:Format([TRANSAKSIKAS,TANGGAL];”mmmm”). 

DanTAHUN:Format([TRANSAKSIPEMBELIANKAS,TANGGAL];”yyyy”) 

 

Desain laporan penerimaan kas yang didapatkan dari hasil query penerimaan 

transaksi kas, dengan input form transaksi kas yang datanya otomatis tersimpan 
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pada tabel transaksi kas yang dikonversikan kedalam pembuatan  laporan 

penerimaan kas tersebut. 

13. Laporan Jurnal Umum 

 

 
 

Gambar 3.4.13 Laporan Jurnal Umum UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo 

 

 
 

Pada gambar 3.4.13 jurnal umum digunakan untuk membuat landasan utama 

konsep dari pembuatan form report dari laporan jurnal umum yang nantinya akan 

dibuat dengan sesuai periode tertentu untuk mencatat semua aktivitas transaksi yang 

dilakukan oleh UMKM tersebut. 

Dari laporan yang dihasilkan jurnal umum data yang diambil dari tabel 

transaksi kas yang tersimpan secara otomatis melalui tahapan konversi kedalam 

pembuatan form input transaksi kas menjadi query yang dihasilkan berupa query 

transaksi jurnal umum yang dibuat menjadi laporan jurnal umum yang isi datanya 

mencakup semua transaksi mulai dari transaksi kas, penjualan, dan pembelian 

bahan baku yang akan masuk kedalam data daripada jurnal umum sehingga 
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menghasilkan laporan jurnal umum yang didesain sesuai dengan komponen dari 

jurnal umum yang didalamnya terdapat, tanggal transaksi, kode_transaksi, 

kode_akun, keterangan transaksi, debit dan kredit. 

14. Laporan Arus Kas Perbulan 
 

 

Gambar 3.4.14 Laporan Arus Kas Perbulan UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo 

 

 
 

Pada gambar 3.4.14 dengan menjadikan desain laporan arus kas perbulan yang 

berasal dari query sebagai landasan utama sebuah rancangan database dalam 

mendesain form report laporan arus kas sehingga menghasilkan laporan tersebut 

serta dalam menentukan hasil dari aktivitas nya dengan menggunakan rumus 

(=Sum([Field 1])- Sum([Field2])) sehingga dapat mengetahui total secara 

keseluruhan penerimaan dari aktivitas arus kas perbulan yang terjadi di UMKM. 

(BULAN:Format([TRANSAKSIKAS,TANGGAL];”mmmm”). 

DanTAHUN:Format([TRANSAKSIKAS,TANGGAL];”yyyy”) 
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3.5 Desain Uji Coba Aplikasi 
 

Uji coba atau testing aplikasi ialah kegiatan yang berguna untuk melakukan 

verifikasi, validasi, serta mendeteksi error. Kegiatan verifikasi dilakukan untuk 

mengecek apakah aplikasi yang dibangun sesuai dengan spesifikasi yang telah 

dirancang. Berbeda dengan validasi, kegiatan validasi dilakukan untuk memastikan 

bahwa hasil keluaran dari aplikasi telah sesuai dan benar dengan kebutuhan. Hasil 

dari uji coba aplikasi nantinya digunakan sebagai dasar evaluasi sebelum aplikasi 

diluncurkan. Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan black box testing. 

A. Uji Coba Fungsi 

 

Pembuatan desain uji coba fungsi bertujuan untuk memastikan kebenaran hasil 

keluaran dari aplikasi apakah telah sesuai dengan kebutuhan. Penjelasan dari desain 

uji coba dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.5 Uji coba fungsi 

 

Nama Tes Proses Tes Input 
Output Yang 

Diharapkan 

 Login  Admin keuangan 
Memiliki 

 aplikasi oleh 

bagian admin 

keuangan 

Userid : XXX 

Sandi: XXX 

hak akses terhadap fungsi 

menginputkan transaksi 

tersebut 

Uji Coba 

Form Login 

Login 

aplikasi oleh 

bagian pemilik 

 

Userid : XXX 

Sandi: XXX 

Pemilik UMKM memiliki 

hak akses terhadap fungsi 

melihat semua 

 UMKM  Laporan 

 Login 

aplikasi 
Userid : XXX 

Muncul kotak dialog 

“Maaf User tidak 

 dengan User Id Sandi: XXX terdaftar/salah”. 

 dengan Sandi   
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Nama Tes Proses Tes Input 
Output Yang 

Diharapkan 

Uji Coba 

Form 

Pembelian 

Bahan Baku 

Menyimpan 

data pembelian 

bahan baku, 

Kode 

pembelian, 

Tanggal Kode 

BB, Kode 

akun, Nama 

BB, Detail 

transaksi, Qty 

beli, Harga 

beli, dan Total 

beli 

- Tanggal 
- Kode pembelian 
- Kode BB 
- Nama BB 
- Qty beli 

- Satuan bahan baku 
- Harga beli 
- Total beli 
- Status Pembelian 
- Kode Akun 
- Detail transaksi 

- Nama suplier 
- No tlp 

- Alamat suplier 

Data Tanggal, Data 

Kode pembelian, Data 

Qty beli, Data Satuan 

bahan baku dan Data 

Total beli yang 

tersimpan pada 

database. 

Uji Coba 

Perhitungan 

Penjualan 

produk 

Menyimpan 

data dari 

form 

Penjualan 

produk 

- Tanggal 
- Kode penjualan 
- Kode produk 
- Merk produk 
- Ukuran sepatu 
- Varian warna 
- Jenis produk 
- Qty jual 

- Harga jual 
- Total 
- Kode akun 

- Detail transaksi 
- Kode pelanggan 
- Nama pelanggan 
- Alamat Pelanggan 
- No tlp 

- Status penjualan 

- Status penjualan 

Menampilkan Laporan 

Penjualan perbulan 

 

 

B. Desain Uji Coba Perhitungan 
 

Desain uji coba perhitungan merupakan uji coba perhitungan setiap fungsional 

yang terdapat pada sistem apakah hasilnya telah sesuai dan tepat dengan spesifikasi 

perhitungan yang telah ditentukan. 
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Tabel 3.6 Uji coba perhitungan pembelian bahan baku 
 

 

Nama Tes Proses Output Yang Diharapkan 

Uji Coba 

Perhitungan 

Pembelian 

Bahan 

Baku 

 

Menghitung Pembelian 

Bahan Baku 

 

 
Pembelian bahan baku 

Perhitungan Pembelian Bahan Baku XXX 

Contoh: 

a) Nama Bahan Baku: XXX 
 

1. Realisasi Pemakaian * Harga/Satuan (XXXX 

* XXX= RpXXXX) 

 
 

Tabel 3.6 Uji coba perhitungan penjualan 
 
 

Nama Tes Proses Output Yang Diharapkan 

Uji Coba 

Perhitungan 

Penjualan 

 

Menghitung penjualan 

 

 
Penjualan 

Perhitungan Penjualan XXX 

Contoh: 

a) Nama penjualan: XXX 

 

1. Realisasi Pemakaian * Harga/Satuan (XXXX 

* XXX= RpXXXX) 



 

BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI SISTEM 

 
 

4.1 Implementasi Sistem 

 

Pada bagian ini menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi yang telah 

dibangun dan diimplementasi berdasarkan tahapan analisis hingga perancangan 

sistem. Supaya aplikasi yang telah dirancang dan dibangun agar dapat berjalan 

dengan baik pada saat melakukan implementasi, maka harus ada syarat dari 

beberapa spesifikasi minimal perangkat lunak dan perangkat keras yang harus 

dipenuhi dalam pembuatan aplikasi arus kas pada perangkat keras yang dimiliki 

oleh UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo sebagai berikut ini : 

Tabel 4.1 Pemenuhan spesifikasi perangkat komputer 

 
Jenis Kebutuhan Spesifikasi Minimal 

Sistem Operasi Windows 10 

Perangkat Lunak Khusus Microsoft Access 2010-2013 

 

 

 

 
 

Perangkat Keras 

500-GB-1GB disk drive 

Windows 10 Pro 32Bit-64 Bit 

CPU 1,6 GHz-3,0Ghz 

Memori RAM 4 GB 

Layar monitor 

Keyboard 

Mouse 

Printer 

Setelah mengetahui spesifikasi minimum yang diperlukan, maka 

implementasi sistem harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan pada 

perancangan system yang telah disusun. Detail cara penggunaan aplikasi akan 

dijelaskan pada sub bab bagian dibawah ini :. 
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Sebelum membuka halaman utama aplikasi, user diwajibkan untuk melakukan 

login terlebih dahulu untuk masuk ke dalam aplikasi melalui form log-in. Hal ini bertujuan 

sebagai autentifikasi user serta dapat mengetahui atau memberikan hak akses terhadap 

pengguna aplikasi tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawab user sebagai pemakai 

informasi dari aplikasi arus kas. Pada saat Log-in, user wajib memasukkan user id dan 

password yang telah terdaftar dalam system aplikasi tersebut. 

 

 

Gambar 4.2 Halaman User pada UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo 

 

 
 

Pada gambar 4.2 halaman user merupakan halaman tabel yang berisikan 

field tabel seperti, “IDUSER”, “NAMA”, “STATUS”, dan “SANDI” ini bertujuan 

untuk menampilkan apa saja yang akan terdaftar nantinya agar dapat masuk 

kedalam aplikasi sehingga aplikasi dapat dijalankan dan masuk pada proses 

selanjutnya, dengan field ini pengguna dibatasi dengan “USERID” dan 

“PASSWORD” untuk mengantisipasi adanya penyimpangan yang terjadi.di satu sisi 

apabila nanti dalam memasukan user dan password salah maka akan ada 

notifikasinya tersendiri pada form input login bahwa tidak sesuai dengan yang ada 

didalam tabel user. 

Dari hasil tabel “USER” inilah sehingga akan menghasilkan form input yang 

mengacu pada pembuatan pada form input login yang berdasarkan hasil dari data 

penyesuaian pada tabel user yang didalamnya terdapat USERID, dengan 

PASSWORD dalam pembuatan form input dari login tersebut yang akan tersaji dan 

dijelaskan secara detail pada gambar dibawah ini sebagai berikut : 
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Gambar 4.3 Form Log-in Aplikasi Arus Kas Pada UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo 

 

 
 

Pada gambar 4.3 form log-in aplikasi arus kas merupakan hasil daripada 

pembuatan pada tabel “USER”yang dimana apabila pengguna berhasil login sesuai 

apa yang dimasukan data pada tabel “USER”. Sesuai dengan ketentuan data yang 

telah ditetapkan pada tabel user jika pengguna tidak memasukan data yang sesuai 

dengan tabel user maka form input login ini akan memberikan massage box 

memberikan notifikasi seperti “maaf user tidak terdaftar atau salah” yang berarti 

pengguna memasukan data tidak sesuai dengan apa yang ada didalam tabel user 

tersebut. 

Apabila pengguna dapat memasukan data yang benar, tidak ada notifikasi 

yang muncul dan pengguna aplikasi akan selanjutnya diarahkan pada gambar 4.3.1 

halaman home terdapat 3 (tiga) menu utama dan list nama user, antara lain menu 

master untuk mengoneksikan ke dalam sub form input, menu master untuk 

mengoneksikan ke sub form report , serta list nama User dan Log-out untuk keluar 

dari aplikasi tersebut. Tampilan home dapat dilihat setelah user berhasil log-in 
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terlebih dahulu. Berikut ini sub dari masing-masing dari menu master yang ada di 

dalamnya sesuai dengan kebutuhan yang telah disediakan pada menu home : 

4.3.1 Menu Master Home 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3.1 Menu Home Aplikasi Arus Kas Pada UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo 

Pada gambar 4.3.1 Menu home merupakan kumpulan menu yang bertujuan 

 
untuk melakukan maintenance data-data kedalam master yang dibutuhkan untuk 

mengklasifikasikan, menggolongkan dan menyusun laporan arus kas kedalam 3 

(tiga) jenis aktivitas yang digunakan dalam metode langsung. Pada menu master 

terdapat sub menu, List nama user, dan log-out diantaranya, fungsi-fungsinya akan 

di jelaskan pada Sub menu master akan dibagi menjadi 2 (dua) jenis item sebagai 

berikut ini : 

A. Menu Form Input 

 

Menu input adalah kumpulan menu yang bertujuan untuk menginputkan data 

record yang nantinya akan disimpan dan dicatat sesuai dengan aktivitas inputan itu 

sendiri agar inputan dapat digolongkan dengan mudah serta memudahkan dalam 



107 
 

 

 

penyusunan daritiap-tiap aktivitas laporan yang sudah diinputkan kedalam aktivitas 

masing-masing dari inputan tersebut 

1. Sub form input Refrensi Chart Of Account 

 

Pada gambar 4.3.2 sub form menu input coa digunakan untuk melakukan 

maintenance data coa. Pada saat pengguna memilih sub menu ini, maka akan 

muncul halaman input coa dengan tampilan awal terdapat tabel daftar COA yang 

ada dalam aplikasi. Tampilan halaman coa dapat dilihat gambar di bawah ini : 

gambar di bawah ini : 
 

 

Gambar 4.3.2 Form input coa pada UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo 

 

 

User ingin mencari informasi coa cukup dengan menekan tombal cari jika user 

ingin mencari secara cepat, sedangkan apabila user mencari secara urut user dapat 

menakan tombol next atau previous, Jika user ingin menghapus data, cukup 

memilih data yang akan dihapus kemudian tekan tombol hapus, apabila ingin 

menambah data coa baru maka yang perlu dilakukan adalah menekan tombol 

tambah dan kemudian akan diarahkan ke halaman form input coa selanjutnya. Jika 
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user ingin menyimpan data maka tekan tombol simpan untuk menyimpan data, data 

tersebut akan secara otomatis akan masuk kedalam database tabel milik coa. 

Pada tabel coa ada data yang tersimpan seperti dicontohkan pada gambar 4.3.3 

tabel coa yang sudah dibuat pada form input refrensi chart of account sebagai 

berikut ini tabel dari COA itu sendiri : 

 

Gambar 4.3.3 Halaman Chart Of Account pada UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo 

 

 

Pada penjelasan gambar 4.3.3 merupakan hasil dari inputan pada form input 

refrensi coa yang telah menginputkan data oleh pengguna aplikasi terkait kode unik 

untuk setiap transaksi yang dimilikinya akan secara otomatis informasi tersebut 

tersimpan pada tabel Chart Of Account (COA) dengan field name yang tertera pada 

tabel tersebut dengan apa yang ada di form input refrensi coa itu sendiri yang 

nantinya akan menghubungkan pada setiap aktivitas seperti transaksi pembelian 

bahan baku, transaksi penjualan, jurnal umum dan transaksi kas 

Sebagai berikut ini langkah selanjutnya setelah pengguna menginputkan data 

pada tabel dan form input dari refrensi coa pada tahapan proses selanjutnya yakni : 
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2. Sub form input Transaksi Pembelian Bahan Baku 
 

 

Gambar 4.3.4 Form input Transaksi Pembelian Bahan Baku pada UMKM Jaguar 
Shoes Sidoarjo 

 
Pada gambar 4.3.4 form input transaksi pembelian bahan baku user ingin 

mencari informasi transaksi pembelian bahan baku cukup dengan menekan tombal 

cari jika user ingin mencari secara cepat, sedangkan apabila user mencari secara 

urut user dapat menakan tombol next atau previous, Jika user ingin menghapus data, 

cukup memilih data yang akan dihapus pada tabel kemudian klik kanan pilih hapus, 

apabila ingin menambah data pembelian baru maka yang perlu dilakukan adalah 

menekan tombol tambah dan kemudian akan diarahkan ke halaman input data bahan 

selanjutnya. Jika user ingin menyimpan data maka tekan tombol simpan. 

Selanjutnya data yang sudah diinputkan kedalam form input transaksi 

pembelian bahan baku akan tersimpan ke dalam tabel transaksi pembelian bahan 

baku sebagai berikut ini : 
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Gambar 4.3.5 Halaman Transaksi Pembelian Bahan Baku pada UMKM Jaguar 

Shoes Sidoarjo 

 

 
Pada gambar 4.3.5 halaman transaksi pembelian bahan baku merupakan 

gambaran dari hasil data yang telah diinputkan oleh pengguna akan tersimpan 

kedalam halaman tersebut dengan hasil form input dari pembelian bahan baku 

sesuai dengan isi pada form yang nantinya didesain lagi sebagai landasan utama 

dalam pembuatan query dari transaksi pembelian bahan baku. 

Dari halaman transaksi pembelian bahan baku akan berelasikan ke detail 

transaksi kas, dengan jenis transaksi kas, dan kode akun dengan tujuan untuk 

menggolongkan dari berbagai jenis aktivitas dan sesuai aktivitas pembelian bahan 

baku seperti yang dicontohkan pada gambar dibawah ini sebagai berikut : 

 
 

Gambar 4.3.6 Halaman Jenis Detail Transaksi Pembelian pada UMKM Jaguar 
Shoes Sidoarjo 
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Dari hasil pada gambar 4.3.6 halaman dari jenis detai transaksi iniliah cara 

penggolongan yang termasuk kedalam form input transaksi pembelian bahan baku, 

form input penjualan produk hal ini yang bertujuan untuk memisahkan antara jenis 

pembelian dan penjualan apakah yang terjadi pada aktivitas transaksinya dan lebih 

mudah dalam pengguna informasi keuangan mengetahui aliran informasi yang 

didapatkannya. 

Halaman jenis detail transaksi pada UMKM Jaguar Shoes terdapat field name 

yang berisikan tentang kode unik yang membedakan jenis transaksi yang dilakukan 

oleh pengguna sistem yang terdiri dari, “KODE DETAIL_TRANSAKSI” dan 

“NAMA_TRANSAKSI” dari kode tersebut transaksi itu dapat digolongkan dengan 

mudah berserta kode-kode yang sesuai dari setiap transaksi yang akan dilakukannya 

oleh pengguna sistem tersebut. 

3. Sub form input transaksi penjualan 
 

 

Gambar 4.3.7 Form input Transaksi Penjualan pada UMKM Jaguar Shoes 

Sidoarjo 
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Pada gambar 4.3.7 form input transaksi penjualan tunai, dalam penggunaan 

form input itu sendiri dengan terlebih dahulu langkah-langkah penggunaannya 

yaitu, ketika user ingin mencari informasi transaksi penjualan cukup dengan 

menekan tombal cari jika user ingin mencari secara cepat, sedangkan apabila user 

mencari secara urut user dapat menakan tombol next atau previous, Jika user ingin 

menghapus data, cukup memilih data yang akan dihapus pada tabel kemudian klik 

kanan pilih hapus, apabila ingin menambah data penjualan baru maka yang perlu 

dilakukan adalah menekan tombol tambah dan kemudian akan diarahkan ke 

halaman input data bahan selanjutnya. Jika user ingin menyimpan data maka tekan 

tombol simpan, selanjutnya data yang disimpan akan muncul pada tabel daftar yang 

terdapat pada halaman data penjualan. Dengan kode unik untuk membedakan 

aktivitas penjualan pada halaman data Jenis detail transaksi. Semua data inputan 

dari aktivitas transaksi penjualan maka akan tersimpan dan masuk kedalam tabel- 

tabel yang akan dijelaskan melalui gambar 4.3.8 halaman transaksi penjualan dan 

gambar 4.3.9 halaman jenis detail transaksi penjualan sebagai berikut ini : 

 

Gambar 4.3.8 Halaman Transaksi Penjualan pada UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo 

 

 
 

Pada gambar 4.3.8 Halaman transaksi penjualan tunai ini merupakan hasil dari 

tabel berupa field name yang berfungsi sebagai penggolongan dari jenis transaksi 

penjualan tunai dengan masing-masing kategori, yang disimpan melalui database 
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aplikasi, untuk penyimpanan data transaksi penjualan tunai yang sesuai dengan isi 

yang terdapat dari form input transaksi penjualan akan tersimpan kedalam halaman 

transaksi penjualan. 

Halaman transaksi penjualan merupakan landasan utama yang nantinya data 

dari halaman tersebut diambil dan dijadikan sebuah query transaksi penjualan full 

transaksi dengan query transaksi penjualan perbulannya dengan maksud 

membedakan isi dari data yang diperoleh mencangkup seusai dengan tampilan 

secara keseluruhan maupun tampilan laporan yang perbulannya. 

 
 

Gambar 4.3.9 Halaman Jenis Detail Transaksi Penjualan pada UMKM Jaguar 

Shoes Sidoarjo 

 
 

Selanjutnya gambar 4.3.9 halaman jenis detail transaksi ini bertujuan untuk 

penggolongan dari jenis barang atau bentuk penggolongan atas pembelian maupun 

penjualan yang masing-masing memiliki jenis, dan keterangan masing-masing 

untuk setiap aktivitas-aktivitas yang terjadi agar lebih mempermudah lagi informasi 

yang dihasilkan untuk pengguna sistem dari pihak manajemen UMKM atau 

informasi yang dihasilkan lebih detail dari setiap periode tertentu yang dihasilkan 

dari aktivitas tersebut. Tentunya dengan kode, pihak UMKM dapat mempermudah 

dalam memperoleh detail alur yang dihasilkan dari penggolongan tersebut. 

Halaman jenis detail transaksi penjualan ini tidak hanya dibutuhkan dalam 

informasi penjualan juga dibutuhkan pada transaksi pembelian bahan baku maupun 
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transaksi penjualan, transaksi jurnal umum dan transaksi kas yang fungsinyasebagai 

penggolongan dari setiap jenis aktivitas transaksi yang terjadi didalamnya bersama 

dengan penggolongan seperti kode akun dan jenis transaksi kasnya dalamsetiap 

penggolongan transaksinya. 

4. Sub form input Transaksi Kas 
 

 

Gambar 4.3.10 Form input Transaksi Kas pada UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo 

 

 

 
Pada gambar 4.3.10 merupakan alur dalam melakukan penginputan pada 

transaksi kas, adapun tahapan-tahapannya yang pertama jika user ingin mencari 

informasi transaksi kas cukup dengan menekan tombal cari jika user ingin mencari 

secara cepat, sedangkan apabila user mencari secara urut user dapat menakan 

tombol next atau previous. 

jika user ingin menghapus data, cukup memilih data yang akan dihapus pada 

tabel kemudian klik kanan pilih hapus, apabila ingin menambah data transaksi kas 

baru maka yang perlu dilakukan adalah menekan tombol tambah dan kemudian 
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akan diarahkan ke halaman input data bahan selanjutnya. Jika user ingin 

menyimpan data maka tekan tombol simpan. selanjutnya jika pengguana ingin 

mengetahui data yang disimpan akan muncul pada gambar berikut ini : 

 

 

Gambar 4.3.11 Halaman Transaksi Kas Pada UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo 

 
 

Pada gambar 4.3.11 halaman transaksi kas merupakan hasil dari isi dari 

penyimpanan yang telah dilakukan setelah penginputan pada form input transaksi 

kas data yang telah dimasukkan melalui proses tersebut maka akan tersimpan pada 

halaman transaksi kas tersebut, merupakan landasan datanya untuk tahapan dalam 

pembuatan dari query transaksi penerimaan kas, query transaksi pengeluaran kas, 

query transaksi jurnal umum dan query arus kas sehingga nantinya akan 

menghasilkan laporan dari setiap aktivitas query yang telah dibuat yang mengacu 

pada data halaman transaksi kas tersebut. 

Sehingga data yang tersimpan dalam halaman transaksi kas diolah kembali dan 

diurai menjadi beberapa query yang mengahasilkan laporan yang sesuai dengan 
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query yang telah dibuat dengan mengambil sebuah data pada halaman transaksi kas 

tersebut dengan berelasi dan berhubungan pada tabel berikut ini yang fungsinya 

sebagai alokasi untuk penggolongannya : 

 

Gambar 4.3.12 Halaman Jenis Transaksi Kas pada UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo 

 

 

 
pada gambar 4.3.12 halaman jenis transaksi kas, yang menjelaskan bahwa pada 

gambar tersebut terdapat transaksi-transaksi yang dihasilkan melalui tahapan 

inputan, adapun dari tahapan penyimpanan pada tabel tersebut, nantinya berelasi 

juga pada halaman jenis transaksi kas pada gambar 4.3.12, berfungsi sebagai 

penggolongan dari setiap masing-masing aktivitas transaksi kas, transaksi 

pembelian, dan penjualan. 

Sehingga bertujuan untuk penggolongan dari setiap aktivitas tersebut dalam 

bentuk kode yang akan berelasi kedalam laporan pembelian, penjualan, pengeluaran 

kas, penerimaan kas, jurnal umum, dan selanjutnya pada laporan arus yang 

berdasarkan 3 jenis aktivitas dengan metode langsung dengan kode-kode tersebut 

akan mempermudah pihak UMKM dalam melakukan penggolongan atau 

mengetahui aliran keuangan secara detail pada informasi yang dihasilkan oleh 
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sistem aplikasi tersebut dan mempermudah pihak UMKM dalam melakukan 

pencatatan dan penyusunan tanpa menggunakan manual dalam penggolongannya. 

B. Menu Laporan 

 

Menu laporan adalah kumpulan menu yang bertujuan untuk mengetahui semua 

laporan yang telah dilakukan pada saat pencatatan transaksi yaitu pada menu input 

yang sebelumnya telah dilakukan input data akan disusun sebuah 

laporan yang terdapat sub menu laporan pembelian bahan baku, laporan bahan 

baku perbulan, laporan penjualan, laporan penjualan perbulan, laporan pengeluaran 

kas, laporan penerimaan kas, jurnal umum, dan laporan arus kas sesuai dengan 

berdasarkan 3 aktivitas di dalam metode langsung.sebagai berikut ini : 

1. Laporan Pembelian Bahan Baku dan Pembelian Bahan Baku perbulan 
 

 

Gambar 4.3.13 Laporan Pembelian Bahan Baku pada UMKM Jaguar Shoes 

Sidoarjo 
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Pada gambar 4.3.13 laporan pembelian bahan baku merupakan hasil dari data 

yang diambil pada tabel transaksi pembelian bahan baku yang dikonversikan 

melalui tahapan proses pembuatan query transaksi pembelian bahan baku sesuai 

dengan query tersebut menghasilkan laporan pembelian bahan baku. 

Laporan pembelian bahan baku merupakan hasil relasi antara tabel transaksi 

pembelian bahan baku, tabel detail transaksi, dan jenis transaksi, dengan hal ini 

penggolongan terhadap setiap aktivitas transaksinya telah dilakukan dan terhubung 

pada query transaksi pembelian bahan baku full transaksi dengan query transaksi 

pembelian bahan baku perbulannya dengan hasil yang didapatkan sesuai query yang 

telah dibuat yang nantinya menghasilkan berbagai informasi laporan pembelian 

bahan baku berikut ini hasil query yang didapatkan dari tabel transaksi pembelian 

bahan baku dan laporan pembelian bahan baku yang datanya diolah menjadi query 

: 
 

 

 

Gambar 4.3.14 Query Pembelian Bahan Baku pada UMKM Jaguar Shoes 

Sidoarjo 
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Pada gambar 4.3.14 query pembelian bahan baku yang dihasilkan melalui 

proses mengelola data dari tabel transaksi pembelian yang nantinya dijadikan 

sebuah query transaksi pembelian bahan baku. 

Query transaksi pembelian bahan baku merupakan hasil data olahan dari tabel 

yang dikonversikan kedalam laporan transaksi pembelian bahan baku yang sesuai 

dengan apa yang tertera pada laporan pembelian bahan baku yang dihasilkan 

melalui form report wizard yang hanya mengambil field name berupa, tanggal, kode 

pembelian, nama bahan baku, qty pembelian, satuan bahan baku, dan total 

pembelian bahan baku yang telah diberi rumus “(Sum (TOTAL_BELI))” 

pemberian rumus tersebut bertujuan untuk memperoleh hasil jumlah dari transaksi 

pembelian bahan baku secara keseluruhan disetiap periodenya. 

 
 

Gambar 4.3.15 Laporan Pembelian Bahan Baku Perbulan pada UMKM Jaguar 

Shoes Sidoarjo 
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Pada gambar 4.3.15 laporan pembelian bahan baku perbulan merupakan hasil 

dari data yang diambil pada tabel transaksi pembelian bahan baku yang 

dikonversikan melalui tahapan proses pembuatan query transaksi pembelian bahan 

baku sesuai dengan query tersebut menghasilkan laporan pembelian bahan baku 

perbulan. 

Laporan pembelian bahan baku perbulan merupakan hasil relasi antara tabel 

transaksi pembelian bahan baku, tabel detail transaksi, dan jenis transaksi, dengan 

hal ini penggolongan terhadap setiap aktivitas transaksinya telah dilakukan dan 

terhubung pada query transaksi pembelian bahan baku full transaksi dengan query 

transaksi pembelian bahan baku perbulannya dengan hasil yang didapatkan sesuai 

query yang telah dibuat yang nantinya menghasilkan berbagai informasi laporan 

pembelian bahan baku perbulan berikut ini hasil query yang didapatkan dari tabel 

transaksi pembelian bahan baku dan laporan pembelian bahan baku perbulan yang 

datanya diolah menjadi query : 

 
 

Gambar 4.3.16 Query Pembelian Bahan Baku Perbulan pada UMKM Jaguar 

Shoes Sidoarjo 

 

Pada gambar 4.3.16 query pembelian bahan baku perbulan yang dihasilkan 
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melalui proses mengelola data dari tabel transaksi pembelian yang nantinya 

dijadikan sebuah query pembelian bahan baku perbulan. 

Query pembelian bahan baku perbulan merupakan hasil data olahan dari tabel 

yang dikonversikan kedalam laporan transaksi pembelian bahan baku yang sesuai 

dengan apa yang tertera pada laporan pembelian bahan baku perbulan yang 

dihasilkan melalui form report wizard yang hanya mengambil field name berupa, 

tanggal, kode pembelian, nama bahan baku, qty pembelian, satuan bahan baku, dan 

total pembelian bahan baku yang telah diberi rumus “(Sum (TOTAL_BELI))” dan 

untuk penggolongan dari perbulannya dihasilkan dengan cara sebagai berikut ini : 

BULAN:Format([TRANSAKSIPEMBELIANBAHANBAKU,TANGGAL];”mmmm”)dan 

TAHUN:Format([TRANSAKSIPEMBELIANBAHANBAKU,TANGGAL];”yyyy”) 

pemberian rumus tersebut bertujuan untuk memperoleh hasil jumlah dari transaksi 

pembelian bahan baku secara keseluruhan disetiap periodenya dengan digolongkan 

melalui setiap perbulannya pada aktivitas transaksi pembelian bahan bakunya. 

2. Laporan penjualan dan laporan penjualan perbulan 
 

 

Gambar 4.3.17 Laporan Penjualan pada UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo 
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Pada gambar 4.3.17 laporan penjualan merupakan hasil dari data yang diambil 

pada tabel transaksi penjualan yang dikonversikan melalui tahapan proses 

pembuatan query transaksi penjualan sesuai dengan query tersebut menghasilkan 

laporan penjualan. 

Laporan penjualan merupakan hasil relasi antara tabel transaksi penjualan, 

tabel detail transaksi, dan jenis transaksi, dengan hal ini penggolongan terhadap 

setiap aktivitas transaksinya telah dilakukan dan terhubung pada query transaksi 

penjualan full transaksi dengan query transaksi penjualan perbulannya dengan hasil 

yang didapatkan sesuai query yang telah dibuat yang nantinya menghasilkan 

berbagai informasi laporan penjualan berikut ini hasil query yang didapatkan dari 

tabel transaksi penjualan dan laporan penjualan yang datanya diolah menjadi query 

: 
 

Gambar 4.3.18 Query Penjualan Pada UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo 
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Pada gambar 4.3.18 query penjualan yang dihasilkan melalui proses mengelola 

data dari tabel transaksi penjualan yang nantinya dijadikan sebuah query transaksi 

penjualan. 

Query penjualan merupakan hasil data olahan dari tabel yang dikonversikan 

kedalam laporan penjualan yang sesuai dengan apa yang tertera pada laporan 

penjualan yang dihasilkan melalui form report wizard yang hanya mengambil field 

name berupa, tanggal, kode penjualan, merk produk, qty jual, dan total penjualan 

yang telah diberi rumus “(Sum (TOTAL))” pemberian rumus tersebut bertujuan 

untuk memperoleh hasil jumlah dari transaksi penjualan secara keseluruhan disetiap 

periodenya. 

 
 

Gambar 4.3.19 Laporan Penjualan Perbulan pada UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo 

 
 

Pada gambar 4.3.19 laporan penjualan perbulan merupakan hasil dari data yang 

diambil pada tabel transaksi penjualan yang dikonversikan melalui tahapan proses 

pembuatan query transaksi penjualan sesuai dengan query tersebut menghasilkan 

laporan penjualan perbulan. 



124 
 

 

 

Laporan penjualan perbulan merupakan hasil relasi antara tabel transaksi 

penjualan, tabel detail transaksi, dan jenis transaksi, dengan hal ini penggolongan 

terhadap setiap aktivitas transaksinya telah dilakukan dan terhubung pada query 

transaksi penjualan full transaksi dengan query transaksi penjualan perbulannya 

dengan hasil yang didapatkan sesuai query yang telah dibuat yang nantinya 

menghasilkan berbagai informasi laporan penjualan berikut ini hasil query yang 

didapatkan dari tabel transaksi penjualan dan laporan penjualan yang datanya diolah 

menjadi query : 

Gambar 4.3.20 Query Penjualan Perbulan pada UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo 

 

 
 

Pada gambar 4.3.20 query penjualan perbulan yang dihasilkan melalui proses 

mengelola data dari tabel transaksi penjualan yang nantinya dijadikan sebuah query 

penjualan perbulan. 

Query penjualan perbulan merupakan hasil data olahan dari tabel yang 
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dikonversikan kedalam laporan penjualan yang sesuai dengan apa yang tertera pada 

laporan penjualan perbulan yang dihasilkan melalui form report wizard yang hanya 

mengambil field name berupa, tanggal, kode penjualan, merk produk, qty jual, dan 

total penjualan yang telah diberi rumus “(Sum (TOTAL))” pemberian rumus 

tersebut bertujuan untuk memperoleh hasil jumlah dari transaksi penjualan secara 

keseluruhan disetiap periodenya dan untuk penggolongan dari perbulannya 

dihasilkan dengan cara sebagai berikut ini: 

BULAN:Format([TRANSAKSIPEMBELIANBAHANBAKU,TANGGAL];”mmmm”)dan 

TAHUN:Format([TRANSAKSIPEMBELIANBAHANBAKU,TANGGAL];”yyyy”) 

pemberian rumus tersebut bertujuan untuk memperoleh hasil jumlah dari transaksi 

penjualan perbulan secara keseluruhan disetiap periodenya dengan digolongkan 

melalui setiap perbulannya pada aktivitas transaksi penjualannya. 

3. Laporan Gaji Karyawan Perbulan 
 

 

Gambar 4.3.21 Laporan Gaji Karyawan Perbulan pada UMKM Jaguar Shoes 
Sidoarjo 
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Pada gambar 4.3.21 laporan gaji karyawan perbulan merupakan hasil dari data 

yang diambil pada tabel transaksi kas yang dikonversikan melalui tahapan proses 

pembuatan query gaji karyawan sesuai dengan query tersebut menghasilkan laporan 

gaji karyawan perbulan. 

Laporan gaji karyawan perbulan merupakan hasil relasi antara tabel transaksi 

kas dan jenis transaksi, dengan hal ini penggolongan terhadap setiap aktivitas 

transaksinya telah dilakukan dan terhubung pada query transaksi gaji karyawan 

perbulan dengan hasil yang didapatkan sesuai query yang telah dibuat yang 

nantinya menghasilkan berbagai informasi laporan gaji karyawan perbulan berikut 

ini hasil query yang didapatkan dari tabel transaksi kas dan laporan gaji karyawan 

perbulan yang datanya diolah menjadi query : 

 
 

Gambar 4.3.22 Query Gaji Karyawan Perbulan pada UMKM Jaguar Shoes 
Sidoarjo 

 
 

Pada gambar 4.3.22 query gaji karyawan perbulan yang dihasilkan melalui 

proses mengelola data dari tabel transaksi kas yang nantinya dijadikan sebuah query 

transaksi gaji karyawan perbulan. 

Query gaji karyawan perbulan merupakan hasil data olahan dari tabel yang 

dikonversikan kedalam laporan gaji karyawan yang sesuai dengan apa yang tertera 

pada laporan gaji karyawan perbulan yang dihasilkan melalui form report wizard 
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yang hanya mengambil field name berupa, tanggal, nomor transaksi, keterangan 

transaksi, dan kredit yang telah diberi rumus “(Sum (KREDIT))” pemberian rumus 

tersebut bertujuan untuk memperoleh hasil jumlah dari transaksi gaji karyawan 

perbulannya secara keseluruhan disetiap periodenya dan untuk penggolongan dari 

perbulannya dihasilkan dengan cara sebagai berikut ini :  

BULAN:Format([TRANSAKSIKAS,TANGGAL];”mmmm”)dan 

TAHUN:Format([TRANSAKSIKAS,TANGGAL];”yyyy”) pemberian rumus tersebut 

bertujuan untuk memperoleh hasil jumlah dari transaksi penjualan perbulan secara 

keseluruhan disetiap periodenya dengan digolongkan melalui setiap perbulannya pada 

aktivitas transaksi gaji karyawannya. 

4. Laporan Pengeluaran Kas Perbulan 
 

 

 
 

 

Gambar 4.3.23 Laporan Pengeluaran Kas Perbulan pada UMKM Jaguar Shoes 
Sidoarjo 
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Pada gambar 4.3.23 laporan pengeluaran kas perbulan merupakan hasil dari 

data yang diambil pada tabel transaksi kas yang dikonversikan melalui tahapan 

proses pembuatan query pengeluaran kas perbulan sesuai dengan query tersebut 

menghasilkan laporan pengeluaran kas perbulan. 

Laporan pengeluaran kas perbulan merupakan hasil relasi antara tabel transaksi 

kas dan jenis transaksi, dengan hal ini penggolongan terhadap setiap aktivitas 

transaksinya telah dilakukan dan terhubung pada query transaksi pengeluaran kas 

perbulan dengan hasil yang didapatkan sesuai query yang telah dibuat yang nantinya 

menghasilkan berbagai informasi laporan pengeluaran kas perbulan berikut ini hasil 

query yang didapatkan dari tabel transaksi kas dan laporan pengeluaran kas 

perbulan yang datanya diolah menjadi query : 

 
 

Gambar 4.3.24 Query Pengeluaran Kas Perbulan pada UMKM Jaguar Shoes 

Sidoarjo 

 
 

Pada gambar 4.3.24 query pengeluaran kas perbulan yang dihasilkan melalui 

proses mengelola data dari tabel transaksi kas yang nantinya dijadikan sebuah query 

transaksi pengeluaran kas perbulan. 
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Query pengeluaran kas perbulan merupakan hasil data olahan dari tabel yang 

dikonversikan kedalam laporan pengeluran kas yang sesuai dengan apa yang tertera 

pada laporan pengeluaran kas perbulan yang dihasilkan melalui form report wizard 

yang hanya mengambil field name berupa, tanggal, nomor transaksi, keterangan 

transaksi, dan kredit yang telah diberi rumus “(Sum (KREDIT))” pemberian rumus 

tersebut bertujuan untuk memperoleh hasil jumlah dari transaksi pengeluaran kas 

perbulannya secara keseluruhan disetiap periodenya dan untuk penggolongan dari 

perbulannya dihasilkan dengan cara sebagai berikut ini : 

BULAN:Format([TRANSAKSIKAS,TANGGAL];”mmmm”)dan 

TAHUN:Format([TRANSAKSIKAS,TANGGAL];”yyyy”) pemberian rumus tersebut 

bertujuan untuk memperoleh hasil jumlah dari transaksi pengeluaran kas perbulan 

secara keseluruhan disetiap periodenya dengan digolongkan melalui setiap perbulannya 

pada aktivitas transaksi pengeluaran kasnya. 

5. Laporan Penerimaan Kas Perbulan 

 

 

Gambar 4.3.25 Laporan Penerimaan Kas Perbulan pada UMKM Jaguar Shoes 

Sidoarjo 
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Pada gambar 4.3.25 laporan penerimaan kas perbulan merupakan hasil dari 

data yang diambil pada tabel transaksi kas yang dikonversikan melalui tahapan 

proses pembuatan query penerimaan kas perbulan sesuai dengan query tersebut 

menghasilkan laporan penerimaan kas perbulan. 

Laporan penerimaan kas perbulan merupakan hasil relasi antara tabel transaksi 

kas dan jenis transaksi, dengan hal ini penggolongan terhadap setiap aktivitas 

transaksinya telah dilakukan dan terhubung pada query transaksi penerimaan kas 

perbulan dengan hasil yang didapatkan sesuai query yang telah dibuat yang 

nantinya menghasilkan berbagai informasi laporan penerimaan kas perbulan berikut 

ini hasil query yang didapatkan dari tabel transaksi kas dan laporan penerimaan kas 

perbulan yang datanya diolah menjadi query : 

 
 

Gambar 4.3.26 Query Penerimaan Kas Perbulan pada UMKM Jaguar Shoes 

Sidoarjo 
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Pada gambar 4.3.26 query penerimaan kas perbulan yang dihasilkan melalui 

proses mengelola data dari tabel transaksi kas yang nantinya dijadikan sebuah query 

transaksi penerimaan kas perbulan. 

Query pengeluaran kas perbulan merupakan hasil data olahan dari tabel yang 

dikonversikan kedalam laporan pengeluran kas yang sesuai dengan apa yang tertera 

pada laporan pengeluaran kas perbulan yang dihasilkan melalui form report wizard 

yang hanya mengambil field name berupa, tanggal, nomor transaksi, keterangan 

transaksi, dan debit yang telah diberi rumus “(Sum (DEBIT))” pemberian rumus 

tersebut bertujuan untuk memperoleh hasil jumlah dari transaksi penerimaan kas 

perbulannya secara keseluruhan disetiap periodenya dan untuk penggolongan dari 

perbulannya dihasilkan dengan cara sebagai berikut ini :  

BULAN:Format([TRANSAKSIKAS,TANGGAL];”mmmm”)dan 

TAHUN:Format([TRANSAKSIKAS,TANGGAL];”yyyy”) pemberian rumus tersebut 

bertujuan untuk memperoleh hasil jumlah dari transaksi penerimaan kas perbulan 

secara keseluruhan disetiap periodenya dengan digolongkan melalui setiap perbulannya 

pada aktivitas transaksi penerimaan kasnya. 

 
 

Gambar 4.3.27 Jurnal Umum pada UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo 
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Pada gambar 4.3.27 laporan jurnal umum merupakan hasil dari data yang 

diambil pada tabel transaksi kas yang dikonversikan melalui tahapan proses 

pembuatan query jurnal umum sesuai dengan query tersebut menghasilkan laporan 

jurnal umum. 

Laporan jurnal umum merupakan hasil relasi antara tabel transaksi kas dan jenis 

transaksi, dengan hal ini penggolongan terhadap setiap aktivitas transaksinya telah 

dilakukan dan terhubung pada query jurnal umum dengan hasil yang didapatkan 

sesuai query yang telah dibuat yang nantinya menghasilkan berbagai informasi 

laporan jurnal umum berikut ini hasil query yang didapatkan dari tabel transaksi kas 

dan laporan jurnal umum yang datanya diolah menjadi query : 

 
 

Gambar 4.3.28 Query Jurnal Umum pada UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo 

 

 
 

Pada gambar 4.3.26 query jurnal umum yang dihasilkan melalui proses 

mengelola data dari tabel transaksi kas yang nantinya dijadikan sebuah query jurnal 

umum. 

Query jurnal umum merupakan hasil data olahan dari tabel yang dikonversikan 

kedalam laporan jurnal umum yang sesuai dengan apa yang tertera pada laporan 
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jurnal umum yang dihasilkan melalui form report wizard yang hanya mengambil 

field name berupa, tanggal, nomor transaksi, keterangan transaksi, debit, dan kredit 

yang telah diberi rumus “(Sum (DEBIT)) + (Sum (KREDIT))” pemberian rumus 

tersebut bertujuan untuk memperoleh hasil jumlah dari transaksi jurnal umum 

secara keseluruhan disetiap periodenya. 

6. Laporan Arus Kas Perbulan 
 

 

Gambar 4.3.29 Laporan Arus Kas Perbulan pada UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo 

 
 

Pada gambar 4.3.29 laporan arus kas perbulan merupakan hasil dari data yang 

diambil pada tabel transaksi kas yang dikonversikan melalui tahapan proses 

pembuatan query arus kas sesuai dengan query tersebut menghasilkan laporan arus 

kas perbulan. 
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Laporan arus kas perbulan merupakan hasil relasi antara tabel transaksi kas dan 

jenis transaksi, dengan hal ini penggolongan terhadap setiap aktivitas transaksinya 

telah dilakukan dan terhubung pada query arus kas dengan hasil yang didapatkan 

sesuai query yang telah dibuat yang nantinya menghasilkan berbagai informasi 

laporan arus kas perbulannya berikut ini hasil query yang didapatkan dari tabel 

transaksi kas dan laporan arus kas perbulannya yang datanya diolah menjadi query 

: 
 

 

Gambar 4.3.30 Query Arus Kas Perbulan pada UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo 

 

 
 

Pada gambar 4.3.26 query arus kas perbulannya yang dihasilkan melalui proses 

mengelola data dari tabel transaksi kas yang nantinya dijadikan sebuah query arus 

kas perbulan. 

Query arus kas perbulan merupakan hasil data olahan dari tabel yang 

dikonversikan kedalam laporan arus kas perbulan yang sesuai dengan apa yang 
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tertera pada laporan arus kas yang dihasilkan melalui form report wizard yang 

hanya mengambil field name berupa, tanggal, nomor transaksi, keterangan 

transaksi, debit (penerimaan), dan kredit (pengeluaran) yang telah diberi rumus 

“(Sum (DEBIT)) + (Sum (KREDIT))” pemberian rumus tersebut bertujuan untuk 

memperoleh hasil jumlah dari transaksi arus kas secara keseluruhan disetiap 

periodenya dan untuk penggolongan dari perbulannya dihasilkan dengan cara 

sebagai berikut ini : 

BULAN:Format([TRANSAKSIKAS,TANGGAL];”mmmm”)dan 
 

TAHUN:Format([TRANSAKSIKAS,TANGGAL];”yyyy”) pemberian rumus tersebut 

bertujuan untuk memperoleh hasil jumlah dari transaksi arus kas perbulan secara 

keseluruhan disetiap periodenya dengan digolongkan melalui setiap perbulannya pada 

aktivitas transaksi arus kasnya. 

 
 

4.2 Uji Coba Perhitungan 

 

Uji coba perhitungan dilakukan sesuai yang telah di desain pada bab 

sebelumnya, adapun uji coba yang dilakukan sebagai berikut : 

4.2.1. Uji Coba Perhitungan Pembelian Bahan Baku 

 

Sebelum melakukan uji coba perhitungan, harus menggabungkan query dari 

tabel transaksi pembelian bahan baku, dengan query pembelian bahan baku, dan 

laporan pembelian bahan baku, bertujuan untuk memastikan bahwa harga 

pembelian bahan baku telah sesuai : 

Gambar 4.2.1 Perhitungan pembelian bahan baku 
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Pada gambar 4.2.1 perhitungan pembelian bahan baku diuji coba 

perhitungan biaya bahan bakunya bertujuan untuk mengetahui apakah biaya bahan 

baku yang dihasilkan oleh aplikasi telah sesuai dengan hasil perhitungan manual 

yang telah dilakukan. Adapun contoh kasus serta perhitungan manual yang 

digunakan dalam uji coba perhitungan biaya bahan baku terdapat pada tabel 4.2.2 

sebagai uji coba perhitungan dari pembelian bahan baku berikut ini : 

Tabel 4.2.2 Uji coba perhitungan pembelian bahan baku 
 
 

Nama Tes Proses Output Yang Diharapkan 

Uji Coba 

Perhitungan 

Pembelian 

Bahan 

Baku 

 

Menghitung Pembelian 

Bahan Baku 

 

 
Pembelian bahan baku 

Perhitungan Pembelian Bahan Baku Kulit Sapi 

Contoh: 

a) Nama Bahan Baku: Kulit Sapi 

 

1. Realisasi Pemakaian * Harga/Satuan 

(400 Lembar Kulit Sapi * Rp 90.000 

= Rp 36.000.000) 

 
 

Pada gambar 4.2.2 uji coba perhitungan pembelian bahan baku merupakan 

cara manual dalam perhitungan dari pembelian bahan baku dimana pada tabel 

tersebut menjelaskan cara perhitungan manual dan sistem itu dibandingkan namun 

pada kenyataannya hasil yang diperoleh baik dari manual maupun sistem hasilnya 

akan tetap sama dan tidak berubah sedikitpun hasil yang diperoleh baik sistem 
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maupun manual sebesar Rp 36.000.000. berikut ini hasil dari laporan penjualan 

yang terdapat pada sistem dari aplikasi tersebut sebagai berikut ini : 

 

 

Gambar 4.2.3 Laporan pembelian bahan baku 

 

Pada gambar 4.2.3 laporan pembelian bahan baku merupakan hasil yang 

dilakukan perhitungan secara sistematis yang ada dilaporan sedangkan apa yang 

dari hasil perhitungan baik manual dan sistem pada akhirnya perhitungan tersebut 

akan sama yang dihasilkannya sebesar Rp 36.000.000. 

 
4.2.2. Uji Coba Perhitungan Penjualan 

 

Sebelum melakukan uji coba perhitungan, harus menggabungkan query dari 

tabel transaksi penjualan, dengan query transaksi penjualan, dan laporan penjulan 

bertujuan untuk memastikan bahwa data telah sesuai dari hasil antara gambar 4.2.4 

perhitungan penjualan, tabel 4.2.5 uji coba perhitungan, dan gambar 4.2.6 laporan 

penjualan. 

Gambar 4.2.4 Perhitungan penjualan 
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Pada gambar 4.2.4 perhitungan penjualan diuji coba perhitungan total 

pendapatan dari setiap aktivitas penjualan yang bertujuan untuk mengetahui apakah 

penjualan yang dihasilkan oleh aplikasi telah sesuai dengan hasil perhitungan 

manual yang telah dilakukan. Adapun contoh kasus serta perhitungan manual yang 

digunakan dalam uji coba perhitungan penjualan yang terdapat pada tabel 4.2.5 

sebagai uji coba perhitungan dari penjualan berikut ini : 

 
 

Tabel 4.2.5 Uji coba perhitungan penjualan 
 

Nama Tes Proses Output Yang Diharapkan 

Uji Coba 

Perhitungan 

Penjualan 

 

Menghitung penjualan 

 
penjualan 

Perhitungan Penjualan PDH 95 

Contoh: 

a) Nama Produk : PDH 95 

 

1. Realisasi Penjualan * Harga/Satuan 

(10 Pasang PDH 95 * Rp 345.000 = Rp 

3.450.000) 

 

Pada gambar 4.2.5 uji coba perhitungan penjualan merupakan cara manual 

dalam perhitungan dari penjualan dimana pada tabel tersebut menjelaskan cara 

perhitungan manual dan sistem itu dibandingkan namun pada kenyataannya hasil 

yang diperoleh baik dari manual maupun sistem hasilnya akan tetap sama dan tidak 

berubah sedikitpun hasil yang diperoleh baik sistem maupun manual sebesar Rp 

3.450.000. berikut ini hasil dari laporan penjualan yang terdapat pada sistem dari 

aplikasi tersebut sebagai berikut ini : 
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Gambar 4.2.6 Laporan penjualan 

 

Pada gambar 4.2.3 laporan pembelian bahan baku merupakan hasil yang 

dilakukan perhitungan secara sistematis yang ada dilaporan sedangkan apa yang 

dari hasil perhitungan baik manual dan sistem pada akhirnya perhitungan tersebut 

akan sama yang dihasilkannya sebesar Rp 3.450.000. 

 
 

4.3 Evaluasi 

 

Pada sub bab ini berisikan tentang evaluasi hasil dari aplikasi laporan arus 

kas UMKM Jaguar Shoes Sidoarjo menggunakan metode langsung dan pengujian 

testing aplikasi menggunakan pengujian test black box. Hasil evaluasi berisi 

kesimpulan mengenai kesesuaian aplikasi dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Adapun hasil evaluasi pada aplikasi adalah sebagai berikut: 

1. Penggolongan dari sistem aplikasi laporan arus kas telah terlihat dari UMKM 

yang semula pihak UMKM tidak menggolongkan laporan arus kas kedalam 3 

jenis aktivitas arus kas yang sesuai dengan pedoman SAK-ETAP 

2. Perhitungan yang dilakukan oleh aplikasi terhadap Pembelian bahan baku telah 

tepat dan menghasilkan perhitungan yang sesuai dengan hasil perhitungan 
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manual. Terbukti pada hasil uji coba perhitungan biaya bahan baku dengan yang 

ada diantara manual sekitar Rp 36.000.000 sedangkan pada sistem sekitar Rp 

36.000.000 

3. Perhitungan yang dilakukan oleh aplikasi terhadap Penjualan PDH 05 telah tepat 

dan menghasilkan perhitungan yang sesuai dengan hasil perhitungan manual. 

Terbukti pada hasil uji coba perhitungan biaya bahan baku dengan yang ada 

diantara manual sekitar Rp 3.450.0000 sedangkan pada sistem sekitar Rp 

3.450.000. 

4. Diharapkan mampu menghasilkan laporan arus kas yang akurat dengan 3 jenis 

aktivitas dari arus kas bukan lagi menggunakan hasil dari margin pendapatan, 

dikarenakan perbedaan dari laporan dalam bentuk margin pendapatan dan arus 

kas dalam bentuk penggolongan 3 jenis aktivitas pada SAK-ETAP lebih akurat 

informasinya disisi arus kas yang berdasarkan SAK-ETAP dengan yang 

dihasilkan dari laporan margin pendapatan yang terpaku pada hasil pendapatan 

yang diperoleh daripada hasil dari semua kegiatan dari operasi perusahaan 

5. Diharapkan pihak UMKM dapat mengetahui dan memprediksi secara detail 

jenis transaksi yang dihasilkan dari 3 aktivitas dalam laporan arus kas dimasa 

yang akan datang sesuai dengan SAK-ETAP 

6. Diharapkan UMKM mampu mengurangi permasalahan yang diakibatkan dari 

kesalahan dalam penyusunan laporan arus kas 

7. Kelemahan dari aplikasi ini yaitu, tidak dapat menginputkan pada inputan jurnal 

umum, tidak dapat terpisah, namun kelebihannya terletak pada penyajian yang 

dihasilkan lebih terperinci dari informasi pada keuangannya. 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1   Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian tugas akhir dengan menggunakan teknik 

observasi, wawancara, dan studi pustaka sehingga menghasilkan data yang 

mendukung dalam pembuatan aplikasi laporan arus kas berdasarkan SAK-ETAP 

berbasis Microsoft Access 2010 pada UMKM Jaguar Shoes dapat dijelaskan 

kesimpulannya sebagai berikut ini : 

1. Pihak UMKM Jaguar Shoes dapat menggunakan aplikasi laporan arus kas dapat 

mempermudah dalam menggolongkan dan mengklasifikasikan setiap transaksi 

di aktivitas operational, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan berbasis 

Microsoft Access 2010. 

2. Aplikasi laporan arus kas berbasis Microsoft Access dapat memprediksi 

penerimaan dan pengeluaran kas dimasa yang akan datang sehingga manajemen 

dapat dengan mudah mengetahui kelangsungan hidup serta dapat mempermudah 

dalam melakukan evaluasi, monitoring, dan pengambilan keputusan UMKM 

dimasa depan. 

3. Dengan adanya aplikasi laporan arus kas berdasarkan SAK-ETAP dapat 

diterapkan pada usaha sejenis yaitu UMKM dalam bidang usaha 141akarta141 

sepatu. 

4. Aplikasi laporan arus kas berbasis Microsoft Access menggunakan metode 

langsung untuk menyediakan informasi laporan arus kas sehingga dapat 

langsung diketahui kas bersih diakhir periode berjalan. 
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5.2 Saran 

 

Uraian saran yang diperlukan dalam aplikasi arus kas berbasis Microsoft 

Access sebagai berikut ini : 

1. Aplikasi laporan arus kas berbasis Microsoft Access dapat digunakan tidak 

hanya pada bidang usaha sepatu namun dapat digunakan diberbagai bidang 

usaha. 

2. Kepada penelitian lanjutan dari aplikasi ini dapat dikembangkan dengan 

mengupdate Microsoft Access yang berbasis desktop ke aplikasi berbasis web 

access dengan menggunakan browser internet yang dapat menampilkan 

berbagai aktivitas secara online serta laporan keuangan khususnya laporan arus 

kas sehingga dapat mempermudah mudah owner dalam mengurangi resiko 

serta adanya penyimpangan atau kekurangan dalam ketelitian petugas 

keuangan 

3. Kepada peneliti lanjutan diharapkan dapat melanjutkan dari kelemahan dan 

kekurangan dari aplikasi yang dihasilkan pada tugas akhir ini. 
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