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ABSTRAK 
 

Kegiatan pencatatan transaksi pemasukan dan pengeluaran pada Studio Gofoto 

saat ini disimpan ke dalam Microsoft Excel dengan periode pencatatan keuangan 

setiap bulan. Karena hanya mencatat transaksi pemasukan dan pengeluaran saja, 

Studio Gofoto tidak memiliki laporan keuangan sama sekali. Pencatatan yang 

dihasilkan oleh Studio Gofoto hanya berisikan tanggal transaksi, keterangan 

transaksi, dan jumlah nominal transaksi pemasukan dan pengeluaran. Penulisan 

keterangan transaksi keuangan tidak dibuat secara jelas dan konsisten sehingga data 

yang dihasilkan susah dibaca. Apabila pencatatan seperti ini dilakukan secara terus 

menerus maka akan menyulitkan penelusuran data transaksi yang telah tercatat. Jika 

terjadi kesalahan dalam pencatatan transaksi keuangan dapat mengakibatkan 

laporan keuangan yang dihasilkan menjadi salah dan tidak terstruktur dengan baik. 

Dari permasalahan yang terjadi, maka akan dibuatkan solusi untuk menangani 

permasalahan dalam pembuatan laporan keuangan yaitu dengan pembuatan 

Aplikasi Pembuatan Laporan Keuangan Berbasis Microsoft Access. Dengan 

menggunakan aplikasi ini Studio Gofoto dapat membuat dan memiliki laporan 

keuangan, serta dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan lebih terkoordinir 

karena sudah terdapat pengelompokkan akun dan penjurnalan di dalam aplikasi ini. 

Output yang dihasilkan berupa Laporan Laba Rugi dan Laporan Posisi Keuangan 

atau Neraca. Disatu sisi laporan ini dapat digunakan untuk membantu pihak 

manajerial (owner) dalam menganalisa kesehatan keuangan dan dapat digunakan 

sebagai laporan pembantu dalam pengambilan keputusan. 

 

Kata Kunci : Aplikasi Microsoft Access, Laporan Laba Rugi, Neraca 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Di era digital ini kebutuhan manusia mengenai gadget terus bertambah pesat. 

Mereka menginginkan hal yang lebih terbaru lagi dari waktu ke waktu. Seperti 

halnya Smartphone yang saat ini sangat digemari dari segala rentang usia dan telah 

dianggap sebagai kebutuhan primer. Teknologi yang terdapat pada smartphone 

sejatinya terus berkembang baik dari sektor processor, penyimpanan, desain, 

bahkan dari segi kamera. Banyak perusahaan smartphone yang berlomba – lomba 

menciptakan teknologi terbaik disektor kamera. Hal ini terjadi karena kebiasaan 

manusia sekarang yang selalu mengabadikan setiap momen menggunakan kamera, 

baik kamera smartphone maupun kamera konvensional. Kebiasaan mengabadikan 

momen menggunakan kamera lazim disebut sebagai fotografi dan dari kebiasaan 

itu mulai muncul pekerjaan bagi mereka yang ahli dibidang seni fotografi. 

Pekerjaan bidang fotografi mulai banyak digeluti akibat bertambahnya kebutuhan 

manusia yang ingin mengabadikan momen mereka secara baik dan profesional 

karena momen tersebut dapat dikatakan sebagai suatu momen langka yang biasanya 

tidak terjadi dua kali seperti momen wisuda maupun pernikahan. Studio Gofoto 

merupakan salah satu studio yang bergerak dibidang fotografi. Studio Gofoto telah 

berdiri selama kurang lebih tiga tahun terhitung pada Juli 2017. Studio Gofoto dapat 

melayani beragam dokumentasi seperti foto group, foto personal, foto couple, foto 

graduation, foto maternity, dan lainnya. Studio Gofoto

dapat dikatakan sebagai sebuah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang 

bergerak dibidang fotografi. 
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UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat pada 

fungsi sebuah UMKM sebagai suatu usaha yang dapat membuka lapangan 

pekerjaan baru yang dapat mengembangkan daya kreasi, daya cipta, serta daya 

usaha terutama bagi mereka yang terbatas kemampuan ekonominya agar dapat turut 

memberikan sumbangsih bagi perekonomian bangsa. Sebagai sebuah UMKM 

dituntut dapat menyajikan laporan keuangan yang baik. Berdasarkan SAK-ETAP 

(Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) laporan 

keuangan terdiri dari; neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan 

arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dapat digunakan 

untuk mengetahui sebuah UMKM dalam keadaan sehat secara finansial atau tidak. 

Selain itu, laporan keuangan juga dapat digunakan ketika UMKM membutuhkan 

modal tambahan dengan melakukan peminjaman ke Bank, maka laporan keuangan 

yang akan dipertimbangkan oleh perbankan. 

Selama tiga tahun ini Studio Gofoto masih belum memiliki laporan keuangan 

secara baik. Studio Gofoto dalam mencatat laporan keuangannya masih terbatas 

dalam pencatatan pemasukan dan pengeluaran arus kas secara operasional setiap 

harinya. Pencatatan yang dihasilkan oleh Studio Gofoto hanya berisikan tanggal 

transaksi, keterangan transaksi, dan jumlah nominal transaksi pemasukan dan 

pengeluaran. Pencatatan dilakukan menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk 

diarsipkan secara bulanan. Penulisan keterangan transaksi tidak dibuat secara jelas 

dan konsisten sehingga laporan yang dihasilkan susah dibaca dan ditelusuri kembali 

apabila terdapat kesalahan dalam proses pencatatannya.  

Dari permasalahan yang telah didapatkan maka dibuatkan solusi untuk 

mengatasi masalah tersebut. Solusi tersebut adalah dengan membuatkan neraca dan 
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laporan laba rugi berbasis Microsoft Access untuk mempermudah Studio Gofoto 

dalam melakukan pencatatan keuangan dan penjurnalan transaksi sehingga dapat 

menghasilkan laporan – laporan yang dibutuhkan oleh pihak terkait dalam 

menjalankan usahanya. Microsoft Access merupakan suatu program aplikasi 

berbasis data komputer relasional yang difungsikan untuk merancang, membuat, 

dan mengolah beragam jenis data yang berkapasitas besar. Kelebihan penggunaan 

Microsoft Access ini sendiri dapat mempermudah dalam melakukan pencatatan 

laporan keuangan karena laporan keuangan sudah otomatis terbuat dari field yang 

diisikan oleh pengguna dan selain itu tampilannya juga lebih mudah digunakan 

daripada aplikasi berbasis data lainnya. Pencarian data juga dapat dipermudah 

dengan pilihan pencarian berdasarkan tanggal dan nama akun yang terdapat pada 

laporan keuangan. Hal ini tentu saja dapat menambah efektif dan efisiennya bagian 

keuangan dalam pengerjaan laporan keuangan sehingga pemilik dapat dengan 

mudah pula mengetahui kesehatan keuangan Studio Gofoto selama periode 

pencatatan keuangan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: Bagaimana merancang bangun aplikasi pembuatan 

laporan keuangan pada Studio Gofoto dengan menggunakan aplikasi Microsoft 

Access? 
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1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan 

bahwa Batasan masalah pada laporan ini adalah: 

1. Pembuatan neraca menggunakan aplikasi Microsoft Access 

2. Pembuatan laporan laba rugi dalam bentuk single step berbasis aplikasi 

Microsoft Access 

3. Pembuatan neraca menggunakan bentuk staffel 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin didapatkan dari kerja praktik ini adalah: 

1. Terbentuknya aplikasi pembuatan laporan keuangan pada Studio Gofoto 

dengan menggunakan aplikasi Microsoft Access 

2. Terbentuknya aplikasi yang dapat memudahkan user dalam pencarian dan 

pengelompokan data 

3. Terdapat output berupa neraca dan laporan laba rugi 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari kerja praktik ini adalah diharapkan mampu 

memberikan manfaat bagi instansi maupun Studio Gofoto diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Bagi pemilik Studio Gofoto 

Dapat memberikan masukan maupun saran mengenai hal – hal yang 

berhubungan dengan pembuatan laporan keuangan yang dilakukan oleh 
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Studio Gofoto yang selanjutnya dapat digunakan sebagai salah satu bahan 

dalam proses pengambilan keputusan dalam hal keuangan perusahaan. 

2. Bagi almamater 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pembendaharaan referensi 

dan bahan pertimbangan. Diharapkan melalui penelitian ini dapat terjalin 

hubungan yang lebih erat antara Studio Gofoto dengan Universitas 

Dinamika khususnya program studi S1 Akuntansi. 

3. Bagi Penulis 

Merupakan sarana untuk menambah ilmu dibidang akuntansi serta 

memberikan pengalaman baru dibidang pembuatan aplikasi akuntansi 

berbasis Microsoft Access.
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Gambaran Umum 

Berikut ini akan dijelaskan tentang sejarah, visi misi, logo, struktur organsasi, 

dan deskripsi pekerjaan per divisi di Studio Gofoto. 

 

2.2 Sejarah Studio Gofoto 

Studio Gofoto merupakan UMKM yang bergerak dibidang fotografi. Studio 

Gofoto beralamat di Jl. Dukuh Kupang Barat I No.1G, Dukuh Kupang, Surabaya 

dan sudah berdiri sejak tiga tahun yang lalu. Studio Gofoto dapat melayani beragam 

dokumentasi seperti foto group, foto personal, foto couple, foto graduation, foto 

maternity, dan lainnya. Studio Gofoto memiliki unit bisnis yang berjalan dalam 

bidang photobooth yang dinamakan Miniminiphotobooth. Studio Gofoto sendiri 

menyasar konsumen menengah dalam kegiatan bisnisnya. Studio Gofoto dapat 

melayani kegiatan fotografi hingga hampir seluruh kota di Jawa Timur. 

 

2.3 Visi dan Misi Studio Gofoto 

Studio Gofoto berkomitmen untuk mempertahankan kualitas kepada 

konsumen dengan visi dan misi yang dijalankan. Adapun visi dan misi Studio 

Gofoto adalah:

2.3.1 Visi 

Menjadikan Studio Gofoto sebagai penyedia jasa foto dan video 

unggulan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dengan 
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harga yang murah dan terjangkau, professional, dan penuh tanggung 

jawab terhadap kepuasan konsumen. 

2.3.2 Misi 

Meningkatkan pelayanan dan SDM secara berkala sesuai dengan 

perkembangan jaman dan teknologi dengan harga terjangkau. 

 

2.4 Logo Studio Gofoto 

Berikut ini logo dari Studio Gofoto 

 

Gambar 1 Logo Studio Gofoto 
 

2.5 Struktur Organisasi 

Kepala Kantor

Marketing Operasional Produksi Keuangan

 

Gambar 2 Struktur Organisasi Studio Gofoto 
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2.6 Deskripsi Pekerjaan 

Berdasarkan struktur organisasi pada Gambar 2, dapat dideskripsikan tugas 

yang dimiliki oleh setiap divisi sebagai berikut: 

1) Kepala Kantor 

a) Memimpin dan mengawasi seluruh divisi yang terdapat pada Studio 

Gofoto. 

b) Mewujudkan visi kantor dengan melaksanakan misi kantor secara 

keseluruhan. 

c) Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur. 

d) Merencanakan. mengembangkan, melaksanakan, serta mengelola 

kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan. 

2) Pemasaran / Marketing 

a) Melakukan pencarian dan visting konsumen. 

b) Mencari pesanan konsumen. 

c) Melakukan promosi diberbagai media sosial Studio Gofoto. 

d) Membuat dan menentukan harga penawaran sesuai dengan layanan 

yang diberikan. 

e) Menjaga relasi dengan konsumen. 

3) Operasional 

a) Sebagai divisi pembantu dalam pelaksanaan divisi produksi. 

b) Melakukan pengecekan peralatan untuk kepentingan produksi. 

c) Memastikan keseluruhan peralatan yang digunakan Studio Gofoto 

dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

d) Mengawasi persediaan dan tata letak peralatan operasional. 
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4) Produksi 

a) Melaksanakan seluruh aktivitas produksi Studio Gofoto. 

b) Bertanggung jawab atas kualitas hasil pekerjaan Studio Gofoto. 

c) Membuat hasil produksi sesuai dengan keinginan konsumen dengan 

tetap memperhatikan SOP yang berlaku 

d) Menjaga peralatan produksi tetap berfungsi sebagaimana mestinya. 

5) Keuangan 

a) Membuat laporan keuangan Studio Gofoto. 

b) Mengatur kelancaran pemasukan dan pengeluaran Studio Gofoto. 

c) Mengontrol piutang. 

d) Melakukan penagihan kepada konsumen. 

e) Menyiapkan laporan – laporan lain atas kegiatan perusahaan yag 

digunakan untuk evaluasi kepala kantor.
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut: 

1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 

dalam Undang – Undang ini. 

2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha 

Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam 

Undang – Undang ini. 

3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha 

Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana 

diatur dalam Undang – Undang ini.

Kriteria yang membedakan usaha mikro, kecil, dan menengah dapat dilihat dari 

jumlah aset dan hasil penjualan (omzet) tahunan usaha tersebut, sebagaimana yang 

telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 1 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

No. Uraian 
Kriteria 

Aset Omzet 

1. Usaha Mikro 
Maksimal 

Rp50.000.000 

Maksimal 

Rp300.000.000 

2. Usaha Kecil 
>Rp50.000.000 – 

Rp500.000.000 

>Rp300.000.000 – 

Rp2.500.000.000 

3. Usaha Menengah 
>Rp500.000.000 – 

Rp10.000.000.000 

>Rp2.500.000.000 – 

Rp50.000.000.000 

(source : Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008) 
 

Menurut Sujarweni (2019:12) ciri – ciri dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

adalah sebagai berikut: 

1) Jenis produk yang dihasilkan merupakan produk yang dibutuhkan oleh 

konsumen, 

2) Tempat usaha yang didirikan pada umumnya menetap dan tidak berpindah – 

pindah, 

3) Memiliki izin usaha atau syarat legalitas lainnya, contohnya Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP), Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP), dan lain sebagainya, 

4) Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki jiwa entrepreneur, 

sehingga mampu mengelola usahanya untuk lebih maju, 

5) Memiliki perencanaan bisnis yang baik, sehingga mampu mengelola usahanya 

untuk lebih maju, dan 

6) Membuat laporan keuangan, suatu usaha setidaknya telah memiliki pembukuan 

sederhana, yang memisahkan antara Aset, Kewajiban maupun Modal milik 

usaha dengan milik pribadi (keluarga). 

 

3.2 Laporan Keuangan 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) melalui Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan 
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yang lengkap, meliputi: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi 

keuangan (arus kas, atau arus dana, catatan, dan laporan lain) serta materi 

penjelasan yang merupakan bagian integral darinya. Laporan keuangan memiliki 

karakteristik kualitatif yang digunakan bagi penggunanya dalam pengambilan 

keputusan yang bernilai ekonomis. Karakteristik kualitatif keuangan menurut 

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) melalui PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan) adalah: 

1) Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai. Dalam hal ini, 

pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas 

ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi 

dengan ketekunan yang wajar. 

2) Relevan 

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai 

dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan 

apabia informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai 

dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau 

masa depan, atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. 

3) Keandalan 

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal. Informasi memiliki kualitas andal 

jika bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan material, dan dapat 

diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang 

seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Selain 
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itu informasi harus diarahkan pada kebutuhan pemakai, dan tidak bergantung 

pada kebutuhan atau keinginan pihak tertentu. 

4) Dapat dibandingkan 

Pemakai laporan keuangan harus dapat memperbandingkan laporan keuangan 

perusahaan antar periode pencatatan keuangan untuk mengidentifikasi 

kecenderungan posisi keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan 

laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, 

kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. 

UMKM wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta 

melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Laporan keuangan ini 

sebaiknya dibuat setiap bulan. Menurut Sujarweni (2019:36) laporan keuangan 

yang diwajibkan untuk UMKM adalah laporan laba rugi dan laporan neraca / posisi 

keuangan. 

 

3.3 Laporan Laba Rugi 

Menurut Sujarweni (2019:36) laporan laba rugi adalah laporan mengenai 

pendapatan, beban, dan laba atau rugi suatu usaha dalam suatu periode tertentu. 

Laporan laba rugi berisikan jabaran unsur – unsur pendapatan dan beban 

perusahaan pada suatu periode sehingga menghasilkan perhitungan laba maupun 

rugi bersih pada periode tersebut. Semua pendapatan dan beban yang diakui dalam 

suatu periode harus disajikan secara keseluruhan, kecuali Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) mengisyaratkan hal 

yang lain. 
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Laporan laba rugi merupakan laporan untuk mengukur keberhasilan 

operasional perusahaan selama jangka waktu tertentu. Laporan laba rugi dibuat di 

akhir tahun atau di akhir periode perusahaan. Laporan ini menghasilkan informasi 

untuk membantu penggunannya dalam memprediksi jumlah arus kas di masa 

mendatang. Laporan laba rugi juga dapat membantu mengukur performa 

perusahaan dalam satu periode atau satu tahun. 

Laporan laba rugi dapat dibuat dalam dua bentuk, antara lain: 

1) Bentuk single step atau langsung 

Bentuk laporan laba rugi single step hanya memisahkan antara 

kumpulan pendapatan dengan laba, dan kumpulan akun – akun biaya 

dan kerugian – kerugian. Dalam bentuk single step, semua pendapatan 

dan keuntungan yang termasuk unsur operasi ditempatkan pada bagian 

awal laporan laba rugi, diikuti dengan seluruh beban dan kerugian yang 

termasuk kategori operasi. Selisih antara total pendapatan dan 

keuntungan dengan total beban dan kerugian menghasilkan laba 

operasi. Berikut adalah format umum dalam penyusunan laporan laba 

rugi menggunakan bentuk single step adalah sebagai berikut: 
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PT SUBUR JAYA 
LAPORAN LABA RUGI 

PERIODE DESEMBER 2013 

 
Gambar 3 Format Laporan Laba Rugi Menggunakan Bentuk Single Step 

(source : Sujarweni. Akuntansi UMKM. 2019:37) 
 

2) Bentuk multi step atau tidak langsung 

Bentuk laporan laba rugi multi step membuat laporan laba rugi dengan 

mengelompokkan akun pendapatan dan beban menjadi sebuah runtutan 

akun. Laporan laba rugi menggunakan bentuk ini menunjukkan 

beberapa langkah dalam menentukan laba bersih. Laporan ini 

memisahkan transaksi operasi dari transaksi non – operasi, juga 

membandingkan biaya dan beban dengan pendapatan yang 

berhubungan. Pengungkapan laba operasional akan memperlihatkan 

perbedaan antara aktivitas biasa dengan aktivitas yang tidak biasa atau 

insidentil. Berikut adalah format umum dalam penyusunan laporan laba 

rugi menggunakan bentuk multi step adalah sebagai berikut: 



16 
 

 
 

PT SUBUR JAYA 
LAPORAN LABA RUGI 

PERIODE DESEMBER 2013

 
Gambar 4 Format Laporan Laba Rugi Menggunakan Bentuk Multi Step 

(source : Sujarweni. Akuntansi UMKM. 2019:38) 
 

3.4 Laporan Posisi Keuangan atau Neraca 

Menurut Sujarweni (2019:38) laporan posisi keuangan atau neraca adalah 

laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari suatu usaha yang meliputi 

aktiva, kewajiban, dan modal pada suatu periode tertentu. Berdasarkan Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) laporan 

posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas pada 

akhir periode pelaporan. Laporan posisi keuangan suatu entitas dapat mencakup 

akun – akun berikut antara lain kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, 

utang usaha, utang bank, dan ekuitas. SAK-EMKM tidak menentukan format atau 

urutan akun – akun yang disajikan, akan tetapi suatu entitas dapat menyajikan akun 

– akun aset berdasarkan urutan likuiditas dan akun – akun liabilitas berdasarkan 

urutan jatuh tempo. 
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Laporan posisi keuangan atau neraca dapat dibuat dalam dua bentuk, antara 

lain: 

1) Neraca bentuk scontro 

Neraca bentuk scontro adalah bentuk neraca yang susunannya berbentuk 

sebelah – menyebelah sehingga memisahkan antara kelompok harta (aktiva) 

di posisi sebelah kiri dan utang serta modal (passiva) di posisi sebelah 

kanan. Untuk akun aktiva harus dipisahkan antara akun – akun yang 

termasuk pada aktiva lancar dan aktiva tetap. Tujuan memisahkan akun – 

akun ini adalah untuk memudahkan dalam mengetahui jumlah masing – 

masing aktiva yang kemudian dijumlahkan untuk mengetahui keseluruhan 

total saldo aktiva. Neraca ini biasa disebut juga dengan neraca bentuk T. 

Berikut adalah format umum dalam penyusunan laporan posisi keuangan 

atau neraca menggunakan bentuk scontro adalah sebagai berikut: 

PT SUBUR JAYA 
NERACA 

PERIODE DESEMBER 2013 

 
Gambar 5 Format Neraca Menggunakan Bentuk Scontro 

(source : Sujarweni. Akuntansi UMKM. 2019:39) 
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2) Neraca bentuk staffel 

Neraca bentuk staffel adalah bentuk neraca yang disusun dengan 

Menyusun ke bawah dan meletakkan saldo pada bagian samping 

dengan kolom debet kredit. Neraca bentuk staffel tersusun secara urut 

dari kelompok harta (aktiva) berada diposisi paling atas hingga 

kelompok utang serta modal (passiva) berada diposisi paling bawah. 

Neraca ini biasa disebut juga dengan neraca bentuk laporan. Berikut 

adalah format umum dalam penyusunan laporan posisi keuangan atau 

neraca menggunakan bentuk staffel adalah sebagai berikut: 

PT SUBUR JAYA 
NERACA 

PERIODE DESEMBER 2013 

 
Gambar 6 Format Neraca Menggunakan Bentuk Staffel 

(source : Sujarweni. Akuntansi UMKM. 2019:39) 
 

3.5 Aplikasi 

Menurut Pramana (2012) aplikasi adalah satu unit perangkat lunak yang 

sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan akan berbagai aktivitas ataupun 
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pekerjaan, seperti aktivitas perniagaan, periklanan, pelayanan masyarakat, game, 

dan berbagai aktivitas lainnya yang dilakukan oleh manusia. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (1998:52) aplikasi merupakan 

suatu sistem yang dirancang untuk mengolah data dengan aturan serta ketentuan 

tertentu dan menggunakan Bahasa pemrograman tertentu. 

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diambil 

kesimpulan bahwa aplikasi merupakan suatu perangkat lunak yang didalamnya 

terdapat rancangan sistem untuk mengolah data beserta aturan yang berguna untuk 

memudahkan penggunanya dalam menjalankan aktivitas sehari – hari. 

 

3.6 Microsoft Access 

Menurut Wijaya (2017) Microsoft Access merupakan program aplikasi 

database yang dipakai untuk mengolah data dari suatu database. Program 

Microsoft Access dapat diperoleh di dalam paket Microsoft Office yang merupakan 

paket terintegrasi dari beberapa program aplikasi yang lain, seperti Microsoft Excel, 

Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan beberapa program lainnya. Di dalam 

program Microsoft Access terdapat 4 jenis program utama yang sering digunakan, 

yaitu:  

1) Table 

merupakan tempat untuk menyimpan data yang telah diolah dan mempunyai 

suatu tema tertentu. Table terdiri dari Field dan Record. Field merupakan tempat 

data atau informasi dalam kelompok sejenis yang dimasukkan atau diinputkan 

pada bagian kolom table. Record merupakan kumpulan dari beberapa field yang 

saling berhubungan dan tersimpan dalam bentuk baris pada table. 
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2) Query 

merupakan objek database yang berfungsi untuk menampilkan, menyunting, 

memperbaharui, menghapus, dan menganalisis suatu data yang memenuhi syarat 

tertentu dari satu table atau lebih. 

3) Form  

merupakan objek database yang digunakan untuk membuat kontrol – kontrol 

untuk proses memasukkan, memeriksa, dan mempengaruhi data. 

4) Report 

merupakan objek database yang digunakan untuk menampilkan data yang telah 

diformat sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Objek ini biasa berupa laporan 

dari ketentuan yang diberikan. 

Kegunaan aplikasi Microsoft Access adalah untuk mengolah program database 

dengan cara canggih yang menawarkan berbagai kemudahan, seperti pengaturan 

data, pembuatan form, pembuatan laporan, penyaring data, dan lain – lain. Ada 

beberapa hal yang berkaitan dengan aplikasi Microsoft Access, antara lain: 

1) Database 

adalah kumpulan data yang dipakai dalam suatu lingkup tertentu, seperti kantor, 

instansi, sekolah, dan lain – lain. 

2) DBMS 

adalah kumpulan software yang dipakai untuk menangani semua akses ke 

database, berfungsi untuk membuat, mengakses, memanipulasi, dan memelihara 

database. 

3) Query 

merupakan Bahasa yang digunakan untuk melakukan manipulasi pada database 
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yang telah distandarkan dan dikenal dengan nama Structured Query Language 

(SQL). 

4) SQL 

merupakan Bahasa yang digunakan untuk mengakses basis data yang rasional 

5) Macro 

adalah beberapa daftar rangkaian perintah yang dapat disimpan dan 

memungkinkan untuk menambahkan fungsionalitas pada formulir, laporan, dan 

kontrol yang dijalankan secara otomatis tanpa harus menulis kode program. 

6) Module 

merupakan fasilitas untuk menyusun proses otomatis dengan cara penulisan 

kode program menggunakan Bahasa pemrograman Visual Basic for Application 

(VBA). 

Kelebihan dalam penggunaan Microsoft Access antara lain: 

1) Kemudahan pengoperasian aplikasi Microsoft Access. 

2) Microsoft Access mampu menampung data dengan jumlah cukup banyak 

atau besar. 

3) Pada Microsoft Access sudah menerapkan kaidah database sehingga dapat 

mengurangi duplikasi data dan data menjadi lebih akurat. 

4) Proses dalam memasukkan data menjadi lebih efektif karena berbantuan 

dengan menggunakan form. 

5)  Pada Microsoft Access dapat menerapkan aturan keamanan (security) 

yang berlapis untuk menjaga data maupun program aplikasi.
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1 Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan kerja praktik dilakukan selama 1 bulan. Selama kurun waktu 

tersebut, pelaksanaan kerja praktik dilaksanakan pada: 

Tanggal : 13 Februari 2020 – 13 Maret 2020 

Tempat : Studio Gofoto 

Peserta  : Kelvin Hindrawan 

NIM  : 17430200001 

Dalam kegiatan selama kerja praktik berlangsung, berikut ini adalah rincian 

kegiatan yang telah dilakukan di Studio Gofoto. 

Tabel 2 Daftar Kegiatan Selama Kerja Praktik 

No. Kegiatan / Pekerjaan 

1 Pengenalan Studio Gofoto 

2 Pengenalan Aplikasi Microsoft Access 

3 Pembuatan Table dasar 

4 Pembuatan relasi antar Table 

5 Pembuatan Query, Form, dan Subform dasar 

6 Penyesuaian akun – akun yang digunakan 

7 Pembuatan Nota Penjualan 

8 Penghitungan aset Studio Gofoto 

9 Penghitungan penyusutan aset peralatan Studio Gofoto 

4.1.1 Identifikasi Masalah 

Aliran dokumen (Document Flow) berikut ini menggambarkan 

pencatatan rekap transaksi yang berlaku di Studio Gofoto saat ini. Pencatatan 

dilakukan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel yang berisikan 
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tanggal, keterangan, jumlah pengeluaran, dan jumlah pendapatan per periode 

(bulan). Pada pencatatannya tidak terdapat penggolongan akun sehingga 

keterangan transaksi dapat berbeda – beda, hal ini beresiko untuk mempersulit 

pencarian dan penghitungan data. 

Flow of Document

KeuanganKonsumen Kepala Kantor

Start

Memesan 
Jasa Foto

Setuju?YAMenentukan 
Tanggal Foto 1TIDAK

Memberikan 
Daftar Harga

Melakukan 
Transfer DP

Bukti Transfer DP

Membuat 
Faktur

FakturFaktur

Melakukan 
Transfer 

Pelunasan

Bukti Transfer 
Pelunasan

Membuat 
Nota

NotaNota

Pengecekan 
Rekap Transaksi 
dengan Faktur 

dan Nota

Menyimpan Rekap 
Transaski Ke Ms Excel

Rekap 
Transaksi Per 

Bulan

End1

1

2

Input Data Rekap 
Transaksi

Rekap Transaksi

Rekap Transaksi 
Approve

Pengeluaran Kas

Pencatatan Data 
Pengeluaran Kas

 
Gambar 7 Aliran Dokumen (Document Flow) 
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4.1.2 Analisis Masalah 

Dengan menggunakan sistem yang berjalan saat ini, pembuatan laporan 

keuangan pada Studio Gofoto dapat mengalami kesulitan. Tidak adanya 

penggolongan akun akan mempersulit dalam pencarian data. Data keuangan 

yang dihasilkan Studio Gofoto setiap bulannya bisa mencapai lebih dari 100 

transaksi. Jika data yang tidak digolongkan berdasarkan namanya maka akan 

menyusahkan bagian keuangan dalam pencarian data yang memiliki jenis 

transaksi yang sama. Hal ini terjadi karena keterangan data tersebut hanya 

ditulis berdasarkan nama konsumen dan sedikit keterangan yang menjelaskan 

transaksi tersebut sehingga tidak rinci. Untuk jenis transaksi yang sama tidak 

dicatat secara konsisten dalam penulisan keterangannya. 

Resiko lain dari tidak adanya penggolongan akun dalam pembuatan 

laporan keuangan yakni dapat mempersulit dalam proses penghitungan data. 

Jika pencatatan yang dilakukan tidak terkoordinasi maka data beresiko tidak 

tercatat sehingga dapat merugikan perusahaan. Selain itu jika ada data yang 

tidak tercatat bisa mengakibatkan terjadinya pencurian kas yang dilakukan oleh 

karyawan Studio Gofoto. 

 

4.1.3 Solusi Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan analisis masalah yang telah dijelaskan, 

maka dibuatkan aplikasi pembuatan laporan keuangan pada Studio Gofoto 

berbasis Microsoft Access. Penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat 

membantu bagian keuangan dalam melakukan pencatatan transaksi sehingga 

dapat menghasilkan laporan keuangan Studio Gofoto lebih baik lagi. Di dalam 

aplikasi ini juga sudah mengaplikasikan penggolongan akun sehingga data – 
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data akan lebih mudah dibaca, selain itu juga dapat membantu dalam 

pengkoordinasian data transaksi keuangan Studio Gofoto sehingga data yang 

disajikan akan terlihat lebih rapi. Dari aplikasi ini akan dihasilkan 2 jenis 

laporan keuangan yaitu Laporan Laba Rugi dan Laporan Posisi Keuangan atau 

Neraca. 

 

4.1.4 Diagram Input, Proses, Output (IPO) 

Tabel 3 Diagram Input, Proses, Output 
Diagram Input, Proses, Output (IPO)

OUTPUTPROSESINPUT

Data COA Pengelolaan Data 
COA Master COA

Data Akun Pengelolaan Data 
Akun Master Akun

Data Package Pengelolaan Data 
Package

Master 
Package

Data Customer Pengelolaan Data 
Customer

Master 
Customer

C

Master 
Customer
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Tabel 3 menggambarkan tentang diagram input, proses, dan output dari 

aplikasi yang akan dibuat. Berikut merupakan penjelasan dari masing – masing 

input, proses, dan output yang terjadi: 

1) Input 

a. Data COA 

Merupakan data yang berisikan nama – nama COA yang digunakan 

untuk mengelompokkan data akun dalam membuat sub bab akun secara 

sistematis dan teratur. 

b. Data Akun 

Merupakan data yang berisi nama akun yang digunakan untuk 

mengelompokkan data transaksi secara sistematis dan teratur. 

c. Data Package 

Merupakan data yang berisi nama paket jasa foto yang terdapat di Studio 

Gofoto. 

d. Data Customer 

Merupakan data yang berisi keterangan identitas konsumen Studio 

Gofoto. 

e. Master Customer 

Merupakan bentuk database dari data konsumen yang telah tersimpan 

yang berisikan ID customer, nama customer, nomor telepon, dan email. 

f. Master Package 

Merupakan bentuk database dari data paket yang telah tersimpan yang 

berisikan ID paket dan nama paket. 
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g. Master Nota Penjualan 

Merupakan bentuk database dari data nota penjualan yang telah 

tersimpan yang berisikan nomor nota, tanggal nota, nama customer, 

nomor telepon, paket, dan keterangan. 

h. Master COA 

Merupakan bentuk database dari data COA yang telah tersimpan yang 

berisikan nomor COA dan nama COA. 

i. Master Akun 

Merupakan bentuk database dari data akun yang telah tersimpan yang 

berisikan nomor COA, kode akun, nama akun, saldo, dan tanggal awal.  

j. Master Transaksi 

Merupakan bentuk database dari data transaksi yang telah tersimpan 

yang berisikan tanggal, nomor transaksi, dan keterangan. 

 

2) Proses 

a. Pengelolaan Data COA 

Proses ini digunakan dalam mengolah data – data COA seperti 

menambah, mengubah, atau menghapus data sesuai dengan kebutuhan. 

b. Pengelolaan Data Akun 

Proses ini digunakan dalam mengolah data – data akun seperti 

menambah, mengubah, atau menghapus data sesuai dengan kebutuhan.  
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c. Pengelolaan Data Package 

Proses ini digunakan dalam mengolah data – data paket foto yang ada di 

Studio Gofoto seperti menambah, mengubah, atau menghapus data 

sesuai dengan kebutuhan. 

d. Pengelolaan Data Customer 

Proses ini digunakan dalam mengolah data – data konsumen seperti 

menambah, mengubah, atau menghapus data sesuai dengan kebutuhan. 

e. Pembuatan Nota Penjualan 

Proses ini digunakan dalam pembuatan nota penjualan yang 

menghasilkan output nota penjualan. 

f. Pembuatan Data Transaksi 

Proses ini digunakan dalam pembuatan atau rekap kumpulan data 

transaksi Studio Gofoto yang menghasilkan output data transaksi. 

g. Pembuatan Laporan Keuangan 

Proses ini digunakan dalam pembuatan laporan keuangan yang 

menghasilkan output Laporan Laba Rugi dan Neraca. 

 

3) Output 

a. Master COA 

Merupakan bentuk database dari data COA yang telah tersimpan yang 

berisikan nomor COA dan nama COA. 

b. Master Akun 

Merupakan bentuk database dari data akun yang telah tersimpan yang 

berisikan nomor COA, kode akun, nama akun, saldo, dan tanggal awal. 
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c. Master Package 

Merupakan bentuk database dari data paket yang telah tersimpan yang 

berisikan ID paket dan nama paket. 

d. Master Customer 

Merupakan bentuk database dari data konsumen yang telah tersimpan 

yang berisikan ID customer, nama customer, nomor telepon, dan email. 

e. Data Nota Penjualan 

Merupakan data yang berisi keterangan transaksi penjualan Studio 

Gofoto dari pekerjaan jasa yang telah dilunasi oleh konsumen Studio 

Gofoto. 

f. Master Nota Penjualan 

Merupakan bentuk database dari data nota penjualan yang telah 

tersimpan yang berisikan nomor nota, tanggal nota, nama customer, 

nomor telepon, paket, dan keterangan. 

g. Data Transaksi 

Merupakan data yang berisi keterangan transaksi pendapatan dan 

pengeluaran Studio Gofoto. 

h. Master Transaksi 

Merupakan bentuk database dari data transaksi yang telah tersimpan 

yang berisikan tanggal, nomor transaksi, dan keterangan. 

i. Laporan Laba Rugi 

Laporan keuangan Studio Gofoto yang dihasilkan pada suatu periode 

akuntansi yang menjabarkan unsur – unsur pendapatan dan beban 

sehingga menghasilkan perhitungan laba atau rugi bersih. 
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j. Neraca 

Laporan keuangan Studio Gofoto yang di dalamnya terdapat informasi 

mengenai aktiva, kewajiban, serta ekuitas pada akhir periode akuntansi. 

 

4.1.5 Context Diagram 
 

AkunCOA

NeracaKonsumen

Operasional

Aplikasi 
Pembuatan 

Laporan 
Keuangan Studio 

Gofoto

Kepala Kantor

Penjualan

Pembelian

Laporan Laba Rugi

Data Customer

Marketing Package

Keuangan

 
Gambar 8 Context Diagram 

Diagram alir data (context diagram) menggambarkan suatu masukkan 

dasar, sistem umum, dan keluaran yang dapat mewakili seluruh proses yang 

terdapat pada suatu sistem. Pada gambar 8 dijelaskan mengenai input dan 

output yang dihasilkan dari sistem aplikasi pembuatan laporan keuangan yang 

akan dirancang pada Studio Gofoto. External entity yang terlibat dalam context 

diagram antara lain konsumen, marketing, operasional, keuangan dan kepala 

kantor. Masing – masing entitas memiliki fungsinya masing – masing di dalam 

sistem. Konsumen memiliki input data penjualan dan memasukkan data 

konsumen, bagian marketing memasukkan data package, bagian operasional 

memasukkan data pembelian, dan bagian keuangan memasukkan data berupa 
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COA dan akun. Kepala kantor mendapatkan output dari input yang dihasilkan 

oleh 4 external entity lainnya yang dimana output tersebut berupa Laporan 

Laba Rugi dan Neraca. 

 

4.1.6 Data Flow Diagram Level 0 

 

1.0
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Neraca Saldo PenyesuaianMaster Customer

Nota Penjualan

 
Gambar 9 Data Flow Diagram Level 0 

Data Flow Diagram Level 0 menggambarkan proses yang terdapat pada 

suatu sistem. Pada gambar 9 dijelaskan mengenai proses yang akan terjadi pada 

aplikasi pembuatan laporan keuangan pada Studio Gofoto memiliki 7 proses 

yaitu pengelolaan data COA, pengelolaan data akun, pengelolaan data 

package, pengelolaan data customer, input nota penjualan, pemrosesan 

transaksi, dan pelaporan. Berikut penjelasan dari masing – masing proses. 
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1) Pengelolaan data COA 

Proses pengelolaan data COA merupakan proses dimana bagian keuangan 

melakukan input ke dalam sistem berupa data COA yang kemudian 

disimpan ke dalam database berupa master COA sebagai master dari 

sistem. Data master COA merupakan induk dari data master akun yang 

digunakan dalam pengelompokkan transaksi. Output database yang 

dihasilkan dari proses ini akan masuk ke dalam proses 6.0 yaitu Pemrosesan 

Transaksi sebagai input dari proses tersebut. 

 

2) Pengelolaan data akun 

Proses pengelolaan data akun merupakan proses dimana bagian keuangan 

melakukan input ke dalam sistem berupa data akun yang kemudian 

disimpan ke dalam database berupa master akun sebagai master dari sistem. 

Data akun merupakan turunan dari data COA yang telah tersimpan 

sebelumnya. Output database yang dihasilkan dari proses ini akan masuk 

ke dalam proses 6.0 yaitu Pemrosesan Transaksi sebagai input dari proses 

tersebut. 

 

3) Pengelolaan data package 

Proses pengelolaan data package merupakan proses dimana bagian 

marketing melakukan input ke dalam sistem berupa data package yang 

kemudian disimpan ke dalam database berupa master package sebagai 

master dari sistem. Output database yang dihasilkan dari proses ini akan 

masuk ke dalam proses 5.0 yaitu Input Nota Penjualan sebagai input dari 

proses tersebut. 
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4) Pengelolaan data customer 

Proses pengelolaan data customer merupakan proses dimana konsumen 

memberikan data – data diri customer seperti nama, nomor telepon, dan 

email yang kemudian dimasukkan sebagai input ke dalam sistem menjadi 

data customer. Data customer kemudian disimpan ke dalam database 

berupa master customer sebagai master dari sistem. Output database yang 

dihasilkan dari proses ini akan masuk ke dalam proses 5.0 yaitu Input Nota 

Penjualan sebagai input dari proses tersebut. 

 

5) Input nota penjualan 

Proses input nota penjualan merupakan pemrosesan masukkan yang 

didapatkan dari database package dan customer kemudian data dari 

konsumen berupa penjualan. Dari masukkan tersebut diproses menjadi nota 

penjualan. Output yang dihasilkan dari proses ini akan masuk ke dalam 

proses 6.0 yaitu Pemrosesan Transaksi sebagai input dari proses tersebut. 

 

6) Pemrosesan transaksi 

Proses pemrosesan transaksi merupakan pemrosesan masukkan yang 

didapatkan dari database COA dan akun, data dari operasional berupa 

pembelian, dan nota penjualan yang dihasilkan dari proses Input Nota 

Penjualan. Dari masukkan tersebut diproses menjadi neraca saldo yang telah 

disesuaikan. 
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7) Pelaporan 

Proses pelaporan merupakan pemrosesan masukkan yang didapatkan dari 

proses Pemrosesan Transaksi. Dari proses ini menghasilkan laporan 

keuangan Studio Gofoto yang berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi. 

Laporan ini akan dilaporkan kepada Kepala Kantor. 

 

4.1 Pembuatan Aplikasi Pembuatan Laporan Keuangan Pada Studio Gofoto 

Berbasis Microsoft Access 

Langkah awal dalam pembuatan aplikasi adalah membuat database 

penyimpanan data – data yang digunakan dalam sistem berbentuk table. Dari table 

- table yang telah dibuat kemudian direlasikan antar table agar database yang 

terbentuk dapat saling berhubungan. Setelah table saling berelasi, data – data yang 

terdapat di dalamnya dapat ditampilkan dengan menggunakan query. Dari query ini 

dapat menghasilkan laporan – laporan sebagai output dari pembuatan aplikasi. 

Berikut penjelasan dari tahap – tahap proses pembuatan Aplikasi Pembuatan 

Laporan Keuangan Pada Studio Gofoto Berbasis Microsoft Access. 

 

4.2.1 Deskripsi Tabel 

Selanjutnya akan dijelaskan struktur table yang digunakan dalam 

pembuatan Aplikasi Pembuatan Laporan Keuangan Pada Studio Gofoto 

Berbasis Microsoft Access. Table yang digunakan yaitu table user, table COA, 

table akun, table package, table customer, table nota penjualan, table rincian 

nota, table transaksi, table detail transaksi. 
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a) Table User 

Nama Table  : USER 

Primary Key  : IDUSER 

Foreign Key  : - 

Fungsi  : Data master untuk data pengguna aplikasi 

Tabel 4 Struktur Table User 
No. Field Type Data Field Size Constraint 

1 IDUSER Short Text 5 PK 

2 NAMA Short Text 25  

3 STATUS Short Text 5  

4 SANDI Short Text 10  
 

 

b) Table COA 

Nama Table  : COA 

Primary Key  : NOMOR_COA 

Foreign Key  : - 

Fungsi  : Data master induk atas table akun 

Tabel 5 Struktur Table COA 
No. Field Type Data Field Size Constraint 

1 NOMOR_COA Short Text 3 PK 

2 NAMA_COA Short Text 25  
 

 

c) Table Akun 

Nama Table  : AKUN 

Primary Key  : KODE_AKUN 

Foreign Key  : NOMOR_COA 
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Fungsi  : Data master akun untuk grouping transaksi 

Tabel 6 Struktur Table Akun 

No. Field Type Data 
Field 

Size 
Constraint 

1 NOMOR_COA Short Text 3 FK 

2 KODE_AKUN Short Text 5 PK 

3 NAMA_AKUN Short Text 50  

4 SALDO Currency -  

5 TANGGAL_AWAL Date/Time -  
 

 

d) Table Package  

Nama Table  : PACKAGE 

Primary Key  : ID_PACKAGE 

Foreign Key  : - 

Fungsi  : Data master nama paket jasa foto Studio Gofoto 

Tabel 7 Struktur Table Package 
No. Field Type Data Field Size Constraint 

1 ID_PACKAGE Short Text 5 PK 

2 NAMA_PACKAGE Short Text 25  
 

 

e) Table Customer 

Nama Table : CUSTOMER 

Primary Key : ID_CUSTOMER 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Data master konsumen Studio Gofoto 



37 
 

 
 

Tabel 8 Struktur Table Customer 

No. Field 
Type 

Data 
Field Size Constraint 

1 ID_CUSTOMER Short Text 5 PK 

2 NAMA_CUSTOMER Short Text 30  

3 NOMOR_TELEPON Short Text 12  

4 EMAIL Short Text 30  
 

 

f) Table Nota Penjualan 

Nama Table : NOTA_PENJUALAN 

Primary Key : NO_NOTA 

Foreign Key : PACKAGE, ID_CUSTOMER 

Fungsi  : Data master nota penjualan Studio Gofoto 

Tabel 9 Struktur Table Nota Penjualan 
No. Field Type Data Field Size Constraint 

1 NO_NOTA Short Text 11 PK 

2 TANGGAL_NOTA Date/Time -  

3 NAMA_CUSTOMER Short Text 30  

4 NO_TLP Short Text 12  

5 PACKAGE Short Text 25 FK 

6 KETERANGAN Short Text 50  

7 ID_CUSTOMER Short Text 5 FK 
 

 

g) Table Rincian Nota 

Nama Table  : RINCIAN_NOTA 

Primary Key  : - 

Foreign Key  : ID_NOTA 

Fungsi  : Data master rincian dari master Nota Penjualan 
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Tabel 10 Struktur Table Rincian Nota 
No. Field Type Data Field Size Constraint 

1 ID_NOTA Short Text 11 FK 

2 NO Short Text 2  

3 RINCIAN_PENJUALAN Short Text 50  

4 UNIT Short Text 2  

5 HARGA Currency -  

6 DISKON Number -  

7 GRAND_TOTAL Currency -  

8 TOTAL Currency -  

9 DOWN_PAYMENT Currency -  

 

h) Table Transaksi 

Nama Table  : TRANSAKSI 

Primary Key  : NOMOR_TRANSAKSI 

Foreign Key  : - 

Fungsi  : Data master seluruh transaksi Studio Gofoto 

Tabel 11 Struktur Table Transaksi 
No. Field Type Data Field Size Constraint 

1 TANGGAL Date/Time -  

2 NOMOR_TRANSAKSI Short Text 11 PK 

3 KETERANGAN Short Text 50  
 

 

i) Table Detail Transaksi 

Nama Table  : DETAIL_TRANSAKSI 

Primary Key  : - 

Foreign Key  : NOMOR_TRANSAKSI, KODE_AKUN 

Fungsi  : Data master detail dari master Transaksi 



39 
 

 
 

Tabel 12 Struktur Table Detail Transaksi 
No. Field Type Data Field Size Constraint 

1 NOMOR_TRANSAKSI Short Text 11 FK 

2 KODE_AKUN Short Text 5 FK 

3 DEBET Currency -  

4 KREDIT Currency -  

5 AJP_DEBET Currency -  

6 AJP_KREDIT Currency -  

 

4.2.2 Entity Relation Diagram 

 
Gambar 10 Entity Relation Diagram 

 
a) Field NOMOR_COA pada table COA berelasi dengan field 

NOMOR_COA pada table AKUN 

b) Field KODE_AKUN pada table AKUN berelasi dengan field 

KODE_AKUN pada table DETAIL_TRANSAKSI 

c) Field NOMOR_TRANSAKSI pada table TRANSAKSI berelasi 

dengan field NOMOR_TRANSAKSI pada table 

DETAIL_TRANSAKSI 

d) Field ID_CUSTOMER pada table CUSTOMER berelasi dengan 

field ID_CUSTOMER pada table NOTA_PENJUALAN 
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e) Field NO_NOTA pada table NOTA_PENJUALAN berelasi 

dengan field ID_NOTA pada table RINCIAN_NOTA 

f) Field ID_PACKAGE pada table PACKAGE berelasi dengan field 

PACKAGE pada table NOTA_PENJUALAN 

 

4.2.3 Pembuatan Database Microsoft Access 

Setelah mengidentifikasi struktur table dan relasi antar table maka 

langkah selanjutnya adalah membuat database Microsoft Access. Berikut 

penjelasan pembuatan database Microsoft Access dalam pembuatan laporan 

keuangan Studio Gofoto. 

a) Create Database 

• Klik aplikasi Microsoft Access 2019 

• Pilih Blank database untuk membuat database baru 

• Isikan nama file database Microsoft Access yang dibuat, dalam hal ini file 

diberi nama “Laporan Keuangan Studio Gofoto” 

• Pilih tempat penyimpanan database Microsoft Access 

• Kemudian klik create untuk membuat database “Laporan Keuangan 

Studio Gofoto” 
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Gambar 11 Create Database 

 

 
Gambar 12 Halaman Awal Database 
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b) Create Table 

Pembuatan table sesuai dengan struktur table yang telah dijelaskan dalam 

poin 4.2.1 mengenai Deskripsi Table. Langkah yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

• Pilih menu create pada toolbar Microsoft Access lalu pilih Table untuk 

membuat table baru 

• Klik kanan pada tulisan “Table1” lalu pilih Design View, muncul dialog 

untuk mengisikan nama table lalu klik “OK” 

• Setelah tampilan Design View terbuka, isikan Field Name dan Data Type 

sesuai dengan struktur table pada poin 4.2.1 

• Setelah Field Name dan Data Type terisi, lalu langkah selanjutnya 

menyimpan table tersebut dengan cara klik kanan pada tulisan table dan 

pilih Save 

• Lakukan langkah tersebut sampai semua table yang ada dipoin 4.2.1 

terbentuk 

Berikut adalah tampilan dari hasil create table sesuai dengan poin 4.2.1. 
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Gambar 13 Tampilan Design View Table User 

 

 
Gambar 14 Tampilan Table User 
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Gambar 15 Tampilan Design View Table COA 

 

 
Gambar 16 Tampilan Table COA 
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Gambar 17 Tampilan Design View Table Akun 

 

 
Gambar 18 Tampilan Table Akun 
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Gambar 19 Tampilan Design View Table Package 

 

 
Gambar 20 Tampilan Table Package 
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Gambar 21 Tampilan Design View Table Customer 

 

 
Gambar 22 Tampilan Table Customer 
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Gambar 23 Tampilan Design View Table Nota Penjualan 

 

 
Gambar 24 Tampilan Table Nota Penjualan 
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Gambar 25 Tampilan Design View Table Rincian Nota 

 

 
Gambar 26 Tampilan Table Rincian Nota 
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Gambar 27 Tampilan Design View Table Transaksi 

 

 
Gambar 28 Tampilan Table Transaksi 
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Gambar 29 Tampilan Design View Table Detail Transaksi 

 

 
Gambar 30 Tampilan Table Detail Transaksi 
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c) Create Query 

Query digunakan untuk mengambil data yang terdapat di table sesuai 

dengan kebutuhan untuk kemudian ditampilkan di table tersendiri. Query 

yang digunakan pada aplikasi ini adalah Query Design. Query design 

merupakan query default yang disediakan oleh Microsoft Access. Berikut 

adalah proses pembuatan create query. 

• Klik Create pada Toolbar Microsoft Access 

• Pilih Query Design lalu akan muncul dialog yang berisikan seluruh 

table yang telah dibuat sebelumnya pada poin 4.1.2 

• Pilih table yang ingin digunakan dalam pembuatan query dengan cara 

klik 2 kali pada nama table maka akan secara otomatis table tersebut 

masuk ke dalam query. Atau dengan cara klik nama table 1 kali lalu 

klik “Add” 

• Setelah table masuk ke dalam query lalu pilih field yang ingin 

digunakan dengan cara klik 2 kali pada nama field lalu field tersebut 

akan secara otomatis muncul di area kerja query yang terdapat dibagian 

bawah halaman 

• Setelah field atau isian query telah selesai dibuat maka klik “Save” dan 

muncul dialog untuk memberikan nama query, setelah nama query 

terisi maka query akan otomatis tersimpan. 

Kebutuhan query pada aplikasi pembuatan laporan keuangan Studio 

Gofoto memerlukan 9 query untuk menghasilkan output laporan laba rugi 

dan neraca. 9 query tersebut antara lain query neraca awal, query nota 

penjualan, query transaksi, query buku besar, query neraca saldo, query 
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buku besar penyesuaian, query neraca saldo penyesuaian, query laba rugi, 

dan query neraca. Seluruh query tersebut digunakan untuk menghasilkan 

output dari aplikasi pembuatan laporan keuangan Studio Gofoto. Berikut 

penjelasan dari masing – masing query. 

 

• Query Neraca Awal 

Query ini digunakan sebagai tempat penyimpanan data neraca awal 

yang digunakan pada aplikasi pembuatan laporan keuangan Studio 

Gofoto. Dalam query ini berisi data – data dari nilai akun tahun 

sebelumnya. Field atau isian dari query ini berasal dari table COA dan 

Akun. Dari table COA field yang digunakan adalah nomor_coa dan 

nama_coa, lalu dari table Akun field digunakan adalah kode_akun, 

nama_akun, saldo, dan tanggal_awal. Berikut adalah tampilan dari 

query neraca awal. 

 
Gambar 31 Query Neraca Awal 
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• Query Nota Penjualan 

Query ini digunakan sebagai tempat penyimpanan data nota penjualan 

yang digunakan pada aplikasi pembuatan laporan keuangan Studio 

Gofoto. Field atau isian dari query ini berasal dari table 

Nota_Penjualan, Rincian_Nota, dan Customer. Dari table 

Nota_Penjualan field yang digunakan adalah no_nota, tanggal_nota, 

no_tlp, package, dan keterangan. Kemudian dari table Rincian_Nota 

field yang digunakan adalah no, rincian_penjualan, unit, harga, diskon, 

grand_total, down_payment, dan total. Lalu dari table Customer field 

yang digunakan adalah nama_customer. 

 
Gambar 32 Query Nota Penjualan 

 

• Query Transaksi 

Query ini digunakan sebagai tempat penyimpanan data transaksi yang 

digunakan pada aplikasi pembuatan laporan keuangan Studio Gofoto. 

Dalam query ini berisi data – data dari keseluruhan transaksi penjualan 

dan pembelian Studio Gofoto. Field atau isian dari query ini berasal 

dari table Akun, Transaksi, dan Detail_Transaksi. Dari table Akun field 

yang digunakan adalah nama_akun. Kemudian dari table Transaksi 

field yang digunakan adalah tanggal, nomor_transaksi, dan keterangan. 

Lalu dari table Detail_Transaksi field yang digunakan adalah 

kode_akun, debet, dan kredit. 
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Gambar 33 Query Transaksi 

 

• Query Buku Besar 

Query ini digunakan sebagai tempat penyimpanan data buku besar yang 

digunakan pada aplikasi pembuatan laporan keuangan Studio Gofoto. 

Field atau isian dari query ini berasal dari table Akun, Transaksi, dan 

Detail_Transaksi. Dari table Akun field yang digunakan adalah 

nama_akun. Kemudian dari table Transaksi field yang digunakan 

adalah tanggal, nomor_transaksi, dan keterangan. Lalu dari table 

Detail_Transaksi field yang digunakan adalah kode_akun, debet, dan 

kredit. 

 
Gambar 34 Query Buku Besar 
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• Query Neraca Saldo 

Query ini digunakan sebagai tempat penyimpanan data neraca saldo 

yang digunakan pada aplikasi pembuatan laporan keuangan Studio 

Gofoto. Field atau isian dari query ini berasal dari table Akun dan 

Detail_Transaksi. Dari table Akun field yang digunakan adalah 

kode_akun dan nama_akun. Lalu dari table Detail_Transaksi field yang 

digunakan adalah debet dan kredit. Pada query ini juga menggunakan 

Expression Builder saldo_debet dan saldo_kredit. Expression Builder 

adalah perangkat yang disediakan oleh Microsoft Access untuk 

membantu pemrograman database dalam menuliskan berbagai macam 

kode, baik berupa fungsi, operator, konstanta, maupun nilai. 

 
Gambar 35 Query Neraca Saldo 

  



57 
 

 
 

• Query Buku Besar Penyesuaian 

Query ini digunakan sebagai tempat penyimpanan data buku besar 

penyesuaian yang digunakan pada aplikasi pembuatan laporan 

keuangan Studio Gofoto. Dalam query ini berisi data – data dari query 

buku besar yang telah disesuaikan. Field atau isian dari query ini 

berasal dari table Akun, Transaksi, dan Detail_Transaksi. Dari table 

AKUN field yang digunakan adalah nama_akun dan saldo. Kemudian 

dari table Transaksi field yang digunakan adalah tanggal, 

nomor_transaksi, dan keterangan. Lalu dari table Detail_Transaksi field 

yang digunakan adalah kode_akun, keterangan, debet, kredit, 

ajp_debet, dan ajp_kredit. Pada query ini juga menggunakan 

Expression Builder p_debet dan p_kredit. 

 
Gambar 36 Query Buku Besar Penyesuaian 

 

• Query Neraca Saldo Penyesuaian 

 Query ini digunakan sebagai tempat penyimpanan data neraca saldo 

penyesuaian yang digunakan pada aplikasi pembuatan laporan 

keuangan Studio Gofoto. Dalam query ini berisi data – data dari query 
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neraca saldo yang telah disesuaikan. Field atau isian dari query ini 

berasal dari table Akun dan Detail_Transaksi. Dari table Akun field 

yang digunakan adalah kode_akun dan nama_akun. Lalu dari table 

Detail_Transaksi field yang digunakan adalah debet, kredit, ajp_debet, 

dan ajp_kredit. Pada query ini juga menggunakan Expression Builder 

ns_debet, ns_kredit, nsd_debet, nsd_kredit, js_debet, pns_debet, 

js_kredit dan pns_kredit. 

 
Gambar 37 Query Neraca Saldo Penyesuaian 

 

• Query Laba Rugi 

Query ini digunakan sebagai dasar pembuatan Laporan Laba Rugi. 

Field atau isian dari query ini berasal dari query Neraca Saldo 

Penyesuaian. Dari query tersebut field yang digunakan adalah 

kode_akun, nama_akun, debet, dan kredit. Untuk hanya mengambil 

data beban dan pendapatan untuk mengetahui nilai laba atau rugi, maka 

diberikan criteria pada kode_akun untuk mengambil data yang kodenya 

berawalan angka 4 dan angka 5. Kode akun yang berawalan dengan 
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angka 4 merupakan seluruh isi data pendapatan dan kode akun yang 

berawalan dengan angka 5 merupakan isi data beban. 

 
Gambar 38 Query Laba Rugi 
 

• Query Neraca 

Query ini digunakan sebagai dasar pembuatan Laporan Laba Rugi. 

Field atau isian dari query ini berasal dari query Neraca Saldo 

Penyesuaian. Dari query tersebut field yang digunakan adalah 

kode_akun, nama_akun, debet, dan kredit. Untuk hanya mengambil 

data aktiva, hutang dan modal untuk mengetahui nilai neraca keuangan, 

maka diberikan criteria pada kode_akun untuk mengambil data yang 

kodenya berawalan angka 1, angka 2 dan angka 3. Kode akun yang 

berawalan dengan angka 1 merupakan seluruh isi data aktiva, kode akun 

yang berawalan dengan angka 2 merupakan isi data hutang, dan kode 

akun yang berawalan dengan angka 3 merupakan isi data modal. 
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Gambar 39 Query Neraca 

 

d) Create Form 

Form digunakan sebagai tempat user atau pengguna aplikasi untuk 

melakukan input data ke dalam database dan dapat juga untuk membuka 

data yang telah ada di dalam database dengan mudah sehingga aplikasi 

dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Form merupakan tampilan 

user interface sehingga form harus didesain agar dapat dengan mudah 

dipahami pengguna. Berikut proses pembuatan form aplikasi pembuatan 

laporan keuangan Studio Gofoto. 

• Klik create pada toolbar Microsoft Access 

• Pilih menu Form Wizard dan masukkan nama table atau query yang 

akan dibuat form 
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• Kemudian pilih tampilan form sesuai dengan kebutuhan, dalam hal ini 

pilih columnar 

• Klik “Next” dan beri nama form lalu klik “Save” untuk menyimpan 

form 

Untuk form master user, COA, akun, customer, detail transaksi, rincian 

nota dan query penyesuaian diberi tambahan tampilan subform. Tampilan 

subform digunakan untuk melihat hasil data yang telah dimasukkan dari 

form ke dalam database yang bertujuan untuk mengurangi adanya data 

yang double entry dalam proses memasukkan data. Berikut proses 

pembuatan subform. 

• Buka form yang telah terbentuk ke dalam design view lalu pilih design 

pada toolbar Microsoft Access 

• Pilih subform / subreport lalu klik kotak detail dan Microsoft Access 

akan menampilkan subform wizard 

• Pilih isian berdasarkan table / query atau bisa juga data diambil dari 

form lain yang telah terbentuk sebelumnya 

• Klik “Next” dan beri nama subform lalu klik “Save” untuk menyimpan 

subform 

Untuk membantu dalam proses memasukkan data di dalam form, 

Microsoft Access memberikan pilihan untuk membuat tombol secara 

default atau dengan menggunakan kode – kode sistem yang dituliskan 

secara manual sehingga proses memasukkan data pada form akan lebih 

fleksibel dan dapat dilakukan secara otomatis. Proses penulisan kode – 

kode sistem dapat dilakukan dengan menggunakan macro. Macro adalah 
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rangkaian perintah yang dapat disimpan dan dijalankan secara otomatis, 

dalam hal ini macro digunakan untuk membuat kode nota penjualan, kode 

transaksi, dan kode jurnal penyesuaian yang diatur berdasarkan tanggal 

input ke dalam sistem. Berikut adalah proses pembuatan macro. 

• Klik Create pada Toolbar Microsoft Access lalu klik Macro 

• Lalu setelah masuk ke dalam area kerja macro dapat mulai untuk 

mengetikan kode – kode sistem untuk menjalankan perintah yang 

diinginkan 

• Selain dengan mengetik, kode – kode sistem juga bisa dipikih dengan 

cara klik tombol panah ke bawah pada kotak “Add New Action” lalu 

akan muncul secara otomatis pilihan – pilihan kode sistem. Atau dengan 

klik pilihan – pilihan pada box Action Catalog 

• Untuk mengecek berjalan atau tidaknya suatu macro bisa dengan klik 

“Run”, jika ada kesalahan sistem akan memberikan notifikasi bahwa 

macro tidak dapat berjalan. 

• Jika macro telah sesuai dan dapat berjalan sebagaimana mestinya, 

simpan macro dengan cara klik kanan pada “Macro1” lalu klik “Save” 

dan muncul dialog untuk memberikan nama macro, setelah nama 

macro terisi maka macro akan otomatis tersimpan. 

Selain dengan menggunakan macro, proses memasukkan kode – kode 

sistem juga dapat dilakukan menggunakan module atau kode visual basic 

for application (VBA). Module adalah program – program yang ditulis 

dengan Access Basic, dalam hal ini module digunakan untuk menentukan 

kriteria hak akses, mengisi data konsumen secara otomatis pada nota 
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penjualan, membuka print preview pada form laporan, membuat kode nota 

penjualan, kode transaksi, dan kode jurnal penyesuaian yang diatur 

berdasarkan tanggal input ke dalam sistem. Berikut adalah proses 

pembuatan module. 

• Klik Create pada Toolbar Microsoft Access lalu klik Module 

• Lalu setelah masuk ke dalam area kerja module dapat mulai untuk 

mengetikan kode – kode sistem untuk menjalankan perintah yang 

diinginkan, bedanya dengan macro pada saat melakukan pengetikan 

kode sistem menggunakan module tidak ada pilihan untuk memasukkan 

perintah secara otomatis sehingga penulisan kode sistem dilakukan 

secara manual. 

• Untuk mengecek berjalan atau tidaknya suatu module bisa dengan klik 

“Run” atau tombol play atau bisa juga dengan klik tombol F5 pada 

keyboard, jika ada kesalahan sistem akan memberikan notifikasi bahwa 

module tidak dapat berjalan. 

• Jika tidak ada kesalahan dalam penulisan kode sistem pada module, 

dapat langsung menutup layar Microsoft Visual Basic for Applications 

dan module akan tersimpan secara otomatis. 

Dalam pembuatan form pada aplikasi pembuatan laporan keuangan Studio 

Gofoto dibuat 12 form. 13 form tersebut antara lain form login, form user, 

form home, form report, form input data, form package, form customer, 

form nota penjualan, form transaksi, form cari tanggal, form jurnal 

penyesuaian, dan form akun. Berikut penjelasan dari masing – masing 

form. 
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• Form Login 

Form login merupakan form untuk user masuk ke dalam aplikasi 

pembuatan laporan keuangan Studio Gofoto. Pada form ini user diminta 

untuk memasukkan user id dan sandi. Jika user belum memiliki akun 

maka bisa klik “Buat Akun Baru” maka sistem akan menampilkan form 

user. Jika user sudah memiliki akun maka klik tombol “Login” untuk 

masuk ke dalam sistem. Tombol “Tutup” untuk menutup aplikasi 

Microsoft Access. 

 
Gambar 40 Form Login 

 
Gambar 41 Module Form Login 
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• Form User 

Form user merupakan form tempat user mendaftarkan diri untuk dapat 

masuk ke dalam sistem. Pada form ini user memilih status sebagai 

“Admin” atau “User”. Status ini mempengaruhi hak akses pada saat 

masuk ke dalam sistem. Jika user telah mendaftar lalu klik tombol 

“Tambah” dan setelah itu klik tombol “Login” untuk kembali ke form 

login. Data user juga dapat dihapus dengan klik tombol “Hapus”. 

 
Gambar 42 Form User 

 

• Form Home 

 Form home merupakan form tampilan awal aplikasi atau disebut 

dashboard aplikasi. Dalam tampilan form menunjukan data user yang 

sedang masuk ke dalam aplikasi. Pada form home berlaku hak akses 

user berdasarkan status. User dengan status “Admin” saja yang dapat 

membuka menu “Preview Report Keuangan” dan “Input Data 

Keuangan” sedangkan user dengan status “User” hanya bisa membuka 

menu “Input Data Keuangan”. 
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Gambar 43 Form Home 

 

• Form Report 

Form report merupakan form yang menampilkan laporan – laporan 

yang digunakan untuk mendapatkan Laporan Laba Rugi dan Neraca 

beserta laporan itu sendiri. Form report berisi laporan neraca awal, 

laporan transaksi keuangan, buku besar, neraca saldo, buku besar 

penyesuaian, neraca saldo penyesuaian, nota penjualan, Laporan Laba 

Rugi, dan Neraca. Dalam laporan ini, user dapat klik 2 kali pada nama 

laporan untuk bisa menampilkan bentuk Print Priview pada laporan 

yang dipilih. 
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Gambar 44 Form Report 

 

 
Gambar 45 Module Form Report 

 

• Form Input Data 

Form input data merupakan form dimana user dengan status “Admin” 

memasukkan data master dan data – data yang berkaitan dengan 

keuangan Studio Gofoto. Form input data berisi form package, form 
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customer, form nota penjualan, form transaksi, form jurnal penyesuaian, 

form akun, dan form user. 

 
Gambar 46 Form Input Data 

 

• Form Package 

Form package merupakan form dimana user memasukkan data – data 

package yang berisikan id package dan nama package. Klik tombol 

“Tambah” untuk memasukkan data ke dalam database dan tombol 

“Hapus” untuk menghapus data yang terdapat di dalam database. 

 
Gambar 47 Form Package 
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• Form Customer 

Form customer merupakan form dimana user memasukkan data – data 

customer yang berisikan id customer, nama customer, nomor telepon, 

dan email. Klik tombol “Tambah” untuk memasukkan data ke dalam 

database dan tombol “Hapus” untuk menghapus data yang terdapat di 

dalam database. 

 
Gambar 48 Form Customer 

 

• Form Nota Penjualan 

Form nota penjualan merupakan form untuk user membuat nota 

penjualan. Di dalam form ini terdapat subform rincian nota untuk 

menuliskan rincian dari paket yang dipesan oleh konsumen seperti 

nama paket, unit dipesan, harga, dan diskon, untuk total sudah otomatis 

dihitung oleh sistem. Untuk pengisian data konsumen pada nota 

penjualan dapat dengan memilih nama konsumen yang sudah berada di 

dalam database master customer lalu nomor telepon dan keterangan 

otomatis terisi. Jika user klik tombol “Tambah” maka sistem akan 



70 
 

 
 

secara otomatis mengisi no nota dan tanggal nota, tombol “Simpan” 

untuk menyimpan nota penjualan ke dalam database, tombol “Print” 

untuk mencetak nota penjualan namun sebelumnya harus dimasukkan 

terlebih dahulu no nota yang ingin dicetak, tombol “Hapus” untuk 

menghapus data nota penjualan, tombol panah kiri untuk melihat data 

sebelumnya, dan tombol panah kanan untuk melihat data setelahnya. 

 
Gambar 49 Form Nota Penjualan 

 

 
Gambar 50 Macro Form Nota Penjualan 



71 
 

 
 

 

 
Gambar 51 Query Nomor Nota Penjualan 

 

 
Gambar 52 Module Form Nota Penjualan 

 

• Form Transaksi 

Form transaksi merupakan form dimana user dengan status “Admin” 

melakukan pencatatan keuangan dengan memasukkan jurnal transaksi 

penjualan dan pembelian. Di dalam form ini terdapat subform detail 

transaksi untuk menuliskan jurnal transaksi seperti kode akun, nilai 

debet, dan nilai kredit. Jika user klik tombol “Tambah” maka sistem 

akan secara otomatis mengisi tanggal dan nomor transaksi, tombol 

“Simpan” untuk menyimpan jurnal transaksi ke dalam database, 

tombol “Hapus” untuk menghapus data transaksi yang ada di dalam 

database, tombol panah kiri untuk melihat data sebelumnya, dan 

tombol panah kanan untuk melihat data setelahnya. Selain itu user juga 

dapat membuka buku besar, laporan keuangan tahunan dan dapat 
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mencari daftar transaksi keuangan berdasarkan tanggal pencatatan 

transaksi. 

 
Gambar 53 Form Transaksi 

 

 
Gambar 54 Macro Form Transaksi 

 

 
Gambar 55 Query Nomor Transaksi 
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Gambar 56 Module Form Transaksi 

 

• Form Cari Tanggal 

Form cari tanggal digunakan untuk mencari data – data transaksi 

keuangan berdasarkan tanggal pencatatan transaksi yang tersimpan di 

dalam database. Form ini berupa Modal Dialog yang muncul apabila 

user klik tombol “Preview Laporan Keuangan Berdasarkan Tanggal” 

pada form transaksi. Jika user telah mengisi tanggal awal dan tanggal 

akhir yang dicari maka sistem akan secara otomatis menampilkan 

seluruh transaksi keuangan yang tersimpan pada tanggal tersebut. 

 
Gambar 57 Form Cari Tanggal 
 

• Form Jurnal Penyesuaian 

Form jurnal penyesuaian merupakan form dimana user dengan status 

“Admin” melakukan pencatatan penyesuaian jurnal transaksi. Di dalam 
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form ini terdapat subform penyesuaian untuk menuliskan jurnal 

penyesuaian seperti kode akun, nilai debet, dan nilai kredit. Jika user 

klik tombol “Tambah” maka sistem akan secara otomatis mengisi 

tanggal dan nomor transaksi, tombol “Simpan” untuk menyimpan 

jurnal penyesuaian ke dalam database, tombol “Hapus” untuk 

menghapus data jurnal penyesuaian yang ada di dalam database, 

tombol panah kiri untuk melihat data sebelumnya, dan tombol panah 

kanan untuk melihat data setelahnya. Selain itu user juga dapat 

membuka buku besar penyesuaian. 

 
Gambar 58 Form Jurnal Penyesuaian 
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Gambar 59 Macro Form Jurnal Penyesuaian 

 

 
Gambar 60 Query Nomor Jurnal Penyesuaian 

 

 
Gambar 61 Module Form Jurnal Penyesuaian 

 

• Form Akun 

Form akun merupakan form dimana user memasukkan data master 

akun yang digunakan dalam penomoran pencatatan transaksi. Tombol 

“Tambah” digunakan untuk menambah data master akun dan tombol 

“Hapus” digunakan untuk menghapus data master akun. 
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Gambar 62 Form Akun 

 

e) Create Report 

Pembuatan report atau laporan digunakan untuk membuat output dari 

sistem yang dapat dicetak atau didokumentasi. Pembuatan report pada 

Microsoft Access dilakukan dengan menggunakan menu Report Wizard. 

Report wizard membuat laporan menggunakan data – data dari table 

maupun query yang telah dibuat sebelumnya. Berikut proses pembuatan 

report menggunakan meu report wizard. 

• Klik create pada toolbar Microsoft Access 

• Pilih Report Wizard lalu pilih nama table atau query yang ingin dibuat 

bentuk laporannya 

• Pilih field yang ingin dimasukkan dalam laporan kemudian klik “Next” 

• Pilih bentuk grouping yang diinginkan (jika ada) kemudian klik “Next” 

• Pilih field mana yang ingin diurutkan (jika ada) kemudian klik “Next” 

• Pilih layout dan orientation laporan yang ingin dihasilkan kemudian 

klik “Next” 
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• Beri nama report kemudian klik “Finish”, maka secara otomatis laporan 

dari table atau query yang dipilih akan terbentuk 

Pada aplikasi pembuatan laporan keuangan Studio Gofoto terdapat 2 

laporan inti yaitu Laporan Laba Rugi dan Neraca. Untuk mendapatkan 

kedua laporan itu, sebelumnya harus terlebih dahulu dibuat laporan – 

laporan pendukung seperti laporan nota penjualan, laporan transaksi 

keuangan, laporan neraca awal, laporan buku besar, laporan neraca saldo, 

laporan buku besar penyesuaian, dan laporan neraca saldo penyesuaian. 

Berikut penjelasan dari masing – masing laporan. 

• Laporan Nota Penjualan 

Laporan nota penjualan diisi menggunakan form nota penjualan yang 

dimana menghasilkan nota penjualan Studio Gofoto. Nota penjualan 

yang telah dibuat dapat dicetak untuk selanjutnya diberikan kepada 

konsumen sebagai tanda pelunasan pembayaran. Laporan ini berisikan 

dokumen seluruh nota penjualan Studio Gofoto. Tujuan dari pembuatan 

laporan ini adalah untuk menyimpan dokumen nota penjualan selama 1 

periode sehingga dapat mengurangi resiko hilangnya data. Isian dari 

laporan ini diambil dari query nota penjualan yang telah dijelaskan pada 

poin C. Berikut bentuk report atau laporan nota penjualan. 
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Gambar 63 Report Atas Laporan Nota Penjualan 

 

• Laporan Transaksi Keuangan 

Keseluruhan transaksi baik penjualan maupun pembelian ditampilkan 

pada laporan transaksi keuangan. Tujuan dari pembuatan laporan ini 

adalah untuk memudahkan user dalam melihat keseluruhan transaksi 

keuangan Studio Gofoto setiap bulannya. Isian dari laporan ini diambil 

dari query transaksi yang telah dijelaskan pada poin C. Berikut bentuk 

report atau laporan transaksi keuangan. 
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Gambar 64 Report Atas Laporan Transaksi Keuangan 

 

• Laporan Neraca Awal 

Laporan neraca awal diisi manual di dalam database master akun. Data 

– data neraca awal berasal dari neraca tahun sebelumnya. Tujuan dari 

pembuatan laporan ini adalah untuk menunjukkan posisi awal kekayaan 

perusahaan, kewajiban keuangan, dan modal dasar perusahaan pada 

awal periode pencatatan keuangan. Isian dari laporan ini diambil dari 

query neraca awal yang telah dijelaskan pada poin C. Berikut bentuk 

report atau laporan neraca awal. 
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Gambar 65 Report Atas Laporan Neraca Awal 

 

 
Gambar 66 Report Atas Laporan Neraca Awal (cont) 



81 
 

 
 

 
Gambar 67 Report Atas Laporan Neraca Awal (cont) 

 

 
Gambar 68 Report Atas Laporan Neraca Awal (cont) 
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• Laporan Buku Besar 

Laporan buku besar berisi keseluruhan data buku besar tiap akun yang 

ada dalam aplikasi pembuatan laporan keuangan Studio Gofoto. Dari 

laporan buku besar ini dapat terlihat total saldo setiap akun selama 1 

periode pencatatan keuangan. Tujuan awal dari pembuatan laporan ini 

adalah untuk memudahkan user melihat total saldo setiap akun selama 

1 periode pencatatan keuangan. Isian dari laporan ini diambil dari query 

buku besar yang telah dijelaskan pada poin C. Berikut bentuk report 

atau laporan buku besar. 

 
Gambar 69 Report Atas Laporan Buku Besar 
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Gambar 70 Report Atas Laporan Buku Besar (cont) 

 

• Laporan Neraca Saldo 

Laporan neraca saldo berisi keseluruhan data total neraca saldo yang 

ada dalam aplikasi pembuatan laporan keuangan Studio Gofoto. Dari 

laporan neraca saldo ini dapat terlihat total keseluruhan saldo selama 1 

periode pencatatan keuangan. Tujuan awal dari pembuatan laporan ini 

adalah untuk memudahkan user melihat total keseluruhan saldo selama 

1 periode pencatatan keuangan. Isian dari laporan ini diambil dari query 

neraca saldo yang telah dijelaskan pada poin C. Berikut bentuk report 

atau laporan neraca saldo. 
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Gambar 71 Report Atas Laporan Neraca Saldo 

 

 
Gambar 72 Report Atas Laporan Neraca Saldo (cont) 
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• Laporan Buku Besar Penyesuaian 

Laporan buku besar penyesuaian berisi keseluruhan data penyesuaian 

buku besar tiap akun pada akhir periode pencatatan keuangan yang ada 

dalam aplikasi pembuatan laporan keuangan Studio Gofoto. Dari 

laporan buku besar penyesuaian ini dapat terlihat total saldo setiap akun 

yang telah disesuaikan selama 1 periode pencatatan keuangan. Tujuan 

awal dari pembuatan laporan ini adalah untuk memudahkan user 

melihat total saldo setiap akun yang telah disesuaikan selama 1 periode 

pencatatan keuangan. Isian dari laporan ini diambil dari query buku 

besar penyesuaian yang telah dijelaskan pada poin C. Berikut bentuk 

report atau laporan buku besar penyesuaian. 

 
Gambar 73 Report Atas Laporan Buku Besar Penyesuaian 
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• Laporan Neraca Saldo Penyesuaian 

Laporan neraca saldo penyesuaian berisi keseluruhan data penyesuaian 

total neraca saldo pada akhir periode pencatatan keuangan yang ada 

dalam aplikasi pembuatan laporan keuangan Studio Gofoto. Dari 

laporan neraca saldo penyesuaian ini dapat terlihat total keseluruhan 

saldo setelah penyesuaian selama 1 periode pencatatan keuangan. 

Tujuan awal dari pembuatan laporan ini adalah untuk memudahkan 

user melihat total keseluruhan saldo setelah penyesuaian selama 1 

periode pencatatan keuangan. Isian dari laporan ini diambil dari query 

neraca saldo penyesuaian yang telah dijelaskan pada poin C. Berikut 

bentuk report atau laporan neraca saldo penyesuaian. 

 
Gambar 74 Report Atas Laporan Neraca Saldo Penyesuaian 
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Gambar 75 Report Atas Laporan Neraca Saldo Penyesuaian (cont) 

 

• Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi merupakan laporan inti yang ingin dihasilkan dari 

pembuatan aplikasi ini. Laporan ini digunakan untuk kepala kantor 

mengetahui usahanya sedang mengalami laba atau rugi. Bentuk dalam 

pembuatan laporan laba rugi ini adalah bentuk single step. Tujuan dari 

pembuatan laporan ini adalah untuk membantu kepala kantor 

mengetahui laba rugi usahanya sehingga dapat dijadikan sebagai salah 

satu bahan evaluasi Studio Gofoto kedepannya. Isian dari laporan ini 

diambil dari query laba rugi yang telah dijelaskan pada poin C. Berikut 

bentuk report atau laporan laba rugi. 
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Gambar 76 Report Atas Laporan Laba Rugi 

 

• Neraca 

Neraca merupakan laporan inti selain laporan laba rugi yang ingin 

dihasilkan dari pembuatan aplikasi ini. Laporan ini digunakan untuk 

kepala kantor mengetahui posisi keuangan usahanya. Bentuk dalam 

pembuatan neraca ini adalah bentuk staffel. Tujuan dari pembuatan 

laporan ini adalah untuk membantu kepala kantor mengetahui posisi 

keuangan usahanya sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu bahan 

evaluasi Studio Gofoto kedepannya. Isian dari laporan ini diambil dari 

query neraca yang telah dijelaskan pada poin C. Berikut bentuk report 

neraca. 
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Gambar 77 Report Atas Neraca 

 

4.3 Implementasi Aplikasi Pembuatan Laporan Pada Studio Gofoto Berbasis 

Microsoft Access 

Dalam implementasi aplikasi pembuatan laporan keuangan ini, kegiatan dibagi 

menjadi 7 bagian yaitu kegiatan kegiatan input master akun, kegiatan input master 

package, kegiatan input master customer, kegiatan pembuatan nota penjualan, 

kegiatan input data transaksi, dan kegiatan preview laporan keuangan. Berikut 

penjelasan dari masing – masing kegiatan untuk pengoperasian aplikasi pembuatan 

laporan keuangan Studio Gofoto. 
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4.3.1 Input Master Akun 

User dengan status “Admin” akan memasukkan data Akun yang akan 

digunakan pada setiap pencatatan transaksi keuangan Studio Gofoto. Data 

tersebut masuk ke dalam master data aplikasi dan menjadi induk dalam 

pengolahan data dari setiap pencatatan transaksi. Berikut merupakan cara 

untuk input master akun. 

a) User membuka form home seperti pada gambar 43, kemudian pilih tombol 

“Input Data Keuangan” seperti pada gambar 78. 

 
Gambar 78 Menu Input Data Keuangan 

b) Lalu selanjutnya sistem akan menampilkan form input data, user memilih 

sub menu Akun maka sistem akan membuka form akun. 

c) Selanjutnya user mengisikan nomor_coa, kode_akun, nama_akun, saldo, 

dan tanggal_awal sesuai gambar 62. 

d) Untuk memulai pengisian form akun, user diharapkan selalu klik tombol 

“Tambah” untuk membuat form tersebut kosong kembali. 

e) Setelah form terisi maka klik tombol “Tambah” kembali untuk memasukkan 

data ke dalam database. 

f) Jika user ingin menghapus data yang sudah ada di dalam database dapat 

dilakukan dengan klik tombol “Hapus” maka data akan secara otomatis 

terhapus. 
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4.3.2 Input Master Package 

User dengan status “Admin” akan memasukkan data Package yang akan 

digunakan pada setiap nota penjualan Studio Gofoto. Data tersebut masuk ke 

dalam master data aplikasi dan menjadi induk dalam pengolahan data dari setiap 

nota penjualan. Berikut merupakan cara untuk input master package. 

a) User membuka form home seperti pada gambar 43, kemudian pilih tombol 

“Input Data Keuangan” seperti pada gambar 78. 

b) Lalu selanjutnya sistem akan menampilkan form input data, user memilih sub 

menu Package maka sistem akan membuka form package. 

c) Selanjutnya user mengisikan id package dan nama package sesuai gambar 

47. 

d) Untuk memulai pengisian form package, user diharapkan selalu klik tombol 

“Tambah” untuk membuat form tersebut kosong kembali. 

e) Setelah form terisi maka klik tombol “Tambah” kembali untuk memasukkan 

data ke dalam database. 

f) Jika user ingin menghapus data yang sudah ada di dalam database dapat 

dilakukan dengan klik tombol “Hapus” maka data akan secara otomatis 

terhapus. 

 

4.3.3 Input Master Customer 

User dengan status “Admin” akan memasukkan data Customer yang 

akan digunakan pada setiap nota penjualan Studio Gofoto. Data tersebut masuk 

ke dalam master data aplikasi dan menjadi induk dalam pengolahan data dari 

setiap nota penjualan. Berikut merupakan cara untuk input master customer. 
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a) User membuka form home seperti pada gambar 43, kemudian pilih tombol 

“Input Data Keuangan” seperti pada gambar 78. 

b) Lalu selanjutnya sistem akan menampilkan form input data, user memilih sub 

menu Customer maka sistem akan membuka form customer 

c) Selanjutnya user mengisikan id customer, nama customer, nomor telepon, 

dan email sesuai gambar 48 

d) Untuk memulai pengisian form customer, user diharapkan selalu klik tombol 

“Tambah” untuk membuat form tersebut kosong kembali 

e) Setelah form terisi maka klik tombol “Tambah” kembali untuk memasukkan 

data ke dalam database 

f) Jika user ingin menghapus data yang sudah ada di dalam database dapat 

dilakukan dengan klik tombol “Hapus” maka data akan secara otomatis 

terhapus 

 

4.3.4 Pembuatan Nota Penjualan 

User dengan status “Admin” akan membuat data nota penjualan yang 

untuk menjadi bukti nota penjualan Studio Gofoto yang akan diberikan kepada 

konsumen. Sistem pembuatan nota penjualan ini merupakan single entry yang 

berarti bahwa pengisian data pada form ini dilakukan sekali tiap penyimpanan. 

Berikut merupakan cara untuk pembuatan nota penjualan. 

a) User membuka form home seperti pada gambar 43, kemudian pilih tombol 

“Input Data Keuangan” seperti pada gambar 78. 

b) Lalu selanjutnya sistem akan menampilkan form input data, user memilih sub 

menu Nota Penjualan maka sistem akan membuka form nota penjualan 
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c) Selanjutnya user mengisikan nama package yang diambil, down payment 

(jika ada), nama customer, lalu masukkan rincian penjualan sesuai gambar 49 

d) Untuk nomor nota dan tanggal nota akan terisi otomatis oleh sistem 

berdasarkan tanggal user melakukan pembuatan nota penjualan 

e) Untuk memulai pengisian form nota penjualan, user diharapkan selalu klik 

tombol “Tambah” untuk membuat form tersebut kosong kembali dan mengisi 

nomor nota dan tanggal nota secara otomatis 

f) Setelah form terisi maka klik tombol “Simpan” untuk memasukkan data ke 

dalam database 

g) Jika user ingin mencetak nota penjualan dapat dilakukan dengan klik tombol 

“Print” lalu masukkan nomor nota dari nota penjualan yang akan dicetak 

h) Jika user ingin menghapus data yang sudah ada di dalam database dapat 

dilakukan dengan klik tombol “Hapus” maka data akan secara otomatis 

terhapus 

 

4.3.5 Input Data Transaksi 

User dengan status “Admin” akan memasukkan data transaksi penjualan 

dan pembelian Studio Gofoto. Sistem input data transaksi ini merupakan single 

entry yang berarti bahwa pengisian data pada form ini dilakukan sekali tiap 

penyimpanan. Berikut merupakan cara untuk input data transaksi. 

a) User membuka form home seperti pada gambar 43, kemudian pilih tombol 

“Input Data Keuangan” seperti pada gambar 78. 

b) Lalu selanjutnya sistem akan menampilkan form input data, user memilih sub 

menu Transaksi maka sistem akan membuka form transaksi. 
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c) Selanjutnya user mengisikan keterangan lalu masukkan jurnal transaksi 

sesuai gambar 53, diharapkan untuk pengisian jurnal transaksi diperhatikan 

saat pengisian kode akun, nilai debet, dan nilai kredit karena hal itu 

merupakan penentu atas baik tidaknya laporan keuangan yang akan 

dihasilkan (kesalahan penulisan dalam mengisi field tersebut akan 

menyebabkan kesalahan fatal pada hasil laporan). 

d) Untuk tanggal dan nomor transaksi akan terisi otomatis oleh sistem 

berdasarkan tanggal user melakukan input data transaksi. 

e) Untuk memulai pengisian form transaksi, user diharapkan selalu klik tombol 

“Tambah” untuk membuat form tersebut kosong kembali dan mengisi nomor 

nota dan tanggal nota secara otomatis. 

f) Setelah form terisi maka klik tombol “Simpan” untuk memasukkan data ke 

dalam database. 

g) Jika user ingin menghapus data yang sudah ada di dalam database dapat 

dilakukan dengan klik tombol “Hapus” maka data akan secara otomatis 

terhapus. 

 

4.3.6 Preview Laporan Keuangan 

Pada proses ini user dapat melihat hasil laporan keuangan berdasarkan 

hasil input yang telah dimasukkan sebelumnya. Laporan keuangan yang 

dihasilkan dapat ditampilkan dan dicetak. Untuk melihat hasil laporan ini, 

seluruh user dengan status apapun bisa melihat dan mencetak. Berikut adalah 

proses user untuk preview laporan keuangan Studio Gofoto. 
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a) User membuka form home seperti pada gambar 43, kemudian pilih tombol 

“Preview Report Keuangan” seperti pada gambar 79. 

 
Gambar 79 Menu Preview Report Keuangan 

b) Lalu selanjutnya sistem akan menampilkan form report, user dapat memilih 

sub menu laporan yang akan ditampilkan. 

c) Untuk menampilkan Laporan Laba Rugi dapat dengan klik sub menu 

“Laporan Laba/Rugi” dan untuk mencetak bisa dengan klik 2 kali pada sub 

menu tersebut. 

d) Untuk menampilkan Laporan Posisi Keuangan atau Neraca dapat dengan klik 

sub menu “Neraca” dan untuk mencetak bisa dengan klik 2 kali pada sub 

menu tersebut.
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BAB V 

PENUTUP 

 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil kerja praktik yang 

telah dilakukan di Studio Gofoto. 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil kerja praktik adalah: 

• Telah dibuatnya aplikasi pembuatan laporan keuangan pada Studio Gofoto 

berbasis Microsoft Access yang bertujuan untuk memudahkan dalam 

pembuatan laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan atau neraca secara 

otomatis dengan memasukkan jurnal transaksi keuangan. 

• Laporan laba rugi yang telah terbentuk dapat digunakan untuk mengetahui 

apakah usahanya mengalami laba atau rugi, kemudian berapa jumlah laba 

atau rugi Studio Gofoto dalam satu periode pencatatan keuangan. 

• Laporan posisi keuangan atau neraca yang telah terbentuk dapat digunakan 

untuk mengetahui posisi keuangan Studio Gofoto dalam satu periode 

pencatatan keuangan. 

• Pembuatan aplikasi ini didasarkan pada permasalahan yang ditemukan saat 

masa kerja praktik karena Studio Gofoto tidak memiliki laporan keuangan 

yang baik. Selama ini, transaksi – transaksi keuangan Studio Gofoto yang 

sebatas pada pencatatan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam satu 

bulan periode menggunakan Microsoft Excel. Transaksi yang terjadi dalam 

satu bulan periode

dapat mencapai lebih dari 100 transaksi. Dari data – data yang tercatat tidak 

terdapat pengelompokkan sehingga menyusahkan dalam pencarian data. 
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5.2 Saran 

Saran dari pembuatan hasil laporan kerja praktik ini dapat terbilang cukup 

sederhana. Ada beberapa fungsi dari form – form dan beberapa report yang telah 

terbentuk kurang dari ekspektasi penulis yang dimana hal ini menjadi kekurangan 

dari aplikasi pembuatan laporan keuangan Studio Gofoto. Maka saran yang dapat 

diberikan yaitu pengembangan dan penambahan fungsi – fungsi pada sistem dan 

laporan yang dihasilkan dapat bertambah di luar laporan laba rugi dan laporan 

posisi keuangan atau neraca. Saran yang dapat diberikan untuk user adalah lebih 

memahami dalam penjurnalan transaksi keuangan sehingga laporan keuangan yang 

dihasilkan akan menjadi lebih baik.
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