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ABSTRAK 

 

Tolichris adalah sebuah PT (Perseroan Terbatas) yang bergerak di bidang 

ekspedisi pengiriman/pengangkutan barang. Ekspedisi dan akuntansi sangatlah 

melekat, dikarenakan apabila bisnis ekspedisi tidak menggunakan akuntansi dapat 

menyebabkan perhitungan aset dan kewajiban yang dimiliki tidak dapat diketahui 

secara pasti dan juga tidak mempunyai rekam jejak dokumen. Oleh karena itu jika 

instansi ingin memajukan perusahaan, maka akuntansi pada instansi tersebut harus 

dikelola dan diawasi dengan baik. 

Akuntansi pada PT Tolichris rawan akan kesalahan dalam pembukuan 

keuangan dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghitung dan 

merekap semua pemasukan dan pengeluaran. Permasalahan tersebut terjadi 

dikarenakan segala pencatatan akuntansi PT Tolichris masih menggunakan 

pembukuan manual yang tentunya memiliki banyak kelemahan antara lain seperti: 

dokumen yang dapat berkemungkinan rusak dan hilang, rawan dalam kesalahan 

dalam perhitungan, rawan kesalahan dalam pencatatan pembukuan, serta 

membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan pencarian data. Kerja praktik ini 

bertujuan untuk membantu pencatatan akuntansi pada PT Tolochris melalui 

pembuatan aplikasi pencatatan pemasukan dan pengeluaran kas. 

Dengan adanya software pencatatan pemasukan dan pengeluaran kas ini, 

dapat membantu PT Tolichris dalam mengelola pemasukan/pengeluaran. Selain itu 

aplikasi ini juga membantu pengelola dalam melakukan rekapitulasi laporan 

keuangan perhari, perbulan, maupun pertahun. 

Kata kunci : Website, Laravel, MySQL, Software Accounting, Perseroan Terbatas 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jasa ekspedisi adalah jasa pengiriman barang atau pengangkutan barang. 

Sebelumnya, perusahaan jasa pengiriman sudah ada di Indonesia. Menggunakan 

kereta api, bus, truk, dan lainnya. Namun seiring dengan menjamurnya bisnis 

online/toko online, pertumbuhan jasa kurir pengiriman terus menjamur dan kini 

banyak dijumpai di Indonesia. Munculnya perusahaan jasa pelayaran baru juga 

didorong oleh dampak dari pandemi Covid-19. Dengan adanya jasa pengiriman 

barang, pengiriman barang dari satu kota ke kota lain menjadi lebih mudah. 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Ekspedisi memiliki arti 

Pengiriman surat, barang, dan sebagainya. Selain itu Ekspedisi juga memiliki arti 

“perjalanan” atau “pengembaraan” dalam hal ini lebih merujuk pada konteks 

aktivitas pemindahan barang. Istilah ekspedisi lebih mengarah pada perusahaan jasa 

angkutan barang dalam skala besar dengan tarif yang relatif murah seperti bahan 

bangungan, sembako, furniture, dan lain sebagainya.  

Tolichris adalah sebuah PT (Perseroan Terbatas) yang terletak di Jl. Tuban 

I No. 12, Surabaya yang bergerak di bidang ekspedisi pengiriman/pengangkutan 

barang atau bisa juga berarti pengangkutan/pengiriman. Ekspedisi dan akuntansi 

sangatlah melekat, dikarenakan apabila bisnis ekspedisi tidak menggunakan 

akuntansi dapat menyebabkan perhitungan aset dan kewajiban yang dimiliki tidak 

dapat diketahui secara pasti dan juga tidak mempunyai rekam jejak dokumen. Oleh 
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karena itu jika instansi ingin memajukan perusahaan, maka akuntansi pada instansi 

tersebut harus dikelola dan diawasi dengan baik. 

Sayangnya pada akuntansi PT Tolichris rawan akan kesalahan dalam 

pembukuan keuangan dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk 

menghitung dan merekap semua pemasukan dan pengeluaran. Permasalahan 

tersebut terjadi dikarenakan segala pencatatan akuntansi PT Tolichris masih 

melakukan pembukuan manual yang tentunya memiliki banyak kelemahan antara 

lain seperti: dokumen yang dapat berkemungkinan rusak dan hilang, rawan dalam 

kesalahan dalam perhitungan, rawan kesalahan dalam pencatatan pembukuan, serta 

membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan pencarian data. 

Semua data pencatatan akuntansi perusahaan PT Tolichris, disimpan di 

dalam brankas yang tentunya brankas mempunyai kapasitas tempat untuk kertas 

yang apabila dokumen telah penuh, maka data pembukuan yang lama akan dihapus 

dan menyebabkan kehilangan informasi data lama dan tidak fleksibel dalam 

kapasitas penyimanan. Berdasarkan segala permasalahan pada PT Tolichris, maka 

di era teknologi ini perlu adanya suatu aplikasi pencatatan pemasukan dan 

pengeluaran yang dapat menjadi sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan pada PT Tolichris. 

Dengan adanya software pencatatan pemasukan dan pengeluaran kas ini, 

dapat membantu PT Tolichris dalam mengelola pemasukan/pengeluaran dan 

membantu pengelola agar bisa melakukan rekapitulasi laporan keuangan perharian, 

per bulanan, maupun per tahunan. Keadaan PT Tolichris saat ini sudah tersedia 

hardware yang dapat digunakan untuk menjalankan sebuah aplikasi, hanya saja 

kurangnya pengetahuan pengelola tentang teknologi baru saat ini, oleh karena itu 
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penulis akan merancang sebuah aplikasi pencatatan pemasukan dan pengeluaran 

yang menggunakan MySQL dan framework Laravel dengan harapan menjadi 

sebuah solusi bagi akuntansi PT Tolichris. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang dan membangun aplikasi pencatatan pemasukan 

dan pengeluaran kas pada PT Tolichris. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Sebagai pembatas dan untuk mengurangi kompleksitas yang mungkin 

terjadi, penulis membatasi permasalahan yang dibahas menjadi sebagai berikut. 

1. Aplikasi pencatatan ini berjalan pada jaringan lokal dan tidak melalui internet. 

2. Pengguna aplikasi ini hanya dapat diakses oleh direktur. 

3. Aplikasi ini melakukan proses pencatatan mutasi pemasukan dan pengeluaran 

kas harian dan menghasilkan laporan mutasi kas yang dapat di print out secara 

harian, bulanan, dan periode tertentu sesuai kebutuhan pengguna. 

4. Periode data penelitian 6 Maret 2022 s/d 6 Juni 2022. 

5. Aplikasi ini menggunakan localhost Xampp versi 7.4.10-0. 

6. Aplikasi ini menggunakan Framework Laravel. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini yaitu menghasilkan laporan kas harian yang 

menampilkan informasi pencatatan dan pengeluaran pada PT Tolichris. 
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1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari rancang bangun aplikasi pencatatan 

pemasukan dan pengeluaran kas harian ini adalah  

1. Memecahkan masalah pada dokumen yang rusak atau hilang dan pencarian data 

yang mudah. 

2. Memudahkan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran kas masuk, kas 

keluar, bank masuk, dan bank keluar, dan utang/piutang kemudian 

menyimpannya pada kategori kas kecil dan kas keluar oleh sistem teknologi 

informasi dan tidak memerlukan koneksi ke jaringan internet karena hanya 

menggunakan server lokal untuk menjalankannya di perambani. 

3. Laporan keluaran yang memiliki tanggal atau rentang waktu tertentu sesuai 

dengan kebutuhan pengguna ditampilkan dalam format tabel dan dapat 

mencetak sebagai hasil dari laporan. 

4. Sebagai dasar pengendalian pendapatan, pengeluaran, dan utang. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

2.1 Identitas Instansi 

Nama Instansi 

Nama Penyelia  

: 

: 

PT Tolichris 

Usman Tony 

Alamat : Tolichris, PT, Jl. Tuban I No. 12, Kabupaten 

Surabaya, Jawa Timur 60171 

No. Telepon : +62 818-0319-8511 

Website : - 

Email : tolichris@yahoo.com 

 

2.2 Sejarah Singkat PT Tolichris 

Tolichris adalah sebuah PT (Perseroan Terbatas) yang terletak di Jl. Tuban 

I No. 12, Surabaya yang bergerak di bidang ekspedisi pengiriman/pengangkutan 

barang atau bisa juga berarti pengangkutan/pengiriman. PT Tolichris menjadi 

penyedia cargo bagi perusahaan yang membutuhkan cargo untuk jasa pengiriman 

impor dan dan ekspor. PT Tolichris ini berdiri pada tahun 18 Mei 1986 lalu dengan 

Akte Pendirian Nomor 448/18 May 1986 disahkan oleh Notaris Lukito, SH. 

 

2.3 Visi dan Misi PT Tolichris 

 

2.3.1 Visi 

Menjadi top 5 penyedia layanan ekspedisi yang mempunyai kualitas 

terbaik di Indonesia. 

 

mailto:tolichris@yahoo.com
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2.3.2 Misi 

a) Menyediakan pelayanan terminal barang yang terintegrasi pada industri 

pelayaran berdasarkan SLA dan SLG serta regulasi dan standar internasional. 

b) Menjamin pertumbuhan profit dan pengembangan perusahaan melalui 

pengelolaan terminal yang efisien, inovatif dan penggunaan teknologi terdepan 

dan berwawasan lingkungan. 

c) Menjadikan pegawai yang kompeten dan berkinerja tinggi melalui 

pengembangan dan kesejahteraan 

 

2.4 Logo Instansi 

Gambar 2.1 adalah Logo PT Tolichris yang menggunakan warna navy 

sebagai dasarnya dengan garis dan tulisannya. 

 

 

Gambar 2.1 Logo Instansi 
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2.5 Lokasi PT Tolichris 

Berikut adalah letak PT Tolichris. 

 

 

Gambar 2.2 Lokasi PT Tolichris 

 

Pada Gambar 2.2 Memiliki simbol berwarna merah yang menandakan 

lokasi dari PT Tolichris. Adapun informasi lengkap sebagai berikut: 

Alamat : Tolichris, PT, Jl. Tuban I No. 12, Kabupaten 

Surabaya, Jawa Timur 60171 

No. Telepon : +62 818-0319-8511 

Jam Buka : 09.00 – 17.00 WIB 
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Gambar 2.3 Sisi Depan PT Tolichris 

Tampak depan dari PT Tolichris dengan cat tembok warna orange dan 

dibagian bawah kantor terdapat tempat khusus salon. 

 

2.6 Struktur Organisasi 

 

 

Gambar 2.4 Struktur Organisasi 
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Berdasar Gambar 2.4, struktur organisasi PT Tolichris beserta kegiatan 

dan tanggung jawab yang dari masing-masing bagian dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Komisaris 

Komisaris adalah sekelompok yang dipilih atau ditunjuk untuk mengawasi 

kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. 

2. Direktur 

Dituntut untuk mampu membuat dan menyusun perencanaan perusahaan 

dengan baik dan juga menjadi bagian yang memanage keuangan pada PT, 

dikarenakan pada PT Tolichris tidak terdapat jabatan bendahara dan Direktur 

sendiri yang memanage keuangan perusahaan 

3. Dinas luar 

Pada bagian dinas luar adalah bagian yang mengurus alur cargo 

contoh:  memesan box cargo, memilih kualitas cargo, mengirim surat izin 

keluar cargo, dan sebagainya. 

4. Administrasi 

Tugas seorang administrasi pada PT Tolichris yaitu melakukan tata kelola 

administrasi pada perusahaan. Tidak hanya mengurusi dokumen-dokumen saja, 

tapi juga melayani masalah PPUD, bea cukai import dan eksport.  
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Website 

Website adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung dan file 

filenya saling terkait. Web terdiri dari page atau halaman, dan kumpulan halaman 

yang dinamakan homepage. Biasanya setiap halaman di bawah homepage disebut 

child page, yang berisi hyperlink ke halaman lain dalam web  (Gregorius, 2000). 

Website merupakan fasilitas internet yang menghubungkan dokumen 

dalam lingkup lokal maupun jarak jauh. Dokumen pada website disebut dengan web 

page dan link dalam website memungkinkan pengguna bisa berpindah dari satu 

page ke page lain (hyper text). Pages diakses dan dibaca melalui browser seperti 

Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozila Firefox, Google Chrome dan 

aplikasi browser lainnya  (Hakim, 2000). 

 

3.2 Akuntansi 

Akuntansi adalah sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para 

pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan (James 

M. Reevee, 2009). Akuntansi menjadi peranan penting pada entitas karena 

akuntansi adalah bahasa bisnis (Dwi, 2012). Akuntansi menghasilkan informasi 

yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi 

keuangan entitas pada tanggal tertentu. Informasi akuntansi ini dipakai oleh para 

pengguna agar dapat membantu dalam membuat prediksi kinerja di masa 

mendatang.  
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Data akuntansi merupakan salah satu sumber pokok analisis keuangan, 

oleh karena itu pemahaman terhadap data akuntansi, seperti proses penyusunannya, 

pelaporannya, akan sangat bermanfaat sebagai latar belakang analisis keuangan 

(Nugroho, 2006). 

 

3.3 Rancang Bangun 

Aplikasi berasal dari kata application yaitu bentuk benda dari kata kerja to 

apply yang dalam bahasa Indonesia berarti pengolah. Secara istilah, aplikasi 

komputer adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang menggunakan 

kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan 

pemakai  (Hasugian, 2014).  

Usaha yang berhubungan dengan rekayasa perangkat lunak dapat 

dikategorikan ke dalam tiga fase umum dengan tanpa memperdulikan area aplikasi, 

ukuran proyek, atau kompleksitasnya. Fase-fase ini adalah:  

a) Fase Definisi (Definition phase) Fase ini berfokus pada “apa” (what), dimana, 

pada definisi ini pengembang perangkat lunak harus mengidentifikasi informasi 

apa yang akan diproses, fungsi dan unjuk kerja yang dibutuhkan, tingkah laku 

sistem seperti apa yang diharapkan, interface apa yang akan dibangun, batasan 

desain apa yang ada, dan kriteria validasi apa yang dibutuhkan untuk 

mendefinisikan sistem yang sukses. Kebutuhan (requirement) kunci dari sistem 

dan perangkat lunak yang didefinisikan. 

b) Fase Pengembangan (Development phase) Fase ini berfokus pada “bagaimana” 

(how) yaitu dimana selama masa pengembangan perangkat lunak, teknisi harus 

mendefinisikan bagaimana data dikonstruksikan, bagaimana fungsi-fungsi 
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diimplementasikan sebagai sebuah arsitektur perangkat lunak, bagaimana detail 

prosedur akan diimplementasikan, bagaimana interface ditandai (karakterisasi), 

bagaimana rancangan akan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman, serta 

bagaimana pengujian akan dilakukan. 

c) Fase Pemeliharaan (Maintenance phase) Fase ini berfokus pada perubahan 

(change), yang dihubungkan dengan koreksi kesalahan, penyesuaian yang 

dibutuhkan ketika lingkungan perangkat lunak berkembang, serta perubahan 

sehubungan dengan perkembangan yang disebabkan oleh perubahan kebutuhan 

pelanggan. Fase pemeliharaan mengaplikasikan lagi langkah-langkah pada fase 

definisi dan fase pengembangan, tetapi semuanya tetap bergantung pada 

konteks perangkat lunak yang ada. 

 

3.4 Pendapatan 

Pengertian pendapatan yang dikemukakan oleh para ahli diungkapkan 

dengan berbagai variasi. Banyak pengertian Pemasukan yang dikemukakan para 

ahli, namun belum ada kesepakatan atau belum dirumuskan dengan jelas. Hal ini 

disebabkan karena pengertian pendapatan sering dihubungkan dengan pengukuran 

dan pada saat pengakuan pendapatan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2010) 

dalam PSAK Nomor 23 tentang pendapatan mengungkapkan pendapatan adalah 

arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas 

selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, 

yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pendapatan (revenue) 

merupakan Penambahan bruto (gross increase) terhadap modal sehubungan dengan 

kegiatan perusahaan (Adam, 2015). Pendapatan tersebut, dapat berasal dari 
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penjualan barang, pemberian jasa kepada pelanggan, penyewaan aktiva, 

peminjaman uang, dan kegiatan lainnya yang dilakukan dengan tujuan untuk 

memperoleh laba. 

 

3.5 Utang / Piutang 

 

3.5.1 Utang 

Hutang adalah kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan yang bersumber 

dari dana eksternal baik dari sumber pinjaman perbankan, leasing, penjualan 

obligasi dan sejenisnya (Fahmi, 2015). 

 

3.5.2 Piutang 

Piutang adalah Sejumlah tagihan yang hendak diterima oleh perusahaan dari 

pihak peminjam akibat dari pnyerahan jasa ataupun barang secara kredit (Herry, 

2015). 

3.6 MySQL 

MySQL adalah salah satu database server yang digemari programmer untuk 

membangun aplikasi yang menggunakan database sebagai sumber dan pengelolaan 

datanya  (Arief, 2011). 

 

3.7 Analisis Sistem 

Sistem merupakan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke 

dalam bagian-bagian komponennya dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan 

mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-

hambatan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan. 

Langkah-langkah Analisis Sistem menurut (Jogiyanto, 2005) meliputi: 
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1. Mengidentifikasi Masalah; 

2. Memahami Kerja dari Sistem yang ada; 

3. Menganalisis Sistem; 

4. Membuat Laporan Hasil Analisis. 

 

3.8 Desain Sistem / Perancangan Sistem 

 Desain Sistem adalah gambaran, perencanaandan pembuatan sketsa atau 

pengaturan dari beberapa elemen yang menjadi kesatuan utuh yang berfungsi. 

Tujuan dari desain sistem antara lain adalah memenuhi kebutuhan pemakai sistem 

serta memberikan gambaran yang jelas dan lengkap kepada pemrograman 

komputer dan ahli-ahli tehnik lainnya yang terlibat (Jogiyanto, 2005). 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Pada bab ini membahas tentang hasil pengerjaan sistem serta metode 

penelitian terhadap Rancang Bangun Aplikasi Pencatatan Pemasukan Dan 

Pengeluaran Pada PT Tolichris. Ada tiga (3) tahapan yang dilakukan untuk 

menyelesaikan permasalahan yaitu: 

1. Analisis sistem; 

2. Perancangan sistem;  

3. Implementasi sistem.  

Tiga langkah tersebut dilakukan untuk menemukan solusi dari 

permasalahan pada PT Tolichris. 

 

4.1 Analisis Sistem 

Langkah awal dalam pembuatan sistem adalah dengan menganalisis 

sistem. Langkah - langkah dalam menganalisis sistem antara lain: 

1. Wawancara 

Wawancara pada PT Tolichris dilakukan dengan tujuan untuk memperjelas 

mengenai proses bisnis, data-data, serta informasi dasar untuk merancang suatu 

aplikasi pencatatan pemasukan dan pengeluaran.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur PT Tolichris, ditemukan 3 

permasalahan sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1. 

. 
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Tabel 4.2 Hasil Wawancara 

No Permasalahan Yang Sering Terjadi 

1. Dokumen yang sering rusak serta sering kehilangan dokumen sebagai 

media pencatatan keuangan 

2. Efisiensi waktu dan tenaga yang dikeluarkan tidak seimbang 

3. Sering melakukan perhitungan yang berulang kali karena takut 

mengalami kesalahan dalam pembukuan 

 

2. Studi Literatur  

Penulis menggunakan studi literatur untuk mencari data-data atau sumber-

sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam perancangan 

Pembuatan Aplikasi Pencatatan Pemasukan Dan Pengeluaran Pada PT 

Tolichris. Dalam menganalisis sistem ada tiga tahapan yang dibutuhkan, yaitu 

analisis bisnis, analisis kebutuhan fungsional, dan analisis kebutuhan system. 

 

4.1.1 Analisis Proses Bisnis 

Hasil wawancara dengan pemilik PT Tolichris tentang proses bisnis yang 

sedang berjalan, saat ini struktur organisasi PT Tolichris, belum mempunyai 

bendahara yang dapat membantu direktur untuk melakukan entry data pada 

pembukuannya. Selama ini bagian direktur sendiri yang melakukan pembukuan 

serta mengatur strategi bisnis pada perusahaan, hal tersebut sangat kurang efektif, 

dikarenakan direktur perusahaan melakukan 2 pekerjaan yang berbeda. Mengingat 

zaman teknologi informasi ini berkembang sangat pesat dan dari perusahaan-

perusahaan kompetitor lainnya yang sudah memanfaatkan teknologi untuk 

melakukan perhitungan secara otomatis, maka PT Tolichris mengambil langkah 

untuk maju dengan cara membangun Aplikasi Pencatatan Pemasukan Dan 
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Pengeluaran agar efisiensi dalam melakukan pembukuan semakin cepat.  

A. Document Flow 

1. Alur Pemasukan 

Alur pembukuan pemasukan pada PT Tolichris, yang dimana pertama kali 

shipper akan menghubungi secara personal kepada dinas luar, lalu dinas luar 

akan melakukan observasi ditempat depo container yang terletak di Surabaya. 

Pihak dinas luar akan meminta data-data container 20ft/40ft yang ada di depo 

untuk dijadikan acuan harga, seteleah dinas luar mendapatkan document data 

container, maka dinas luar menyerahkan dokumen kepada shipper. Ketika 

shipper mendapatkan dokumen, maka shipper dapat memilih untuk, 

melanjutkan/membatalkan/bernegosiasi transaksi. Ketika shipper melakukan 

negosiasi maka dinas luar akan menjadi penengah antara shipper dan pihak depo 

untuk harga container. Apabila container dapat dinegosiasi maka laporan 

informasi negosiasi akan di sampaikan oleh dinas luar kepada shipper, dan 

shipper dapat memilih untuk melanjutkan transaksi ataupun tidak. Apabila 

shipper setuju untuk melakukan transaksi, maka shipper harus memberikan 

pembayaran berupa kontan ataupun transfer bukti transfer. Setelah perusahaan 

mendapatkan pemasukan, maka direktur melakukan pembukuan pemasukan 

laporan harian hardcopy yang akan disimpan kedalam brankas. Document Flow 

Pemasukan PT Tolichris dapat dilihat pada gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Document Flow Pemasukan PT Tolichris 
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2. Alur Pengeluaran 

Alur pengeluaran pada PT Tolichris, yang dimana pertama kali direktur 

memberikan sejumlah uang kepada dinas luar untuk kebutuhan operasional 

ataupun yang lainnya. Setelah Dinas luar melakukan transaksi pengeluaran, 

Dinas luar mengirimkan bukti transaksi kepada Direktur untuk di proses 

melakukan pembukuan. Setelah melakukan pembukuan, direktur akan 

memasukan laporan harian tersebut kedalam brankas. Document Flow 

Pengeluaran PT Tolichris dapat dilihat pada gambar 4.2. 

 

 

Gambar 4.2 Document Flow Pengeluaran PT Tolichris  
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3. Identifikasi Masalah, Dampak, Solusi 

 

Tabel 4.3 Identifikasi Masalah 

No Identifikasi Masalah Dampak Solusi 

1. Tingginya peluang 

kerusakan dan 

kehilangan dokumen 

sebagai media 

pencatatan keuangan 

Membutuhkan waktu yang 

lama dalam melakukan 

pencarian data dan juga 

menghitung data 

pemasukan, pengeluaran, 

dan utang/piutang pada PT 

Tolichris 

Data pemasukan 

dan pengeluaran, 

dapat disimpan 

dalam sebuah 

database 

computer 

2. Kurangnya efisiensi 

dalam melakukan 

pencarian data serta 

pemasukan, pengeluaran, 

dan utang/piutang 

Waktu dan tenaga yang 

dikeluarkan tidak efisien 

Pencarian data 

dapat dilakukan 

secara 

computerized 

3. Tingginya peluang 

kesalahan dalam 

melakukan pencatatan 

dan perhitungan secara 

manual 

Membutuhkan waktu yang 

lama dalam melakukan 

pencatatan dan rentan 

kesalahan dalam 

menghitung data 

pemasukan, data 

pengeluaran, dan data 

utang 

Perhitungan saldo 

awal + income – 

expense - debt = 

saldo akhir, 

dilakukan secara 

computerized, 

sehingga tidak 

terjadi kesalahan 

dalam 

perhitungan. 

 

4. Identifikasi Pengguna 

Pengguna yang bisa mengakses website ini adalah: 

a. Direktur 

b. Bendahara (Opsional) 

 

5. Identifikasi Data 

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat dilakukan identifikasi data sebagai 

berikut: 

a. Data Master Account 
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b. Data Master User 

c. Data Master Income Categories 

d. Data Master Expense Categories 

e. Data Master Debt Categories 

f. Data Master Income 

g. Data Master Expense 

h. Data Master Debt 

 

4.1.2 Analisis Kebutuhan Pengguna 

Berdasarkan wawancara tatap muka dengan Usman Tony selaku Direktur 

PT Tolichris, disimpulkan kebutuhan yang diperlukan untuk aplikasi ini antara lain. 

1. Pengelolaan Cash Management. 

2. Pengelolaan Virtual Account Management. 

3. Pengelolaan User Management. 

4. Cash Flow Overview 

5. Cetak Laporan Rekapitulasi 

 

4.1.3 Analisis Kebutuhan Fungsional 

Pada tahap kebutuhan fungsional digunakan untuk mengimplementasikan 

seluruh fungsi yang didapatkan dari hasil kebutuhan pengguna yang terjadi saat ini. 

1. Fungsi Cash Management 

Fungsi ini digunakan untuk manajemen menambahkan, menampilkan, 

mengubah, dan menghapus data pemasukan, pengeluaran dan utang kas 

keseluruhan. Untuk implementasi fungsi cash management terlihat pada 

Tabel 4.3. 
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Tabel 4.4 Fungsi Cash Management 

Nama Fungsi Fungsi Cash Management 

Pengguna Admin 

Deskripsi Menambahkan, Menampilkan, mengubah, dan 

menghapus data deskripsi, kategori, jenis 

akun, nominal, dan tanggal pada data 

pemasukan, pengeluaran, dan utang 

Alur Normal 

Aksi Pengguna Respon Sistem 

Pengguna membuka aplikasi 

Tolichris  

Sistem akan menampilkan field username dan 

password 

Pengguna melakukan 

login/register 

Apabila pengguna belum terdaftar, maka 

sistem akan mengembalikan ke page login. 

Sebaliknya, apabila pengguna sudah terdaftar 

maka, Sistem akan mengalihkan pada page 

Home 

Pengguna memilih page 

pemasukan/pengeluaran/hutang 

Sistem menampilkan tabel catatan spesifik 

yang akan dicari sesuai kebutuhan pengguna 

(pemasukan/pengeluaran/utang) 

Pengguna melakukan klik 

tombol tambah/edit/hapus pada 

pemasukan/pengeluaran/utang 

Sistem akan menampilkan form 

tambah/edit/hapus sebagai fitur untuk 

manipulasi data 

pemasukan/pengeluaran/utang 

Pengguna melakukan submit 

pada form tambah/edit/hapus 

pada 

pemasukan/pengeluaran/utang 

Sistem akan 

menambah/mengubah/menghapus data 

pemasukan/pengeluaran/utang 

Kondisi Akhir 

Aplikasi mampu menampilkan setiap elemen yang ada pada halaman pencatatan, 

pengeluaran, serta utang kas sesuai dengan data yang ada. 
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2. Fungsi Virtual Account Management 

Fungsi ini digunakan untuk menambahkan, menampilkan, mengubah, dan 

menghapus data virtual account keseluruhan. Untuk implementasi fungsi virtual 

account management terlihat pada Tabel 4.4. 

 

Tabel 4.5 Fungsi Virtual Account Management 

Nama Fungsi Fungsi Virtual Account Management 

Pengguna Admin 

Deskripsi Menambahkan, Menampilkan, mengubah, dan 

menghapus data nama akun, modal awal, dan total 

account balance 

Alur Normal 

Aksi Pengguna Respon Sistem 

Pengguna membuka 

aplikasi Tolichris  

Sistem akan menampilkan field username dan 

password 

Pengguna melakukan 

login/register 

Apabila pengguna belum terdaftar, maka sistem akan 

mengembalikan ke page login. Sebaliknya, apabila 

pengguna sudah terdaftar maka, Sistem akan 

mengalihkan pada page Home 

Pengguna memilih page 

List of account 

Sistem menampilkan data virtual account spesifik 

yang akan dicari sesuai kebutuhan pengguna 

Pengguna melakukan 

klik tombol 

tambah/edit/hapus pada 

account 

Sistem akan menampilkan form tambah/edit/hapus 

sebagai fitur untuk manipulasi data account 

Pengguna melakukan 

submit pada form 

tambah/edit/hapus pada 

account 

Sistem akan menamambah/merubah/menghapus data 

account 

Kondisi Akhir 

Aplikasi mampu menampilkan setiap elemen yang ada pada halaman account 

sesuai dengan data yang ada. 
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3. Fungsi User Management 

Fungsi ini digunakan untuk menambahkan, menampilkan, mengubah, dan 

menghapus seluruh data pengguna. Untuk implementasi fungsi user 

management terlihat pada Tabel 4.5. 

 

Tabel 4.6 Fungsi User Management 

Nama Fungsi Fungsi User Management 

Pengguna Admin 

Deskripsi Menambahkan, Menampilkan, mengubah, dan 

menghapus data name, username, dan password pada 

tabel pengguna secara keseluruhan 

Alur Normal 

Aksi Pengguna Respon Sistem 

Pengguna membuka 

aplikasi Tolichris  

Sistem akan menampilkan field username dan 

password 

Pengguna melakukan 

login/register 

Apabila pengguna belum terdaftar, maka sistem akan 

mengembalikan ke page login. Sebaliknya, apabila 

pengguna sudah terdaftar maka, Sistem akan 

mengalihkan pada page Home 

Pengguna memilih page 

user 

Sistem menampilkan data user yang telah terdaftar 

pada aplikasi ini secara keseluruhan 

Pengguna melakukan 

klik tombol 

tambah/edit/hapus pada 

user 

Sistem akan menampilkan form tambah/edit/hapus 

sebagai fitur untuk manipulasi data user 

Pengguna melakukan 

submit pada form 

tambah/edit/hapus pada 

user 

Sistem akan menamambah/merubah/menghapus data 

user 

Kondisi Akhir 

Aplikasi mampu menampilkan setiap elemen yang ada pada halaman user sesuai 

dengan data yang ada. 
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4. Fungsi Cash Flow 

Fungsi ini digunakan untuk menampilkan seluruh data arus kas pada PT 

Tolichris. Untuk implementasi fungsi cash flow terlihat pada Tabel 4.6. 

 

Tabel 4.7 Fungsi Cash Flow 

Nama Fungsi Fungsi Cash Flow 

Pengguna Admin 

Deskripsi Menampilkan ringkasan cash flow pemasukan, 

pengeluaran, dan utang pada seluruh kategori kas 

Alur Normal 

Aksi Pengguna Respon Sistem 

Pengguna 

membuka aplikasi 

Tolichris  

Sistem akan menampilkan field username dan 

password 

Pengguna 

melakukan 

login/register 

Apabila pengguna belum terdaftar, maka sistem 

akan mengembalikan ke page login. Sebaliknya, 

apabila pengguna sudah terdaftar maka, Sistem akan 

mengalihkan pada page Home 

Pengguna memilih 

page cash flow 

Sistem menampilkan data seluruh kategori 

pemasukan, pengeluaran, dan utang secara 

keseluruhan dan menjadi sebuah ringkasan  

Pengguna 

melakukan print 

cash flow 

Sistem akan melakukan print seluruh alur kas dan 

membuat file pdf 

Kondisi Akhir 

Aplikasi mampu menampilkan setiap elemen yang ada pada halaman cash 

flow sesuai dengan data yang ada. 
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5. Fungsi Rekapituasi Laporan 

Fungsi ini digunakan untuk mencetak laporan periode tanggal tertentu pada 

pemasukan/pengeluaran/utang/cash flow. Untuk implementasi fungsi 

rekapitulasi laporan terlihat pada Tabel 4.7. 

 

Tabel 4.8 Fungsi Rekapitulasi Laporan 

Nama Fungsi Fungsi Rekapitulasi Laporan 

Pengguna Admin 

Deskripsi Mencetak laporan rekapitulasi laporan pada 

periode tanggal tertentu 

Alur Normal 

Aksi Pengguna Respon Sistem 

Pengguna membuka aplikasi 

Tolichris 

Sistem akan menampilkan field username dan 

password 

Pengguna melakukan 

login/register 

Apabila pengguna belum terdaftar, maka 

sistem akan mengembalikan ke page login. 

Sebaliknya, apabila pengguna sudah terdaftar 

maka, Sistem akan mengalihkan pada page 

Home 

Pengguna memilih page 

income/expense/debt/cashflow 

Sistem menampilkan data 

income/expense/debt yang telah ada 

Pengguna melakukan klik pada 

icon print 

Sistem akan menampilkan page dengan KOP 

surat perusahaan 

Pengguna melakukan fitur 

search pada tanggal tertentu 

Sistem akan menampilkan data 

income/expense/debt pada periode tanggal 

tertentu  

Pengguna mengklik tombol 

print 

Sistem akan membuat sebuah laporan pdf 

pemasukan/pengeluaran/utang/cashflow pada 

periode waktu tertentu 

Kondisi Akhir 

Aplikasi mampu menampilkan setiap elemen yang ada pada halaman user sesuai 

dengan data yang ada. 
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4.1.4 Kebutuhan Non Fungsional 

Analisis kebutuhan non fungsional dilakukan untuk mengidentifikasi dan 

melakukan analisis kebutuhan non fungsional yang dibutuhkan oleh sistem.  

Berikut ini adalah analisis kebutuhan non fungsional antara lain: 

1. Kebutuhan Non-Fungsional Sistem Keamanan  

Sistem harus dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam sistem harus 

dilindungi dari akses yang tidak berwenang. Untuk masuk pada dashboard, 

direktur harus login terlebih dahulu menggunakan username dan password 

tertentu. Misalnya: 

 

Tabel 4.9 Tabel Kebutuhan Non-Fungsional 

No. Pengguna Username Password 

1. Direktur admin Xxxxxxxx 

2. Bendahara employee Xxxxxxxx 

 

2. Kebutuhan Non-Fungsional Hak Akses 

Untuk dapat mengatasi sistem adanya pengaturan hak akses untuk Direktur dan 

Bendahara: 

 

Tabel 4.10 Keubuthan Non-Fungsional Hak Akses 

No Fungsi Hak Akses 

Direktur Bendahara 

1. Fungsi Cash Management Create, Update, 

View, and Delete 

Create, Update, 

View, and Delete 

2. Fungsi Virtual Account 

Management 

Create, Update, 

View, and Delete 

- 

3. Fungsi User Management Create, Update, 

View, and Delete 

- 
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No Fungsi Hak Akses 

Direktur Bendahara 

4. Fungsi Cash Flow Overview View - 

5. Cetak Laporan Rekapitulasi View View 

 

3. Kebutuhan Non-Fungsional Lainnya 

Untuk dapat mengatasi sistem adanya pengaturan hak akses untuk Direktur PT 

Tolichris dan Bendahara: 

 

Tabel 4.11 Kebutuhan Non-Fungsional Lainnya 

Kriteria Kebutuhan Non-Fungsional 

Response 

Time 

Waktu yang menjalankan dibutuhkan proses tidak untuk sampai 

memakan waktu lebih dari 5 detik karena aplikasi bersifat offline 

web-based. 

Accessibility Tampilan yang dibangun sesuai dengan spesifikasi komputer 

pengguna dan tidak terlalu banyak tombol atau sesuatu yang tidak 

perlu sehingga juga user friendly dalam pengoperasiannya. 

 

4.1.5 Analisis Kebutuhan Sistem Informasi 

 Adapun kebutuhan sistem yang akan digunakan antara lain: 

1. Hardware 

a. AMD Dual Core A9-9425 Processor, 3.0 GHz 

b. VGA minimal 512 MB 

c. RAM minimal 2 GB 

d. Hardisk minimal 120 GB 

e. Mouse & Keyboard 
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2. Software 

a. Operating System Minimal Windows 7 

b. Web Browser 

c. XAMPP 

d. Composer 

e. PHP 8.1.2 

f. Laravel 8 

4.1.6 Diagram Input Process Output (IPO) 

Diagram Input-Process-Output (IPO) digunakan untuk memberikan 

deskripsi naratif mengenai input yang diperlukan untuk menghasilkan output 

sistem. Diagram ini tidak memberikan banyak keterangan mengeai fungsi proses, 

tetaoi IPO berguna untuk mengalisis keselurhan informasi yang dibutuhkan. 

Berikut merupakan diagram IPO yang terdapat pada aplikasi, dapat dilihat pada 

Gambar 4.3.  
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Gambar 4.3 Diagram Input Process Output PT Tolichris 

 

4.2 Perancangan Sistem 

Berdasarkan analisis pada sub-bab sebelumnya, maka selanjutnya dibuat 

perancangan aplikasi yang dibutuhkan. Rancangan aplikasi yang diusulkan 

dijelaskan melalui System Flow, Diagram Berjenjang, Data Flow Diagarm (DFD), 

Conceptual Data Model & Physical Data Model, Perancangan Struktur Basis Data, 

Implementasi Aplikasi, dan Unit Testing.  



31 

 

 

 

4.2.1  System Flow 

System flow digunakan untuk merancang sistem secara keseluruhan dan 

menggambarkan jalannya aplikasi secara garis besar. Bentuk dari System flow 

berbeda dengan bentuk document flow karena beberapa proses yang dilakukan 

sudah terkomputerisasi. System flow sangat berguna dalam pembuatan aplikasi, 

karena System flow dapat digunakan untuk mengetahui tabel–tabel apa saja yang 

digunakan oleh aplikasi. 

1. System Flow Pengelolaan Data Account 

Pada gambar 4.4 di bagian awal, pengguna pergi ke halaman login terlebih 

dahulu dan sistem akan menampilkan form login. Setelah form login muncul, maka 

pengguna memasukan data user untuk autentikasi yang dimana sistem akan 

mengambil data user yang apabila data user ada pada aplikasi TLC Accounting, 

maka user akan diarahkan ke home page account. Pada home page account, sistem 

akan mengambil data account, data income, data expense, dan data debt. Setelah itu 

user akan melakukan klik pada button add account, yang dimana sistem akan 

menampilkan form tambah account. Setelah itu pengguna akan menambahkan 

account dengan data informasi akun sesuai Virtual Bank Account PT Tolichris, 

maka apabila button di submit, sistem akan memasukan data account kepada 

database. Apabila telah setelah selesai melakukan add account, maka user dapat 

melakukan klik pada tombol logout yang dimana sistem akan membuat session 

expired yang membuat pengguna akan keluar aplikasi. 
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Gambar 4.4 System Flow Pengelolaan Data Accounts 

 

2. System Flow Pengelolaan Data User 

Pada gambar 4.5 di bagian awal, user pergi ke halaman login terlebih dahulu 

dan sistem akan menampilkan form login. Setelah form login muncul, maka 

pengguna memasukan data user untuk autentikasi yang dimana sistem akan 

mengambil data user yang apabila data user ada pada aplikasi TLC Accounting, 

maka user akan diarahkan ke home page account dan sistem akan memanggil data 

account. Pada home page account, user melakukan klik page user management, 

yang berfungsi untuk perpindahan halaman. Setelah user pada page user 
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management, maka sistem akan memanggil data user sebagai list data. Setelah itu 

user akan melakukan klik add user dan sistem akan menampilkan form untuk 

menambahkan user. Setelah form input user tampil, user akan menginputkan data 

bendahara baru yang apabila di button di submit, maka sistem akan menambahkan 

pada tabel user. Apabila telah setelah selesai melakukan add user, maka user dapat 

melakukan klik pada tombol logout yang dimana sistem akan membuat session 

expired yang membuat pengguna akan keluar aplikasi. 

 

 

Gambar 4.5 System Flow Pengelolaan Data User 
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3. System Flow Pengelolaan Data Income Category 

Pada gambar 4.6 di bagian awal, user pergi ke halaman login terlebih dahulu 

dan sistem akan menampilkan form login. Setelah form login muncul, maka 

pengguna memasukan data user untuk autentikasi yang dimana sistem akan 

mengambil data user yang apabila data user ada pada aplikasi TLC Accounting, 

maka user akan diarahkan ke home page account dan sistem akan memanggil data 

account. Pada home page account, user melakukan klik page income untuk 

berpindah ke halaman income. Pada halaman income, sistem akan memanggil data 

income, income categories, dan account. Setelah itu user akan melakukan klik add 

income categories dan sistem akan menampilkan form untuk menambahkan income 

categories. Setelah form input income categories tampil, user akan menginputkan 

data kategori pemasukan baru yang apabila di button di submit, maka sistem akan 

menambahkan pada tabel income categories. Apabila telah setelah selesai 

melakukan add income categories, maka user dapat melakukan klik pada tombol 

logout yang dimana sistem akan membuat session expired yang membuat pengguna 

akan keluar aplikasi. 
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Gambar 4.6 System Flow Pengelolaan Data Income Categories 

 

4. System Flow Pengelolaan Data Expense Category 

Pada gambar 4.7 di bagian awal, user pergi ke halaman login terlebih dahulu 

dan sistem akan menampilkan form login. Setelah form login muncul, maka 

pengguna memasukan data user untuk autentikasi yang dimana sistem akan 

mengambil data user yang apabila data user ada pada aplikasi TLC Accounting, 

maka user akan diarahkan ke home page account dan sistem akan memanggil data 
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account. Pada home page account, user melakukan klik page expense untuk 

berpindah ke halaman expense. Pada halaman expense, sistem akan memanggil data 

expense, expense categories, dan account. Setelah itu user akan melakukan klik add 

expense categories dan sistem akan menampilkan form untuk menambahkan 

expense categories. Setelah form input expense categories tampil, user akan 

menginputkan data kategori pengeluaran baru yang apabila di button di submit, 

maka sistem akan menambahkan pada tabel expense categories. Apabila telah 

setelah selesai melakukan add expense categories, maka user dapat melakukan klik 

pada tombol logout yang dimana sistem akan membuat session expired yang 

membuat pengguna akan keluar aplikasi. 
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Gambar 4.7 System Flow Pengelolaan Data Expense Categories 

 

5. System Flow Pengelolaan Data Debt Category 

Pada gambar 4.8 di bagian awal, user pergi ke halaman login terlebih dahulu 

dan sistem akan menampilkan form login. Setelah form login muncul, maka 

pengguna memasukan data user untuk autentikasi yang dimana sistem akan 
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mengambil data user yang apabila data user ada pada aplikasi TLC Accounting, 

maka user akan diarahkan ke home page account dan sistem akan memanggil data 

account. Pada home page account, user melakukan klik page debt untuk berpindah 

ke halaman debt. Pada halaman debt, sistem akan memanggil data debt, debt 

categories, dan account. Setelah itu user akan melakukan klik add debt categories 

dan sistem akan menampilkan form untuk menambahkan debt categories. Setelah 

form input debt categories tampil, user akan menginputkan data kategori utang baru 

yang apabila di button di submit, maka sistem akan menambahkan pada tabel debt 

categories. Apabila telah setelah selesai melakukan add debt categories, maka user 

dapat melakukan klik pada tombol logout yang dimana sistem akan membuat 

session expired yang membuat pengguna akan keluar aplikasi. 
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Gambar 4.8 System flow Pengelolaan Data Debt Categories 

 

6. System Flow Pengelolaan Data Income 

Pada gambar 4.9 di bagian awal, user pergi ke halaman login terlebih dahulu 

dan sistem akan menampilkan form login. Setelah form login muncul, maka 

pengguna memasukan data user untuk autentikasi yang dimana sistem akan 
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mengambil data user yang apabila data user ada pada aplikasi TLC Accounting, 

maka user akan diarahkan ke home page account dan sistem akan memanggil data 

account. Pada home page account, user melakukan klik page income untuk 

berpindah ke halaman income. Pada halaman income, sistem akan memanggil data 

income, income categories, dan account. Setelah itu user akan melakukan klik add 

income dan sistem akan menampilkan form untuk menambahkan income. Setelah 

form input income tampil, user akan menginputkan data pemasukan baru yang 

apabila di button di submit, maka sistem akan menambahkan pada tabel income. 

Apabila telah setelah selesai melakukan add income, maka user dapat melakukan 

klik pada tombol logout yang dimana sistem akan membuat session expired yang 

membuat pengguna akan keluar aplikasi. 
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Gambar 4.9 System flow Pengelolaan Data Incomes 

 

7. System Flow Pengelolaan Data Expense 

Pada gambar 4.10 di bagian awal, user pergi ke halaman login terlebih 

dahulu dan sistem akan menampilkan form login. Setelah form login muncul, maka 

pengguna memasukan data user untuk autentikasi yang dimana sistem akan 

mengambil data user yang apabila data user ada pada aplikasi TLC Accounting, 
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maka user akan diarahkan ke home page account dan sistem akan memanggil data 

account. Pada home page account, user melakukan klik page expense untuk 

berpindah ke halaman expense. Pada halaman expense, sistem akan memanggil data 

expense, expense categories, dan account. Setelah itu user akan melakukan klik add 

expense dan sistem akan menampilkan form untuk menambahkan expense. Setelah 

form input income tampil, user akan menginputkan data pengeluaran baru yang 

apabila di button di submit, maka sistem akan menambahkan pada tabel expense. 

Apabila telah setelah selesai melakukan add expense, maka user dapat melakukan 

klik pada tombol logout yang dimana sistem akan membuat session expired yang 

membuat pengguna akan keluar aplikasi. 
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Gambar 4.10 System flow Pengelolaan Data Expenses 

 

8. System Flow Pengelolaan Data Debt 

Pada gambar 4.11 di bagian awal, user pergi ke halaman login terlebih 

dahulu dan sistem akan menampilkan form login. Setelah form login muncul, maka 

pengguna memasukan data user untuk autentikasi yang dimana sistem akan 

mengambil data user yang apabila data user ada pada aplikasi TLC Accounting, 

maka user akan diarahkan ke home page account dan sistem akan memanggil data 

account. Pada home page account, user melakukan klik page debt untuk berpindah 
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ke halaman debt. Pada halaman debt, sistem akan memanggil data debt, debt 

categories, dan account. Setelah itu user akan melakukan klik add debt dan sistem 

akan menampilkan form untuk menambahkan debt. Setelah form input debt tampil, 

user akan menginputkan data utang baru yang apabila di button di submit, maka 

sistem akan menambahkan pada tabel debt. Apabila telah setelah selesai melakukan 

add debt, maka user dapat melakukan klik pada tombol logout yang dimana sistem 

akan membuat session expired yang membuat pengguna akan keluar aplikasi.. 

 

 

Gambar 4.11 System flow Pengelolaan Data Debts  
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4.2.2  Context Diagram 

Berikut adalah context diagram aplikasi TLC Accounting, tujuan dari 

pembuatan context diagram ini, yakni berfungsi sebagai suatu proses dan 

menggambarkan ruang lingkup system. Context diagram berikut dapat dilihat pada 

gambar 4.12 

 

 

 Gambar 4.12 Context Diagram 

 

4.2.3 Diagram Berjenjang 

Diagram Berjenjang menjelaskan mengenai proses utama dan sub-proses 

yang ada dalam aplikasi yang akan dibuat. Proses tersebut digambarkan pada 

gambar 4.13 dibawah ini: 
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Gambar 4.13 Diagram Berjenjang 

 

4.2.4 Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram merupakan diagram yang menjelaskan tentang proses 

bisnis pada sistem yang akan dibangun, perbedaan context diagram adalah diagram 

yang hanya menjelaskan alur sistem secara umum sedangkan DFD menjelaskan 

alur sistem secara detail.  
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Berikut merupakan DFD yang terdapat pada aplikasi: 

a) Data Flow Diagram (DFD) Level 0 

Pada Data Flow Diagram (DFD) Level 0, merupakan seluruh proses yang 

terjadi pada aplikasi TLC Accounting. Aplikasi TLC Accounting dimulai dari 

proses 1 seorang admin yang melakukan pengelolaan data master, yaitu 

melakukan penyimpanan pada database untuk data incomes, expenses, debts, 

income categories, expense categories, debt categories, accounts, dan users. 

Pada proses 2 adalah proses pengelolaan transaksi, yang dimana setiap data 

incomes, expenses, debts, income categories, expense categories, dan debt 

categoriess di kategorikan dalam 1 accounts dengan cara menjumlahkan sesuai 

dengan kategori account masing-masing data. Pada proses 3 yang dimana data 

pengelolaan transaksi yakni incomes, expenses, debts, income categories, 

expense categories, dan debt categories disimpulkan dan direkapitulasi laporan 

sesuai dengan periode tanggal tertentu. Data Flow Diagram (DFD) Level 0 

berikut dapat dilihat pada gambar 4.14 
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Gambar 4.14 Data Flow Diagram (DFD) Level 0 

 

b) Data Flow Diagram (DFD) Level 1.1 Pengelolaan Data Master 

Pada Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Proses 1, pengelolaan data master 

dimulai dengan admin / bendaraha memasukan data pemasukan, pengeluaran, 

utang, kategori pemasukan, kategori pengeluaran, kategori utang, akun, dan 

pengguna. Kemudian proses (CRUD) ini akan disimpan dalam sebuah data 

store atau database yang bernama data incomes, expenses, debts, income 

categories, expense categories, debt categories, accounts, dan users. Setelah 

melakukan store date, data incomes, expenses, debts, income categories, 
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expense categories, debt categories, accounts, dan users akan dikembalikan 

agar data dapat dibaca oleh user. Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Process 1 

berikut dapat dilihat pada gambar 4.15 

 

 

Gambar 4.15 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Process 1 

 

 

c) Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Proses 3 Pembuatan Laporan 

Pada Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Proses 3, Pembuatan Laporan dimulai 

dengan data transaksi incomes, expenses, dan debts dihimpun dalam sebuah 

kategori, lalu admin / bendahara melakukan pencarian data melalui periode 

tanggal tertentu. Setelah itu admin / bendahara melakukan print pada 
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pemasukan/pengeluaran/utang. Data Flow Diagram (DFD) Level 0 berikut 

dapat dilihat pada gambar 4.16 

 

 

 

Gambar 4.16 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Process 3 

 

4.2.5 Conceptual Data Model (CDM)  

Conceptual Data Model (CDM) Menggambarkan tentang struktur data 

atau tabel yang dirancang pada Aplikasi Pencatatan Pemasukan Dan Pengeluaran 

Pada PT Tolichris. Conceptual Data Model (CDM) berikut dapat dilihat pada 

gambar 4.17 
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Gambar 4.17 Conceptual Data Model 

 

4.2.6 Physical Data Model (PDM) 

Physical Data Model (PDM) adalah hasil dari Conceptual Data Model 

(CDM) yang sudah di generate. Berikut merupakan Physical Data Model (PDM) 

yang terdapat pada Aplikasi Pencatatan Pemasukan Dan Pengeluaran Pada PT 

Tolichris. Physcial Data Model (PDM) Level 0 berikut dapat dilihat pada gambar 

4.18 
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Gambar 4.18 Physical Data Model 

 

4.2.7 Struktur Tabel 

Struktur Tabel pada Rancang Bangun pada PT Tolichris adalah sebagai 

berikut: 

1. Tabel User 

Tabel 4.12 Struktur Tabel Users 

Nama Tabel users 

Fungsi Menyimpan data-data pengguna aplikasi untuk kepentingan login 

No Nama Kolom Tipe Data Length Constraint 

1 id bigint 20 Primary Key 

2 name varchar 255 
 

3 username varchar 255 
 

4 user_slug varchar 255 
 

5 password varchar 255 
 

6 remember_token varchar 100 
 

7 created_at timestamp 
  

8 update_at timestamp 
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2. Tabel Accounts 

Tabel 4.13 Struktur Tabel Accounts 

Nama Tabel accounts 

Fungsi Tabel penyimpanan data-data bank virtual account PT Tolichris 

No Nama Kolom Tipe Data Length Constraint 

1 id bigint 20 Primary Key 

2 account_name varchar 255 
 

3 account_balance int 11 
 

4 account_slug varchar 255 
 

5 remember_token varchar 100 
 

6 created_at timestamp 
  

7 update_at timestamp 
  

 

3. Tabel  Income Categories 

Tabel 4.14 Struktur Tabel Income Categories 

Nama Tabel income_categories 

Fungsi Sebagai pengumpulan kategori tabel income 

No Nama Kolom Tipe Data Length Constraint 

1 id bigint 20 Primary Key 

2 incat_slug varchar 255 
 

3 incat_name varchar 255 
 

4 incat_entry_date date 
  

5 created_at timestamp 
  

6 update_at timestamp 
  

 

4. Tabel  Expense Categories 

Tabel 4.15 Struktur Tabel Expense Categories 

Nama Tabel income_categories 

Fungsi Sebagai pengumpulan kategori tabel income 

No Nama Kolom Tipe Data Length Constraint 

1 id bigint 20 Primary Key 

2 excat_slug varchar 255 
 

3 excat_name varchar 255 
 

4 excat_entry_date date 
  

5 created_at timestamp 
  

6 update_at timestamp 
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5. Tabel Debt Categories 

Tabel 4.16 Struktur Tabel Debt Categories 

Nama Tabel debt_categories 

Fungsi Sebagai pengumpulan kategori tabel debt 

No Nama Kolom Tipe Data Length Constraint 

1 id bigint 20 Primary Key 

2 debcat_slug varchar 255 
 

3 debcat_name varchar 255 
 

4 debcat_entry_date date 
  

5 created_at timestamp 
  

6 update_at timestamp 
  

  

 

6. Tabel  Incomes 

Tabel 4.17 Struktur Tabel Incomes 

Nama Tabel incomes 

Fungsi Sebagai penyimpan data pemasukan kas 

No Nama Kolom Tipe Data Length Constraint 

1 id bigint 20 Primary Key 

2 income_slug varchar 255 
 

3 income_description varchar 255 
 

4 income_category_id bigint 20 Foreign Key 

5 income_account_id bigint 20 Foreign Key 

6 income_entry_date date 
  

7 income_nominal int 11 
 

8 created_at timestamp 
  

9 update_at timestamp   

 

7. Tabel Expenses 

Tabel 4.18 Struktur Table Expenses 

Nama Tabel expenses 

Fungsi Sebagai penyimpan data pengeluaran kas 

No Nama Kolom Tipe Data Length Constraint 

1 id bigint 20 Primary Key 

2 expense_slug varchar 255 
 

3 expense_description varchar 255 
 

4 expense_category_id bigint 20 Foreign Key 

5 expense_account_id bigint 20 Foreign Key 

6 expense_entry_date date 
  

7 expense_nominal int 11 
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Nama Tabel expenses 

Fungsi Sebagai penyimpan data pengeluaran kas 

No Nama Kolom Tipe Data Length Constraint 

8 created_at timestamp 
  

9 update_at timestamp   

 

8. Tabel Debt 

Tabel 4.19 Struktur Table Debts 

Nama Tabel debts 

Fungsi Sebagai penyimpan data pengeluaran kas 

No Nama Kolom Tipe Data Length Constraint 

1 id bigint 20 Primary Key 

2 debt_slug varchar 225  

3 debt_description varchar 255 
 

4 debt_category_id bigint 20 Foreign Key 

5 debt_account_id bigint 20 Foreign Key 

6 debt_entry_date date 
  

7 debt_nominal int 11 
 

8 created_at timestamp 
  

9 update_at timestamp   

 

4.3 Implementasi Sistem 

1. Halaman Login 

Pada gambar 4.19 form login sebagai credential user yang berarti memiliki 

akses untuk menggunakan aplikasi Pencatatan Pemasukan dan Pengeluaran 

Kas ini. Input yang diperlukan adalah Username dan Password. 
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Gambar 4.19 Halaman Login 

 

2. Halaman Register 

Pada gambar 4.20 halaman register sebagai sarana user baru untuk melakukan 

register sebagai user baru pada aplikasi Accounting PT Tolichris. Data yang 

diperlukan untuk menjadi bagian user aplikasi ini adalah adalah Name, 

Username dan Password. 

 

 

Gambar 4.20  Halaman Register 
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3. Halaman Virtual Account 

Pada gambar 4.20 halaman Virtual Account, sebagai halaman yang menaungi 

manajemen tabel Bank Virtual Account. Pada Halaman ini, pengguna dapat 

menambahkan sendiri untuk metode pembayarannya, contoh: BCA, BRI, BNI, 

dll. 

 

 

Gambar 4.20 Halaman Virtual Account 

 

4. Halaman Income 

Pada gambar 4.21 halaman Income, sebagai sarana manajemen seluruh aspek 

pemasukan yang masuk pada PT Tolichris. Pada halaman ini terdapat 2 tabel 

yang dimana terdapat category dan overview. Pada tabel category, pengguna 

dapat membuat jenis kategori pemasukan, dan pada table overview, pengguna 

dapat menambahkan/menghapus/merubah detail pemasukan. 
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Gambar 4.21 Halaman Income 

 

5. Halaman Expense 

Pada gambar 4.22 halaman Expense, sebagai sarana manajemen seluruh aspek 

pengeluaran yang keluar pada PT Tolichris. Pada halaman ini terdapat 2 tabel 

yang dimana terdapat category dan overview. Pada tabel category, pengguna 

dapat membuat jenis kategori pengeluaran, dan pada table overview, pengguna 

dapat menambahkan/menghapus/merubah detail pengeluaran  
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Gambar 4.22 Halaman Expense 

 

6. Halaman Debt 

Pada gambar 4.23 halaman Debt, sebagai sarana manajemen seluruh aspek 

utang/putang yang keluar pada PT Tolichris. Pada halaman ini terdapat 2 tabel 

yang dimana terdapat category dan overview. Pada tabel category, pengguna 

dapat membuat jenis kategori utang, dan pada table overview, pengguna dapat 

menambahkan/menghapus/merubah detail utang. Pada table ini terdapat fitur 

yang berbeda, yang dimana pengguna dapat melakukan convert hutang 

menjadi pemasukan. Fitur convert tersebut dapat berguna apabila pihak lain 

berhutang kepada PT Tolichris, yang dimana apabila pihak yang berhutang 

sudah membayar, maka dapat ditambahkan ke pemasukan langsung melewati 

fitur ini. 
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Gambar 4.23 Halaman Debt 

 

7. Halaman User Management 

Pada gambar 4.24 halaman User Managemenet, berfungsi sebagai list data 

pengguna, dan juga berfungsi sebagai sarana Direktur PT Tolichris melakukan 

CRUD tabel user. 

 

 

Gambar 4.24 Halaman User Management 
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8. Halaman Cash Flow 

Pada gambar 4.25 halaman Cash Flow, berfungsi sebagai kesimpulan seluruh 

cash flow pada pembukuan PT Tolichris Surabaya 

 

 

Gambar 4.25 Halaman Cash Flow 

 

9. Halaman Income Print 

Pada gambar 4.26 halaman Income Print berfungsi untuk mencetak laporan 

mutasi pemasukan pada tanggal yang ditentukan oleh pengguna 

 

 

Gambar 4.26 Halaman Print Income 
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10. Halaman Expense Print 

Pada gambar 4.27 halaman Expense Print berfungsi untuk mencetak laporan 

mutasi pemasukan pada tanggal yang ditentukan oleh pengguna 

 

 

Gambar 4.27 Halaman Print Expense 

 

11. Halaman Debt Print 

Pada gambar 4.28 halaman Expense Print berfungsi untuk mencetak laporan 

mutasi pemasukan pada tanggal yang ditentukan oleh pengguna. 

 

 

Gambar 4.28 Halaman Print Debt 

 

12. Halaman Cash Flow 

Pada gambar 4.29 halaman Cash Flow berfungsi untuk mencetak laporan cash 

flow pada Tolichris. 
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Gambar 4.29 Halaman Print Cash Flow 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Pada proses pengembangan Rancang Bangun Aplikasi Pencatatan Dan 

Pengeluaran Pada PT Tolichris dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini dapat membantu Direktur PT Tolichris dalam melakukan 

Pembukuan secara computerized. 

2. Dengan aplikasi ini permasalahan kerusakan dan kehilangan dokumen dapat 

teratasi 

3. Aplikasi in mampu mengatasi masalah efisiensi waktu dalam pencarian data. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan aplikasi yang telah dibuat, berikut beberapa saran untuk 

menyempurnakan aplikasi tersebut: 

1. Fitur Account pada aplikasi TLC Accounting sebaiknya terintergrasi secara real 

time pada Bank Virtual Account PT Tolichris. 

2. Tampilan website ditingkatkan responsive-nya, sehingga tampilan tetap baik 

walaupun dibesarkecilkan. 

3. Lebih mengoptimalkan fitur User Bendahara. 
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