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BAB V 
ANALISA DATA DAN PERANCANGAN 

 
 
5.1 Analisis Data 

Kegiatan visitasi kepada PT Cendana Food Indonesia dilakukan pada 

tanggal 15 Juni 2018 dengan tujuan melakukan survei tempat kerja praktik kerja 

dan permohonan izin untuk melaksanakan kerja praktik. Dari visitasi pertama 

telah terjadi kesepakatan dengan PT Cendana Food Indonesia untuk 

mengembangkan sistem keuangan dari perusahaan dengan tujuan agar dalam 

aktivitas akuntansi perusahaan dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. 

Pada visitasi kedua kalinya pada PT Cendana Food Indonesia pada 

tanggal 20 Juli 2018, bertujuan untuk melakukan observasi pada perusahaan untuk 

mengetahui kendala dan masalah yang ada dalam perusahaan. Informasi dari 

kegiatan visitasi kedua menyimpulkan bahwa rata-rata kegiatan perusahaan masih 

menggunakan pencatatan manual serta menggunakan aplikasi yang hanya untuk 

mengelola angka (Microsoft Excel). 

Visitasi ketiga pada tanggal 26 Juli 2018, perusahaan bersedia untuk 

memberi kesempatan bagi penulis untuk merancang sistem bagi perusahaan, serta 

pembahasan untuk perancangan sistem sesuai dengan kebutuhan perusahaan 

untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang merupakan satu siklus akuntansi. 

Hasil dari kegiatan visitasi tersebut menimbulkan kesepakatan antar pemilik 

perusahaan dan penulis dan diterangkan dalam surat pernyataan klien yang 

ditandatangani dan disetujui oleh penyedia lokasi kerja praktik dan dosen 

pembimbing. 
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5.2 Perancangan Sistem Akuntansi 

Media yang akan digunakan dalam kegiatan perancangan sistem kerja 

praktik ini adalah Microsoft Access untuk merancang sistem siklus akuntansi bagi 

perusahaan. Sistem yang dibuat akan membantu pemiliki perusahaan maupun 

karyawan sebagai pengelola sistem dalam mempermudah proses aktivitas 

akuntansi dari pencatatan hingga pada pelaporan keuangan perusahaan. 

Sistem siklus akuntansi akan diterapkan pada PT Cendana Food 

Indonesia yang bergerak di bidang kuliner dimana mencakup proses produksi dan 

pemasaran produk tersebut. Setiap fungsi dari sistem yang dirancang akan dibahas 

melalui pembahasan berikut: 

5.2.1 Menu Utama 

Menu utama diawali dengan log in window untuk setiap pengguna 

mengakses sistem dan data informasi perusahaan yang ada di dalam, informasi 

yang diperlukan dalam log in window ini adalah username dan password untuk 

masuk ke dalam sistem, jika tidak ada identitas pengguna maka sistem tidak dapat 

digunakan. 

 

Gambar 3 Login form, sumber: Data yang diolah, 2018. 

Setelah masuk melalui login form maka sistem akan otomatis 

menampilkan Menu Utama yang berisikan 4 kelompok diantaranya adalah Forms, 
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Card Lists, Datasheets, dan Reports. Pilihan pada Forms berisikan formulir-

formulir untuk pencatatan transaksi perusahaan. Card Lists berisikan data-data 

pokok yang dimiliki perusahaan seperti daftar akun, daftar pemasok, daftar 

pelanggan, daftar barang dagang hingga, daftar bahan baku yang digunakan 

perusahaan. Data sheets merupakan data-data transaksi yang telah dicatat melalui 

formulir-formulir pada Forms dimana digunakan untuk melihat rincian transaksi 

secara keseluruhan. Reports merupakan menu untuk membuka laporan-laporan 

keuangan perusahaan, menu Reports menyediakan laporan-laporan seperti Trial 

Balance, Financial Positions, Income Statements, Equity Changes, dan Cash 

Flow untuk laporan eksternal dan Sales Report, Purchase Report, Account 

Receivable Card, dan Account Payable Card untuk laporan Internal.

 

Gambar 4 Menu Utama, sumber: Data yang diolah, 2018. 
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5.2.2 Menu Admin  

Menu admin digunakan untuk menambah pengguna dari sistem 

pencatatan akuntansi ini, dalam formulir ini sistem dapat membantu untuk 

membuat username dan password untuk mengakses sistem. Karakter pada 

password tidak akan ditampilkan pada saat penginputan, tombol save akan 

menyimpan data pengguna yang sudah dimasukkan 

 

Gambar 5 Formulir menu admin, sumber: Data yang diolah, 2018. 

5.2.3 Daftar Akun 

Dari informasi daftar akun yang disediakan informasi mengenai daftar 

penggolongan akun hingga rincian akun yang terdiri dari nomor dan nama akun 

yang akan digunakan untuk mecatat transaksi dalam perusahaan. Dari menu form 

ini, pengguna dapat menambahkan akun baru maupun memperbaiki akun jika 

diperlukan perusahaan, serta disediakan tombol preview untuk menampilkan 

keseluruhan akun. 
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Gambar 6 Daftar akun, sumber: Data yang diolah, 2018. 

5.2.4 Daftar Pelanggan 

Informasi dari daftar pelanggan memberikan informasi mengenai semua 

pelanggan yang ada dalam perusahaan serta beberapa outlet yang dimiliki 

perusahaan. Informasi dari setiap pelanggan dirincikan dengan kode pelanggan, 

nama pelanggan, alamat, telepon, dan keterangan dari pelanggan tersebut. 

Customer form ini juga dapat ditambahkan pelanggan yang baru maupun 

mengganti data informasi pelanggan yang ada jika ada perubahaan. Preview juga 

disediakan pada form ini untuk melihat keseluruhan pelanggan yang ada. 

 

Gambar 7 Daftar pelanggan, sumber: Data yang diolah, 2018. 
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5.2.5 Daftar Pemasok 

Informasi dari supplier form ini memberikan informasi tentang daftar 

pemasok yang dimiliki perusahaan, informasi yang disediakan di daftar ini adalah 

kode pemasok, nama pemasok, alamat, nomor telepon serta keterangan dari setiap 

pemasok. Melalui formulir pemasok ini, pengguna dapat mengubah, menghapus 

dan menambahkan pemasok jika diperlukan. Tombol preview disediakan dalam 

formulir untuk melihat daftar pemasok-pemasok secara keseluruhan. 

 

Gambar 8 Daftar pemasok, sumber: Data yang diolah, 2018. 

5.2.6 Daftar Barang Dagang 

Informasi dari daftar barang dagang merupakan daftar barang-barang 

yang dijual oleh perusahaan dimana yang telah diolah dari bahan baku. Informasi 

yang diberikan dari item form adalah kode barang, nama barang, dan harga jual 

dari barang tersebut. Formulir daftar barang dagang dilengkapi dengan menu 

untuk mengubah, menambahkan, dan menghapus daftar barang dagang, serta 

formulir dilengkapi dengan preview untuk melihat daftar barang dagang secara 

keseluruhan. 
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Gambar 9 Formulir barang dagang, sumber: Data yang diolah, 2018. 

5.2.7 Daftar Bahan Baku 

Daftar bahan baku dalam sistem pencatatan ini menyediakan informasi 

mengenai daftar bahan baku yang dimiliki atau yang dipakai oleh perusahaan, 

formulir ini menyediakan informasi mengenai kode bahan, nama bahan, dan 

pengukuran bahan baku. Formulir ini dilengkapi dengan fitur-fitur yang sama 

seperti beberapa formulir sebelumnya seperti untuk mengubah, menambahkan, 

dan menghapus data hingga preview untuk melihat keseluruhan daftar bahan baku 

yang ada. 

 

Gambar 10 Daftar bahan baku, sumber: Data yang diolah, 2018. 
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5.2.8 Jurnal Umum 

Formulir jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi umum yang 

dimana tidak dapat dicatat oleh beberapa formulir lainnya yang tersedia dalam 

sistem, formulir ini menyediakan informasi nomor jurnal (Journal ID) seperti 

HP0001, HP0002, dan seterusnya yang merupakan nomor dari jurnal, tanggal 

jurnal, keterangan dari jurnal, serta dilengkapi dengan pencatatan rincian jurnal 

umum. Data informasi yang disediakan dari pencatatan tersebut adalah nomor 

akun dan nama akun yang akan dicatat dan kolom debit dan kredit untuk jumlah 

nominal transaksi.  

 

Gambar 11 Jurnal umum, sumber: Data yang diolah, 2018 

 Untuk memeriksa kebenaran pencatatan nominal, terdapat kolom check 

yang merupakan pemeriksaan dari sistem jika pencatatan nominal tidak benar atau 

salah, jika benar maka kolom tersebut menampilkan Balance, jika tidak maka 

akan menampilkan Not Balance. Kolom check akan menampilkan hasil jurnal 

setelah tombol enter ditekan. 
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5.2.9 Form Pembelian 

Formulir pembelian digunakan untuk pencatatan transaksi pembelian 

yang dilakukan perusahaan dalam pembelian bahan baku. Informasi yang 

disediakan dalam formulir ini adalah nomor pembelian, tanggal pembelian, 

keterangan, tipe pembelian yang merupakan jenis pembelian, dan data-data 

pemasok. Formulir ini juga terdapat kolom rincian pembelian, yang ditampilkan 

diantaranya, kode bahan baku, nama bahan baku, jumlah pembelian, pengukuran 

bahan baku, harga, dan total pembelian. Formulir pembelian ini juga dilengkapi 

dengan fitur-fitur yang memudahkan pengguna seperti, previous, next, home, 

save, add record, dan delete record. 

 

Gambar 12 Formulir pembelian, sumber: Data yang diolah, 2018. 

5.2.10 Form Penjualan 

Form Penjualan digunakan untuk pencatatan transaksi penjualan dalam 

perusahaan. Formulir ini mencatat penjualan dari barang dagang yang dijual 

perusahaan. Informasi yang disediakan dalam formulir ini adalah nomor 

penjualan, tanggal, tipe penjualan yang merupakan jenis penjualan, informasi 
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pembeli, dan kolom rincian penjualan. Rincian penjualan menampilkan kode 

barang, nama barang, kuantitas penjualan, harga barang dan harga jual, dan total. 

 

Gambar 13 Formulir penjualan, sumber: Data yang diolah, 2018. 

Kolom keterangan disediakan jika suatu saat diperlukan untuk 

menjelaskan transaksi tersebut. Formulir ini juga disediakan fitur-fitur yang 

memudahkan pengguna seperti, previous, next, home, save, add record, dan delete 

record. 

5.2.11 Form Retur Penjualan 

Formulir retur penjualan digunakan untuk mecatat transaksi jika ada 

terjadinya retur dari pembeli, data-data dalam formulir retur penjualan ini diambil 

dari data formulir penjualan. Informasi yang disediakan dari formulir ini adalah 

nomor retur, tanggal retur, nomor penjualan yang diretur, jumlah retur dan tabel 

rincian penjualan dan tabel rincian retur. Tabel rincian penjualan merupakan tabel 

dari formulir penjualan dan tabel retur adalah tabel rincian barang yang diretur 

berdasarkan penjualan sebelumnya yang terdiri dari kolom kode barang, kuantitas 

retur, harga barang, dan total.  
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Gambar 14 Formulir retur penjualan, sumber: Data yang diolah, 2018. 

Data penjualan sebelumnya yang ditampilkan merupakan patokan untuk 

mencatat produk yang di retur. Formulir dari retur penjualan ini dilengkapi 

dengan fitur-fitur yang memudahkan pengguna yang sama seperti formulir-

formulir lainnya diantaranya adalah menu untuk lihat pencatatan sebelum atau 

sesudah, menu untuk membuka halaman utama, simpan transaksi, hapus transaksi, 

dan pencatatan transaksi baru. 

5.2.12 Form Penerimaan Pembayaran 

Fungsi dari formulir penerimaan pembayaran ini untuk mencatat 

transaksi penerimaan pembayaran dari penjualan perusahaan. formulir ini 

mencatat transaksi berdasarkan penjualan sebelumnya dimana akan melihat 

nomor penjualan yang ada dan menampilkan rincian barang yang dijual. 

 

Gambar 15 Formulir penerimaan kas, sumber: Data yang diolah, 2018. 
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5.2.13 Form Pengeluaran Kas 

Form pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran 

yang telah terjadi pada formulir pembelian sebelumnya, formulir ini menampilkan 

nomor pembelian yang ada untuk menampilkan rincian barang baku yang telah 

dibeli sebelumnya. Formulir pengeluaran kas menyediakan fitur untuk next dan 

previous untuk melihat transaksi setelah dan sebelumnya, menambahkan transaksi 

baru, simpan transaksi dan menghapus transaksi.  

 

Gambar 16 Formulir pengeluaran kas, sumber: Data yang diolah, 2018. 

5.2.14 Trial Balance 

Laporan trial balance saldo akhir dari setiap akun yang ada dalam 

sistem, saldo akhir yang ditampilkan oleh laporan trial balance akan ditampilkan 

berdasarkan tanggal yang telah ditentukan oleh pembuat laporan melalui 

parameter value. Parameter value akan muncul sebelum laporan akan dibuka 

untuk menentukan tanggal awal periode laporan dan akhir periode laporan yang 

akan ditampilkan. Setelah menentukan periode dari laporan trial balance, maka 

periode laporan akan ditampilkan pada bagian judul laporan berdasarkan periode 

yang telah ditentukan. 
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Gambar 17 Trial balance, sumber: Data yang diolah, 2018. 

5.2.15 Laporan Laba Rugi 

Laporan dari income statement atau laporan laba rugi menampilkan 

rincian keadaan perusahaan dalam laba atau rugi dengan suatu periode yang 

ditentukan dari pembuat laporan keuangan tersebut. Periode dari laporan di 

tentukan melalui parameter value sebelum laporan dibuka untuk menentukan 

periode yang akan ditampilkan. 

  

Gambar 18 Laporan laba rugi, sumber: Data yang diolah, 2018. 
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5.2.16 Laporan Posisi Keuangan 

Dalam financial position atau laporan posisi keuangan akan 

menampilkan rincian saldo akun dari aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki 

perusahaan dalam periode yang telah ditentukan dari parameter value saat 

sebelum laporan akan dibuka. Rincian serta total dari liabilitas dan ekuitas 

ditampilkan berurutan di bawah akun-akun aset. 

 

Gambar 19 Laporan posisi keuangan, sumber: Data yang diolah, 2018. 

5.2.17 Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas atau equity changes menunjukan perubahan 

dalam ekuitas yang terjadi dari satu periode ke suatu periode dan menampilkan 

jumlah laba atau rugi dari laporan perubahan ekuitas dan beberapa transaksi yang 

mempengaruhi ekuitas perusahaan. Periode dari laporan akan dipengaruhi oleh 

parameter value yang ditentukan sebelum laporan dibuka. 

 

Gambar 20 Laporan perubahan ekuitas, sumber: Data yang diolah, 2018. 
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5.2.18 Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas memberikan informasi mengenai aktivitas-aktivitas dari 

akun yang berhubungan dengan kas yang digolongkan menjadi 3 aktivitas (index) 

diantaranya adalah aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas 

pendanaan. Penggolongan aktivitas-aktivitas arus kas tersebut akan dimasukkan 

melalui masing-masing formulir dan jurnal yang ada pada sistem pencatatan. 

Berikut merupakan hasil laporan arus kas yang dihasilkan melalui sistem 

pencatatan akuntansi: 

 

Gambar 21 Laporan arus kas, sumber: Data yang diolah, 2018. 

5.2.19 Laporan Penjualan 

Laporan penjualan merupakan laporan yang merincikan angka penjualan 

dari setiap pelanggan yang dimiliki perusahaan serta aktivitas penjualan kepada 

pelanggan akan ditampilkan dalam laporan penjualan sesuai dengan periode yang 

telah ditentukan dari parameter value oleh pembuat laporan. Aktivitas-aktivitas 

penjualan dari aktivitas pertama dan terakhir yang ditampilkan akan mengikuti 

aktivitas berdasarkan periode yang telah ditentukan melalui parameter value, 

berikut adalah laporan penjualan yang dihasilkan oleh sistem pencatatan 

akuntansi: 
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Gambar 22 Laporan penjualan, sumber: Data yang diolah, 2018. 

5.2.20 Laporan Pembelian 

Laporan pembelian digunakan untuk menampilkan rincian aktivitas 

pembelian yang dilakukan perusahaan dengan pemasok-pemasok yang dimiliki 

perusahaan sesuai dengan periode yang telah ditentukan oleh pembuat laporan. 

Periode laporan akan ditentukan dari parameter value sebagai patokan periode 

yang akan ditampilkan dalam laporan. Aktivitas-aktivitas pembelian akan 

mengikuti aktivitas pembelian berdasarkan periode yang telah ditentukan yang 

digolongkan berdasarkan setiap pemasok. Berikut merupakan laporan pembelian 

yang dihasilkan oleh sistem pencatatan akuntansi: 

 

Gambar 23 Laporan pembelian, sumber: Data yang diolah, 2018. 
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5.2.21 Kartu Piutang 

Kartu piutang atau laporan pembantu piutang digunakan untuk 

membantu perusahaan untuk melihat saldo-saldo piutang yang dimiliki 

perusahaan pada setiap debitur. Saldo akhir dari setiap debitur menunjukkan saldo 

piutang terakhir dari periode yang ditentukan dalam parameter value. Saldo 

piutang dari setiap pelanggan akan berpatokan dengan tanggal awal dan akhir 

yang telah ditentukan dari parameter value, periode laporan ditampilkan pada 

judul laporan penjualan tersebut. Berikut adalah kartu piutang yang dihasilkan 

oleh sistem pencatatan akuntansi yang telah dirancang: 

 

Gambar 24 Kartu piutang, sumber: Data yang diolah, 2018. 

5.2.22 Kartu Utang 

Kartu utang atau laporan pembantu utang digunakan untuk 

mempermudah perusahaan untuk meninjau kembali secara rinci saldo-saldo utang 

yang dimiliki perusahaan dalam suatu periode yang telah ditentukan terhadap 

kreditur perusahaan. Periode utang ditentukan dari parameter value saat sebelum 

laporan utang dibuka, saldo dari utang terhadap setiap pemasok yang dimiliki 

perusahaan akan berpatokan dengan periode yang telah ditentukan berdasarkan 
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awal dan akhir dari parameter value tersebut. Berikut merupakan kartu utang 

yang dihasilkan oleh sistem pencatatan akuntansi yang telah dirancang. 

 

Gambar 25 Kartu utang, sumber: Data yang diolah, 2018. 
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