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BAB V 
ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

 
 

5.1 Analisis Data 

Kerja praktek ini dimulai dari melakukan kunjungan ke lokasi untuk 

meminta izin kepada pemilik pada Bulan Juni 2018 yang dimana kunjungan itu 

pada suatu toko perabot rumah tangga yang bernama Cash & Carry Furniture. 

Kerja praktek dilakukan sejak Bulan Juli sampai dengan Bulan Oktober 2018 dan 

menemukan beberapa kendala pada Toko Cash & Carry Furniture pada saat 

melakukan interview. Kendala yang ditemukan antara lain: 

a. Toko Cash & Carry Furniture tidak memiliki sistem pencatatan akuntansi 

yang membantu pemilik melihat lebih jelas semua rincian keuangannya 

serta menghasilkan laporan keuangan, selama ini pembukuan dikerjakan 

secara manual dan juga sederhana. Hanya dengan nota putih dan buku 

pemilik mencatat penjualan dan pembelian. 

b. Toko Cash & Carry Furniture tidak mengetahui secara jelas persediaan 

pada tokonya sepertinya sisa stok sehingga menjadi kendala pada saat 

melakukan transaksi penjualan dan pembelian karena harus mengecek 

manual di tokonya. 

Setelah kondisi Toko Cash & Carry Furniture diketahui, maka dapat 

disimpulkan bawa masalah yang dihadapi oleh pemilik adalah belum mempunyai 

sistem akuntansi yang membantu pemilik menghasilkan laporan keuangan, serta 

mempermudah pemilik dalam mengendalikan stok yang ada. 
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5.2 Perancangan Sistem 

Harapan dari sistem akuntansi yang menggunakan Microsoft Office Access 

ini yaitu supaya dapat membawakan bantuan dan kemudahan bagi pemilik Toko 

Cash & Carry Furniture dalam hal menginput transaksi penjualan, pembelian, 

dan pencatatan stok serta biaya operasional usaha. Sistem akuntansi ini akan 

menghasilkan sebuah output dalam bentuk laporan keuangan secara lengkap dan 

akurat maka dengan adanya laporan keuangan, pemilik dapat mengambil 

keputusan yang lebih tepat dalam pengembangan usahanya. Penjelasan pada 

masing-masing halaman yang ada di sistem akan dijelaskan dibawah ini: 

5.2.1 Menu Utama (Main Menu) 

Menu utama (main menu) terletak pada halaman pertama atau paling 

depan pada saat kita membuka Microsoft Office Access. Menu utama ini dapat 

menunjukkan semua kegunaan dan fungsi sistem, yang dimana kita dapat 

melakukan pencatatan dan keperluan lainnya melalui menu utama sehingga lebih 

mempermudah user dalam menggunakannya. Kita dapat memasukkan semua 

jenis form dan semua jenis laporan ke dalam menu utama. Form dapat berupa 

form pembelian yang digunakan untuk menginput transaksi pembelian dan form 

penjualan untuk menginput transaksi penjualan. Laporan dapat berupa laporan 

laba rugi yang digunakan untuk melihat laba atau rugi perusahaan. Gambar 5.2.1 

merupakan tampilan menu utama dari sistem Toko Cash & Carry Furniture. 

 

Gambar 5.2.1 Menu Utama, sumber: Data perusahaan diolah, 2018. 
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5.2.2 Daftar Akun 

Menu selanjutnya berisi daftar akun atau sering disebut dengan Chart of 

Account. Setiap perusahaan pasti mempunyai daftar akun yang diperlukannya 

sesuai aktivitas kegiatan operasional dan transaksi-transaksi usahanya dalam 

pencatatan keuangan. Daftar akun yang ada pada sistem dapat dihapus pada saat 

akun tersebut sudah tidak diperlukan lagi dan sebaliknya juga dapat 

menambahkan akun baru jika akun tersebut tidak terdapat pada daftar. Daftar 

akun dikategorikan sesuai dengan account header number seperti 100 untuk aset, 

200 untuk liabilitas, 300 untuk ekuitas, 400 untuk pendapatan, dan 500 untuk 

biaya. Gambar 5.2.2 menunjukkan tampilan form yang terdiri atas account header 

number, account header name, account detail number, dan account detail name. 

 

Gambar 5.2.2 Daftar Akun, sumber: Data perusahaan diolah, 2018. 
 

User dapat melihat secara keseluruhan list daftar akun dengan membuka 

pada table MS_COA. Tampilan MS_COA pada gambar 5.2.3 sebagai berikut. 
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Gambar 5.2.3 MS_COA, sumber: Data perusahaan diolah, 2018. 

5.2.3 Daftar Pelanggan (Customer) 

Data mengenai pelanggan Toko Cash & Carry Furniture muat pada form 

daftar pelanggan ini. User dapat menginput nama-nama pelanggan baru dalam 

form pelanggan ini. Tampilan daftar pelanggan berisi customer code, customer 

name, dan customer address yang dapat dilihat dari gambar 5.2.4. 

 

Gambar 5.2.4 Daftar Pelanggan, sumber: Data perusahaan diolah, 2018. 
 

User juga dapat melihat semua daftar pelanggan dari Toko Cash & Carry 

Furniture ini melalui table MS_Customer. Toko Cash & Carry Furniture hanya 

melakukan penjualan secara tunai, maka daftar pelanggan hanya satu yaitu cash 

sales. Bentuk table MS_Customer dapat dilihat pada gambar 5.2.5. 
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Gambar 5.2.5 MS_Customer, sumber: Data perusahaan diolah, 2018. 

5.2.4 Daftar Pemasok (Supplier) 

Form daftar pemasok sama fungsinya dengan form daftar pelanggan. User 

dapat menambah pemasok baru apabila ada. Tampilan daftar pemasok berisi 

supplier code, supplier name, dan supplier address yang dapat dilihat dari gambar 

5.2.6. 

 

Gambar 5.2.6 Daftar Pemasok, sumber: Data perusahaan diolah, 2018. 
 

User juga dapat melihat semua daftar pemasok dari Toko Cash & Carry 

Furniture ini melalui table MS_Supplier. Sama halnya dengan transaksi 

penjualan, Toko Cash & Carry Furniture mengambil barang dari pemasok 

dengan pembayaran tunai, maka dapat dilihat hanya ada satu daftar pemasok. 

Bentuk table MS_Supplier dapat dilhat pada gambar 5.2.7. 

 

Gambar 5.2.7 MS_Supplier, sumber: Data perusahaan diolah, 2018. 
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5.2.5 Formulir Pembelian 

Form ini digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian yang 

dilakukan oleh persusahaan. Kolom-kolom dalam form pembelian yaitu purchase 

number, purchase date, supplier code, supplier name, subtotal, dan juga 

description. Form pembelian terdapat subform yang berisi item number, item 

name, item quantity, default price, item price, dan total. Bentuk form pembelian 

lebih jelas dapat dilihat pada gambar 5.2.8 dibawah ini. 

 

Gambar 5.2.8 Formulir Pembelian, sumber: Data perusahaan diolah, 2018. 
 

Setiap hal yang disebutkan diatas, masing-masing memiliki fungsinya 

yaitu: 

a. Purchase number, diisi dengan nomor transaksi yang ditentukan oleh 

perusahaan atas setiap transaksi yang terjadi dan juga mempermudah user 

dalam mencari transaksi yang diperlukan melalui nomor transaksi tersebut. 

b. Purchase date, diisi dengan tanggal atas transaksi pembelian yang terjadi. 

c. Supplier code, dengan siapa perusahaan membeli barang dan transaksi ini 

ditujukan kepada siapa. Supplier name dan supplier address akan muncul 

apabila kita mengisi supplier code. 
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d. Subtotal, angka yang muncul pada kolom total merupakan total dari satu 

transaksi tersebut. 

e. Description, diisi dengan penjelasan atas transaksi pembelian seperti jenis 

barang apa yang dibeli. 

f. Item number, dapat dipilih jenis barang apa yang dibeli dengan memilih 

kode barang, dan item name akan muncul langsung pada kolom item 

name. 

g. Item quantity, jumlah atas barang yang dibeli. 

h. Item price, harga beli per unit dari pemasok. 

i. Total, jumlah yang didapatkan dari jumlah barang yang dibeli dikalikan 

dengan harga satuan barang, merupakan biaya yang dikenakan atas 

pembelian. 

5.2.6 Formulir Penjualan 

Usaha utama Toko Cash & Carry Furniture merupakan penjualan atas 

perabot rumah tangga dan barang-barang elektronik. Form ini didesainkan dengan 

tujuan untuk mencatat semua transaksi penjualan persediaan yang terjadi pada 

perusahaan. Kolom-kolom yang terdapat form penjualan berupa sales number, 

sales date, customer code, customer name, subtotal, dan juga description. 

Terdapat juga subform dalam form penjualan ini yang berisi item number, item 

name, item quantity, default price, item price, dan total. Bentuk form penjualan 

lebih jelas dapat dilihat pada gambar 5.2.9 dibawah ini. 
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Gambar 5.2.9 Formulir Penjualan, sumber: Data perusahaan diolah, 2018. 
 

Masing-masing kolom memiliki fungsi tertentu sebagai berikut: 

a. Sales number, diisi dengan nomor transaksi yang ditentukan oleh 

perusahaan atas setiap transaksi yang terjadi dan juga mempermudah user 

dalam mencari transaksi yang diperlukan melalui nomor transaksi tersebut. 

b. Sales date, diisi dengan tanggal atas transaksi penjualan yang terjadi. 

c. Customer code, kepada siapa perusahaan menjual barang dan transaksi ini 

ditujukan kepada siapa. Customer name dan customer address akan 

muncul apabila kita mengisi customer code. 

d. Subtotal, angka yang muncul pada kolom total merupakan total dari satu 

transksi tersebut. 

e. Description, diisi dengan penjelasan atas transaksi penjualan seperti jenis 

barang apa yang dijual. 

f. Item Number, dapat dipilih jenis barang apa yang dijual dengan memilih 

item number, dan item name akan muncul langsung pada item name. 

g. Quantity, jumlah atas barang yang dijual. 

h. Item price, harga jual per unit kepada pelanggan. 
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i. Total, jumlah yang didapatkan dari jumlah barang yang dijual dikalikan 

dengan harga satuan barang, merupakan pendapatan yang diterima atas 

penjualan. 

5.2.7 Formulir Persediaan 

 Keluar masuknya persediaan merupakan hal yang terjadi hampir setiap 

hari pada Toko Cash & Carry Furniture. Form persediaan dibuatkan yang dalam 

hal mempermudah user dalam menambahkan item lama maupun baru pada form 

ini. Form persediaan terdiri dari item number, item name, item price, dan quantity. 

Bentuk form persediaan dapat dilihat pada gambar 5.2.10. 

 

Gambar 5.2.10 Formulir Persediaan, sumber: Data perusahaan diolah, 2018. 
 
 User dapat melihat semua daftar nama persediaan melalui table 

MS_Inventory. Tampilan table MS_Inventory terdiri atas item number, item 

name, item price, dan quantity yang dapat dilihat dari gambar 5.2.11. 
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Gambar 5.2.11 MS_Inventory, sumber: Data perusahaan diolah, 2018. 
 

 Penjelasan atas form persediaan akan diuraikan sebagai berikut: 

a. Item number, yaitu kode unik yang ditentukan oleh perusahaan. Setiap 

persediaan akan diberikan kode yang berbeda. Nama persediaan akan 

muncul apabila mengisi item number. 

b. Quantity, merupakan jumlah awal atas persediaan tersebut. 

c. Item price, jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membeli persediaan 

tersebut. 

5.2.8 Formulir Jurnal Umum 

 Form ini dirancang dengan tujuan menginput transaksi-transaksi yang 

dicatat setiap bulan dan juga menginput transaksi yang perlu diperbaiki pada 

periode tertentu. Form ini terdiri dari transaction number, transaction date dan 

description. Terdapat juga subform dalam form ini yang berisi account detail 

number, account detail name, debit, dan credit. Bentuk form jurnal umum dapat 

dilihat di gambar 5.2.12 sebagai berikut: 
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Gambar 5.2.12 Formulir Jurnal Umum, sumber: Data perusahaan diolah, 2018. 
 
 Fungsi dari kolom-kolom yang terdapat pada form jurnal umum diuraikan 

dibawah ini: 

a. Transaction number, diisi dengan nomor transaksi yang ditentukan oleh 

perusahaan atas setiap transaksi yang terjadi dan juga mempermudah user 

dalam mencari transaksi yang diperlukan melalui nomor transaksi tersebut. 

b. Transaction date, diisi dengan tanggal atas transaksi atau kejadian yang 

terjadi. 

c. Description, diisi dengan penjelasan secara luas atas transaksi yang 

dicatat. 

d. Account detail number, diisi dengan akun apa yang terpengaruh atas 

transaksi yang terjadi, account detail name akan terisi sendiri apabila 

mengisi account detail number. 

e. Debit dan credit, jumlah atau angka atas transaksi tersebut yang dimana 

antara debit dan credit harus balance. 

5.2.9 Formulir Asset Tetap 

 Rata-rata perusahaan pasti memiliki aset tetap, tergantung besar atau kecil 

nilai aset tersebut. Form ini dibuat untuk mengetahui aset tetap apa saja yang 
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dimiliki oleh Toko Cash & Carry Furniture. Form ini terdiri atas beberapa kolom 

berupa asset number, asset name, purchase date, cost, beginning accumulation, 

economic life. Form ini juga bisa ditambahkan aset tetap yang baru apabila 

perusahaan membeli aset baru. Form asset tetap ditampilkan pada gambar 5.2.13. 

 

Gambar 5.2.13 Formulir Aset Tetap, sumber: Data perusahaan diolah, 2018. 
 
 User dapat melihat asset tetap keseluran melalui table MS_FixedAsset. 

Kolom-kolom pada table MS_FixedAsset sama dengan form fixed asset. Bentuk 

table dapat dilihat pada gambar 5.2.14. 

 

Gambar 5.2.14 MS_FixedAsset, sumber: Data perusahaan diolah, 2018. 
 
 Setiap kolom memiliki fungsi masing-masing, yakni: 

a. Asset number, suatu kode yang diberikan oleh perusahaan atas aset tetap 

yang dimiliki. 

b. Asset name, suatu nama yang diberikan oleh perusahaan atas aset tetap 

yang dimiliki. 

c. Purchase date, tanggal atas transaksi pembelian aset tetap tersebut.  

d. Cost, harga dari aset tetap pada saat melakukan pembelian. 
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e. Beginning Accumulation, perhitungan akumulasi penyusutan atas 

penggunaan aset. 

f. Economic life, seberapa lama aset dapat digunakan secara ekonomis sesuai 

fungsinya 

5.2.10 Laporan Posisi Keuangan 

 Laporan merupakan output yang dihasilkan setelah menginput semua 

transaksi berupa penjualan dan pembelian serta pengeluaran dan penerimaan. 

Fungsi dari laporan posisi keuangan ini adalah untuk mengetahui posisi keuangan 

perusahaan pada periode tertentu dan alokasi penggunaan dana perusahaan. 

Laporan posisi keuangan terdiri dari account type, account head number, account 

detail number, account head name, account detail name, dan amount. Tampilan 

laporan posisi keuangan ditampilkan pada gambar 5.2.15. 

 

Gambar 5.2.15 Laporan Posisi Keuangan, sumber: Data perusahaan diolah, 2018. 
 

5.2.11 Laporan Laba Rugi 

 Laporan yang paling dibutuhkan oleh pemilik usaha karena dapat menilai 

seberapa mampu manajemen dalam mengelola kegiatan perusahaan yang 

sehingga menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan. Laporan laba rugi 
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terdiri dari account detail number, account detail name, dan amount. Bentuk 

laporan dapat dilihat pada gambar 5.2.16. 

 

Gambar 5.2.16 Laporan Laba Rugi, sumber: Data perusahaan diolah, 2018. 
 

5.2.12 Laporan Buku Besar 

 Laporan buku besar berguna untuk melihat mutasi transaksi secara 

keselurahan yang sudah tercatat dalam jurnal umum. Laporan buku besar 

memiliki beberapa kolom yaitu account type, account head number, account 

detail number, transaction date, account head name, account detail name, 

description, debit, credit, dan balance. Gambar 5.2.17 menunjukkan bentuk 

laporan buku besar. 
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Gambar 5.2.17 Laporan Buku Besar, sumber: Data perusahaan diolah, 2018. 
 

5.2.13 Laporan Persediaan 

 Laporan persediaan memberikan informasi tentang jumlah stok atau 

barang yang masih ada di toko dan gudang, mempermudah pada saat ingin 

membeli dan menjual barang. Laporan ini berisi item number, item name, 

quantity, sum of quantity in, sum of quantity out, dan balance. Laporan persediaan 

dilihat pada gambar 5.2.18. 

 

Gambar 5.2.18 Laporan Persediaan, sumber: Data perusahaan diolah, 2018. 
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5.2.14 Laporan Aset Tetap 

 Laporan aset tetap menunjukkan secara keseluruhan aset tetap perusahaan. 

Terdapat beberapa kolom pada laporan aset tetap berupa asset no, asset name, 

economic life, cost, purchase date, depreciation/month, dan ending accumulation. 

Laporan aset tetap dilihat pada gambar 5.2.19. 

 

Gambar 5.2.19 Laporan Aset Tetap, sumber: Data perusahaan diolah, 2018. 
 

5.2.15 Laporan Pembelian 

 Laporan pembelian menunjukkan semua transaksi pembelian perusahaan. 

Kolom-kolom dalam laporan ini terdiri atas purchase number, purchase date, 

description, dan amount. Laporan dapat dilihat pada gambar 5.2.20. 

 

Gambar 5.2.20 Laporan Pembelian, sumber: Data perusahaan diolah, 2018. 
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5.2.16 Laporan Penjualan 

 Laporan penjualan menunjukkan semua transaksi penjualan perusahaan.  

Kolom-kolom dalam laporan ini terdiri atas sales number, sales date, description, 

dan amount. Laporan dapat dilihat pada gambar 5.2.21. 

 

Gambar 5.2.21 Laporan Penjualan, sumber: Data perusahaan diolah, 2018. 
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