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BAB V 

ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

 

5.1 Analisis Data 

 Telah ditemukan adanya beberapa masalah pada Monas Laundry melalui 

hasil dari observasi dan wawancara yaitu pencatatan akuntansi yang dimiliki 

masih dilakukan secara manual, sehingga mempersulit pemilik mengetahui 

adanya untung dan ruginya sebagai pertimbangan untuk kemajuan bisnis 

kedepannya. Penulis mengajukan permohonan ke Monas Laundry sebagai tempat 

kerja praktik kepada pemilik usaha. 

 Saat ini Monas Laundry melakukan pencatatan terhadap penerimaan dan 

pengeluaran kas serta transaksi keuangan lainnya hanya dalam bentuk tulisan pada 

sebuah buku kecil tanpa adanya pengelompokan. Pemilik Monas Laundry 

membutuhkan sistem akuntansi untuk mengetahui perkembangan terhadap 

keuangan usaha yang dijalani. 

  

5.2 Perancangan Sistem 

 Pada penilaian yang telah dikaji, penulis akan membantu mengatasi masalah 

pada Monas Laundry mengenai pencatatan transaksi yang akan dilakukan. 

Dengan merancang sistem berbasis Microsoft Office Access 2007 agar 

mempermudah usaha Monas Laundry.  Berikut menu pada sistem: 

5.2.1 Menu Utama 

Menu utama mempermudah pengguna dalam membuka menu dengan cara 

menekan salah satu menu yang ingin dibuka. Menu ini mempermudah pengguna 
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untuk mencatat transaksi yang telah dicaat dan melihat laporan yang tersedia di 

dalam sistem tersebut.  

 
Gambar 3 Menu utama, sumber: Data diolah, 2019. 

 

5.2.2 Daftar Akun 

Menu ini berisikan akun-akun yang dipakai untuk mencatat semua transaksi. 

Akun yang terdapat dalam daftar ini berkaitan dengan segala transaksi yang akan 

terjadi pada usaha Monas Laundry. 

 
Gambar 4 Daftar akun, sumber: Data diolah, 2019. 
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5.2.3 Form Penjualan 

Yang terdapat di dalam form penjualan yakni nomor akun, nomor penjualan, 

nama customer, tanggal, keterangan, kuantitas, harga, dan total. Penggunaan Form 

penjualan dilakukan pada saat sistem akan mencatat data atas transaksi yang telah 

terjadi antara pelanggan dan pemilik usaha tersebut.  

 
Gambar 5 Form penjualan, sumber: Data diolah, 2019. 

 

 Di dalam form penjualan terdapat detail yang harus diisi. Form penjualan 

detail berisikan rincian dari transaksi-transaksi yang sudah dicatat pada form 

penjualan menurut akun-akun yang ada akan muncul secara otomatis lengkap di 

dalam form penjualan detail serta menampilkan keseluruhan pencatatan selama 

satu periode. Dalam form ini terdapat nomor penjualan, nomor akun, kuantitas, 

harga, dan total. 

 
Gambar 6 Form penjualan detail, sumber: Data diolah, 2019. 
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5.2.4 Form Pembelian  

Pada sistem akuntansi form ini berfungsi dapat melakukan pencatatan atas 

pembelian secara tunai dan penerimaan atas pembelian perlengkapan selama satu 

periode. Informasi yang perlu dimasukkan untuk pembelian berupa nomor 

pembelian, nomor akun, nama supplier, tanggal, keterangan, kuantitas, harga, dan 

total.  

 
Gambar 7  Form pembelian, sumber: Data diolah, 2019. 

 

 Di dalam form pembelian terdapat detail yang harus diisi. Berdasarkan 

data transaksi yang terpetinci dan sudah dicatat pada form pembelian berdasarkan 

sesuai akun-akun yang ada dan akan muncul secara otomatis lengkap didalam 

form pembelian detail serta menampilkan keseluruhan pencatatan selama satu 

periode. Dalam form ini terdapat nomor pembelian, nomor akun, kuantitas, harga, 

dan total. 

 
Gambar 8 Form pembelian detail, sumber: Data diolah, 2019. 
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5.2.5 Form Pengeluaran 

Form pengeluaran kas mempunyai fungsi untuk mencatat pengeluaran kas 

dari pembayaran biaya-biaya yang dikeluarkan dalam operasional Monas 

Laundry. Informasi yang perlu dimasukkan untuk pengeluaran adalah nomor 

pengeluaran, tanggal, keterangan, nomor akun, dan total.  

 
Gambar 9 Form pengeluaran, sumber: Data diolah, 2019. 

 

5.2.6 Form Penerimaan 

Form penerimaan mempunyai fungsi mencatat seluruh transaksi penerimaan 

kas atas pendapatan yang dihasilkan dan diterima dari operasional. Informasi yang 

perlu dimasukkan untuk form penerimaan adalah nomor penerimaan, tanggal, 

keterangan, nomor akun, dan total.  

 
Gambar 10 Form penerimaan, sumber: Data diolah, 2019. 
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5.2.7  Form Jurnal Umum 

Form jurnal umum berfungsi untuk mencatat transaksi selain pembelian, 

penjualan, penerimaan, dan pengeluaran. Informasi yang perlu dimasukkan adalah 

nomor transaksi, tanggal, keterangan, nomor akun, nama akun, debit, dan kredit.  

 
Gambar 11 Form jurnal umum, sumber: Data diolah, 2019. 

 

5.2.8 Form Daftar Aset  

Dalam menjalankan operasioanl usaha, Monas Laundry membutuhkan 

barang atau mesin sebagai penunjang dan akan dikelompokan di dalam daftar 

aset. Di dalam form daftar aset ini terdapat kode aset, nama aset, harga perolehan, 

dan umur ekonomis yang harus diisi. 

 
Gambar 12 Daftar aset, sumber: Data diolah, 2019. 
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 Melalui pencatatan daftar aset terdapat penyusutan, daftar aset membantu 

penyusutan dalam kegiatan penginputan. Penjelasannya seperti kode penyusutan, 

tanggal, keterangan, nomor akun, periode, tarif penyusutan. Penyusutan 

merupakan hasil dari nilai penyusutan daftar aset di setiap akhir bulan pencatatan. 

Metode yang digunakan adalah metode garis lurus. 

 
Gambar 13 Penyusutan, sumber: Data diolah, 2019. 

 

5.2.9 Menu Laporan / Report  

Menu laporan sebagai bahan pengambilan keputusan usaha. Menu laporan 

berisikan tentang buku besar, laporan laba rugi, neraca saldo, dan laporan posisi 

keuangan bisa dilihat, seperti:  

 
Gambar 14  Menu laporan / report, sumber: Data diolah, 2019. 
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5.2.10 Buku Besar 

Buku besar mempunyai kegunaan dalam mencatat keseluruhan transaksi 

dari masing-masing akun secara terperinci. Buku besar dapat mempermudah 

dalam mengetahui rincian kegiatan yang telah dilakukan selama satu periode.  

 
Gambar 15 Buku besar, sumber: Data diolah, 2019. 

 

5.2.11 Laporan Laba Rugi 

 Laporan laba rugi adalah ringkasan keseluruhan transaksi pendapatan dan 

biaya yang menyajikan keadaan atau kondisi keuangan Monas Laundry yakni 

untung atau rugi di dalam suatu periode. Jika pemilik mendapatkan hasil yang 

positif maka pemilik dapat melihat kinerja usaha yang semakin baik di periode 

selanjutnya. 

 
 Gambar 16 Laporan laba rugi, sumber: Data diolah, 2019. 
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5.2.12 Laporan Posisi Keuangan 

 Laporan posisi keuangan memiliki fungsi untuk menyediakan tentang 

aktiva, liabilitas, dan ekuitas yang terdapat dari Monas Laundry. Laporan ini 

berguna untuk pemilik dalam pengambilan keputusan. 

 
Gambar 17 Laporan posisi keuangan, sumber: Data diolah, 2019. 

 

5.2.13 Laporan Neraca Saldo 

 Laporan neraca saldo merupakan hasil akhir pelaporan keuangan pada 

suatu usaha. Laporan neraca saldo menyajikan ringkasan seluruh transaksi beserta 

saldonya untuk mengetahui jumlah kredit dan debit pada akun-akun yang ada 

dalam buku besar telah seimbang.  

 
Gambar 18 Laporan neraca saldo, sumber: Data diolah, 2019. 
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5.2.14 Laporan Daftar Aset dan Penyusutan 

 Hasil akhir aset dan penyusutan dimana pemilik bisa melihat penyusutan 

aset per bulan atau per tahun. Laporan dari daftar aset dan penyusutan ini akan 

mempermudah pemilik Monas Laundry dalam mengetahui kepemilikan aktiva 

tetap yang dikelompokan melalui kode aset, nama aset, harga perolehan, umur 

ekonomis, kelompok aset, tarif, penyusutan per tahun, penyusutan per bulan 

dengan metode garis lurus.  

  
Gambar 19 Laporan daftar aset dan penyusutan, sumber: Data diolah, 2019. 
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