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Abstract 

IKASATYA Satya Wacana Christian Univesity cooperation is an organization that 

deals with service – related to photocopy, hand books and printing. Today, the 

information system about selling and buying at IKASATYA Satya Wacana Christian 

University cooperation done manually, as a resukt, there is an inefective way seen in 

delaying the arranggement of the report and the account receivable transaction in each 

unit or Faculty, occuring the mistakes in the recording and counting the stocks, and also 

repeating in making notes in any transaction. In this case, and data basis is very needed 

to support the managing and forming the data proces this research refered to the design 

and implementation of accountancy system in tge management of IKASATYA. Satya 

Wacana Christian cooperation. The method is the process of making a model to system 

development. The implementation of this system development. The implementation of this 

system used Java and My SQL 5, as the data basis. The result of this research conducted 

to help in term of recording the process of accountancy. 

 
Keywords : accountancy information system, data basis, recording the process of accountancy. 

 

Abstrak 

Koperasi IKASATYA-UKSW adalah sebuah badan organisasi yang bergerak 

dalam bidang penjualan jasa fotocopy, jilid dan percetakan. Pada saat ini sistem informasi 

penjualan dan pembelian pada Koperasi IKASATYA-UKSW masih dilakukan secara 

manual sehingga kinerjanya belum efektif, tercermin pada keterlambatan penyusunan 

laporan penjualan dan piutang masing-masing unit atau fakultas, kesalahan pencatatan 

dan perhitungan persediaan, serta pengulangan dalam pencatatan transaksi. Dalam hal ini, 

basis data sangat diperlukan untuk menunjang proses pengolahan dan pembentukan data. 

Pada penelitian ini mengacu pada perancangan dan implementasi  Sistem Informasi 

Akuntansi pada Manajemen Koperasi IKASATYA-UKSW, dan metode yang digunakan 

dalam perancangan aplikasi manajemen koperasi ini adalah metode prototyping. Metode 

prototyping adalah proses pembuatan model untuk pengembangan sistem. Dan 

implementasi dari sistem ini menggunakan Java dan basis data My SQL 5. Hasil dari 

perancangan aplikasi yang dibuat dapat membantu pencatatan proses akuntansi. 

 
Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Basis data, pencatatan proses akuntansi. 
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1. Pendahuluan 

Perkembangan Teknologi Informasi mendorong organisasi bisnis merubah 

metode operasional dan struktur manajemen guna memenuhi tuntutan dari 

lingkungan persaingan, maupun untuk efisiensi hasil dalam organisasi bisnis 

tersebut, agar organisasi bisnis dapat berkembang dan termanajemen dengan baik. 

Organisasi-organisasi bisnis tersebut dapat berupa Koperasi. 

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan 

hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, 

dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi 

kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. [1] 

Koperasi IKASATYA-UKSW merupakan koperasi yang bergerak dalam 

bidang penjualan jasa fotocopy, jilid dan percetakan. Yang dalam 

permasalahannya, masih menggunakan sistem informasi manual untuk proses 

pengolahan data dalam transaksi penjualan dan pembelian sehingga kinerja belum 

efektif, mengakibatkan keterlambatan penyusunan laporan keuangan yang 

mencangkup laporan penjualan, piutang masing-masing unit atau fakultas, 

maupun kesalahan pencatatan dan perhitungan persediaan, serta pengulangan 

dalam pencatatan transaksi. Atas dasar permasalahan tersebut, Koperasi 

IKASATYA bermaksud mengakomodasi sistem yang masih manual tersebut 

menjadi lebih tertata rapi dalam sebuah aplikasi bisnis yang bisa mengelola 

bagian penjualan dan pembelian untuk memaksimalkan kinerjanya. 

Berdasarkan kasus di atas, maka akan dibuat sebuah perancangan sistem 

yang terarah, yaitu Sistem Informasi Akuntansi yang terimplementasi dalam 

perangkat lunak menggunakan java dan SQL server 5 untuk pembuatan 

aplikasinya. Pembuatan sistem itu bertujuan untuk membantu mengolah data-data 

dalam organisasi tersebut.  

 
 

2. Tinjauan Pustaka 

Penerapan konsep Sistem Informasi Akuntansi pada aplikasi-aplikasi yang 

menangani transkai penjualan telah banyak digunakan.  Penelitian pada jurnal 

dengan judul Penerapan Swing Application Framework dan Object Relational 

Mapping pada Implementasi Aplikasi Transaksi (Studi Kasus: CV Imanuel-

Halmahera Utara) didapatkan bahwa dengan penerapan Sistem Informasi 

Akuntansi sangat membantu pengelolaan transaksi akuntansi, dapat menangani 

proses transaksi penjualan, pembelian serta inventory perusahaan. [2]. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya lebih membahas 

kearah pengembangan dari Sistem Informasi Akuntansi itu sendiri secara teknis 

dengan menggunakan beberapa teknologi yang membantu  developer untuk 

mengembangkan sistem tersebut. Sedangkan pada penelitian ini dititik-beratkan 

pada pembangunan Sistem Informasi secara global dan Sistem Informasi 

Akuntansi secara spesifik dengan studi kasus yang berbeda pula pada sistem 

IKASATYA-UKSW.  



 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem informasi yang 

dipakai sebelumnya guna mempelajari prosedur pembelian, penjualan, hutang-

piutang dan inventory dalam koperasi.  

Teori Laporan Keuangan 

 

Teori Laporan Keuangan adalah sumber dari informasi keuangan bagi suatu 

organisasi. Laporan keuangan yang disajikan oleh suatu perusahaan disusun 

berdasarkan standar akuntansi keuangan. 

Laporan laba rugi juga dikenal dengan laporan penghasilan, laporan kinerja 

operasi atau laporan laba. Laporan ini merupakan laporan yang menyajikan 

informasi tentang profitabilitas suatu perusahaan. Laporan laba rugi terdiri dari 4 

(empat) bagian, yaitu :  

1. Pendapatan, adalah peningkatan aktiva atau penyelesaian kewajiban yang 

merupakan hasil dari pengiriman barang dan penyelesaian jasa. 

2. Beban, adalah biaya untuk menjalankan bisnis. 

3. Laba, dapat diukur  sebelum atau sesudah pajak. 

4. Rugi, kerugian serupa dengan beban, hanya saja kerugian terjadi berasal 

dari tnransaksi-transaksi bukan pokok. [3] 

 

Sistem Informasi 

 

Sistem berasal dari bahasa Latin (systema) dan bahasa Yunani (sustema), 

artinya suatu kesatuan komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk 

memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Sedangkan makna dari 

informasi adalah hasil proses atau hasil pengolahan data, meliputi hasil gabungan, 

anlisis, penyimpulan, dan pengolahan Sistem Informasi Komputerisasi. Selain itu 

informasi adalah data yang telah diatur dan diproses untuk memberikan arti. [4] 

Berdasarkan wikipedia Sistem Informasi (SI) adalah kombinasi dari 

teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk 

mendukung operasi dan manajemen atau suatu  sistem di dalam suatu organisasi 

yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung 

operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan 

menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.  Dalam 

arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk 

kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam 

pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan 

organisasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tetapi juga untuk cara di 

mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. 

Berdasarkan sumber dan penjelasan di atas, dapat  disimpulkan bahwa, 

Sistem informasi adalah merupakan sebuah penyatuan dari manusia, perangkat 

lunak, perangkat keras, jaringan kumunikasi, dan sumber data dalam 

mengumpulkan, menyimpan serta pengelolaan data untuk mendapatkan informasi 

yang berarti dalam sebuah organisasi. Dengan adanya Sistem Informasi, badan-

badan usaha dapat menjalankan sistemnya secara terorganisir dan dapat 

memperoleh hasil yang bermanfaat untuk perkembangan organisasi kedepannya. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi_dan_komunikasi


 
 

 

Sistem Informasi Akuntansi 

 

Pengertian Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah susunan berbagai 

dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksana, dan berbagai laporan yang didesain 

untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan atau 

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang 

terintegrasi yang menghasilkan laporan, dibentuk data transaksi bisnis yang diolah 

dan disajikan sehingga menjadi sebuah laporan keuangan yang memiliki arti bagi 

pihak yang membutuhkannya. [5] 

Peran Sistem Informasi Akuntansi secara umum adalah untuk 

mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi dalam 

organisasi, untuk membantu organisasi mengadopsi dan mempertahankan posisi 

strategis, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses 

pengambilan keputusan. Keberhasilan Sistem Informasi Akuntansi  ditentukan 

oleh kualitas informasinya. 

Ada pun manfaat dan tujuan dari Sistem Informasi Akuntansi ini, antara 

lain: 
Manfaat Sistem Informasi Akuntansi :  

1. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat 

melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien. 

2. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang  

dihasilkan.  

3. Meningkatkan efisiensi. 

4. Meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. 

5. Meningkatkan sharing knowledge. 

6. Menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan. 

Tujuan Sistem Informasi Akuntansi : 

1. Untuk mendukung operasi-operasi sehari-hari (to Support the day to day 

operations). 

2. Mendukung pengambilan keputusan manajemen (to support decision 

making by internal decision makers). 

3. Untuk memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggung-

jawaban (to fulfill obligations relating to stewardship). 

Komponen dari Sistem Informasi akuntansi terdiri atas beberapa unsur 

penting, yaitu: pelaku (orang) yang bertindak sebagai operator sistem atau orang 

yang mengendalikan dan melaksanakan berbagai fungsi. Prosedur, baik manual 

maupun terotomatisasi dalam kegiatan mengumpulkan, memproses dan 

menyimpan data tentang aktivitas bisnis. Perangkat lunak (software), yang dipakai 

untuk mengolah data perusahaan. 



 
 

Pengguna Sisten Informasi Akuntansi dari sebuah badan usaha atau 

organisasi, yaitu:  

Pihak Internal. Kelompok ini terdiri dari manajer yang dalam kapasitasnya 

di perusahaan memerlukan informasi sesuai bentuk tugas dan tanggung jawabnya, 

mereka membuat keputusan berdasarkan data dan informasi yang dihasilkan oleh 

Sistem Informasi Akuntansi. Apabila informasi yang mereka peroleh dapat 

menunjang tugasnya, maka kinerja perusahaan akan meningkat.  

 Pihak eksternal. Kelompok ini adalah pihak-pihak diluar perusahaan 

memiliki kepentingan dengan perkembangan perusahaan, posisi mereka 

adakalanya menentukan eksistensi perusahaan ke depan. Mereka memerlukan 

informasi yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Akuntansi, mereka berada di luar 

perusahaan, seperti pemegang saham, kreditor, dan masyarakat umum. [4] 

 

3. Metode dan Perancangan Sistem 

 

Dalam pengembangan aplikasi ini metode yang digunakan adalah metode 

prototyping. Menurut Raymond McLeod, prototype didefinisikan sebagai alat 

yang memberikan ide bagi pembuat maupun pemakai potensial tentang cara 

system berfungsi dalam bentuk lengkapnya, dan proses untuk menghasilkan 

sebuah prototype sisebut prototyping.  

Metode prototyping adalah metode yang dapat digambarkan sebagai 

proses pembuatan model dari sistem yang akan dikembangkan. Dengan 

menggunakan metode  prototyping maka pengembang aplikasi dan user dapat 

saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem. Keuntungan menggunakan 

metode prototyping adalah pengguna bisa mengetahui kesesuaian antara sistem 

yang akan dihasilkan dengan kebutuhan mereka tanpa harus menunggu sampai 

sistem diimplementasikan. Hal ini memungkinkan pengguna lebih cepat dalam 

memberikan tanggapan yang dapat membawa solusi yang lebih baik dalam 

membangun sistem tersebut.  

 

Pada tahap inilah evaluasi prototype dilakukan, tiga tahapan tersebut terus 

berulang selama prototype yang dibangun belum sesuai dengan kebutuhan 

pengguna. Gambar 1 merupakan gambar tahapan yang harus dilakukan dalam 

metode prototyping. 

 



 
 

 
Gambar 1  Metode Prototyping  (Trijaya, 2010) 

 

Tahapan Metode Prototyping :  

Pada tahap listen to customer atau mengumpulkan informasi tentang 

kebutuhan aplikasi yang akan dibangun penulis melakukan tahap wawancara 

dengan Kepala KOPERASI. IKASATYA-UKSW. Dari tahap wawancara tersebut 

diketahui kebutuhan secara umum aplikasi yang akan dibangun nantinya.  

 

Kebutuhan sistem dari hasil wawancara tahap 1 (satu) adalah : 

1. Sistem dapat melakukan pengelolaan master data berupa operator, 

fakultas/unit, daftar akun, jenis transaksi, jasa penjualan dan jenis kertas.. 

2. Sistem dapat melakukan pengelolaan data transaksi pengeluaran. 

3. Sistem dapat melakukan pengelolaan data transaksi pemasukan. 

4. Sistem dapat melakukan pengelolaan data biaya-biaya. 

5. Sistem dapat melakukan pengelolaan data hutang dan pengolahan biaya 

kertas. 

 Setelah melakukan wawancara, tahapan selanjutnya dalam metode 

prototyping yaitu  build/ revise mock-up atau membangun aplikasi secara cepat. 

Dalam artian lebih memfokuskan pada input dan output aplikasi sesuai dengan 

kebutuhan umum yang diketahui pada tahap pertama. Tahap ini menghasilkan 

aplikasi manajemen prototype 1 (satu). Setelah prototype 1 dihasilkan proses 

memasuki tahapan selanjutnya yaitu customer test driver mock-up. Pada tahap ini 

aplikasi manajemen prototype 1 diserahkan kepada pengguna dan mendiskusikan 

solusi untuk kendala-kendala yang dialami pada saat pembuatan prototype 1 dan 

tahapan-tahapan pada metode prototyping mulai berulang. 

 Pada tahap penyerahan prototype 1 didapatkan informasi baru tentang 

kebutuhan aplikasi yang akan dibangun nantinya.  

Kebutuhan sistem dari hasil wawancara tahap 2 (dua) adalah : 

1. Sistem dapat mengelola data pengeluaran per hari. 

2. Sistem dapat mengelola data pemasukan per hari. 

2. Sistem dapat mengelola data transaksi kertas per periode tertentu. 

3. Sistem dapat mengelola data kas masuk dan kas keluar untuk proses laporan 

keuangan. 

 



 
 

 Setelah mendapatkan informasi baru tentang kebutuhan aplikasi, aplikasi 

manajemen prototype 1 dikembangkan sesuai dengan kebutuhan baru hasil 

evalusai prototype 1 menjadi prototype 2 (dua). Pembangunan aplikasi prototype 

2 ini juga lebih menekankan pada proses input dan output. Setelah aplikasi  

prototype 2 selesai dibangun aplikasi manajemen prototype 2 diserahkan kepada 

pengguna untuk dievaluasi oleh penguna. Dari hasil evaluasi aplikasi manajemen 

protitype 2, pengguna menyatakan aplikasi manajemen protitype 2 sudah 

memenuhi  kebutuhan. Hal ini menyebabkan tahapan dalam metode prototyping 

berhenti karena tahapan dalam metode prototyping dinyatakan selesai jika 

pengguna menyatakan bahwa prototype yang dibangun sudah memenuhi 

kebutuhan mereka.   Setelah mengetahui kebutuhan aplikasi yang sebenarnya 

sesuai dengan aplikasi manajemen prototype 2, dikembangkanlah aplikasi 

manajemen prototype 2 tersebut dengan memperhatikan kualitas dari aplikasi 

yang dibangun seperti proteksi, aturan-aturan yang berlaku dan interface dari 

aplikasi. 

 

Use Case Diagram 

 

 Use Case Diagram menggambarkan hubungan antara user dan sistem 

yaitu bagaimana user memanfaatkan atau menggunakan sistem tersebut. Use case 

diagram mendeskripsikan rangkaian kegiatan yang dijalankan oleh aplikasi dan 

menggambarkan hubungan antara masing-masing aktor dengan setiap proses yang 

digambarkan melalui setiap use case. Setiap use case menggambarkan sebuah 

proses yang terdapat dalam sistem yang akan dikembangkan. 

Dari hasil wawancara serta evaluasi yang didapatkan pada penyerahan 

prototype, dapat diketahui fungsionalitas yang harus dimiliki oleh aplikasi yang 

dibangun serta user yang terdapat dalam sistem. Use case diagram sistem dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2 User Case Diagram Sistem 

 



 
 

Di dalam use case diagram pada Gambar 3.2 terdapat 2 (dua) user yaitu 

Admin dan Operator. Admin dan Operator merupakan generalisasi dari user. 

Yang termasuk operator adalah pegawai sedangkan yang termasuk Admin adalah 

Kepala KOPERASI. IKASATYA-UKSW.  

 Admin memiliki semua fungsionalitas yang dimiliki oleh sistem sedangkan 

operator terbatas. Fungsionalitas yang dimiliki oleh operator adalah pengelolaan 

transaksi penjualan, pembuatan data transaksi harian yang nantinya akan 

dilaporkan setiap hari kepada Kepala KOPERASI. IKASATYA-UKSW. 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

 

Prototype yang dibangun 

 

  Prototype 1 

 
Gambar 3  Form Home pada IkasatyaApp Prototype 1 

Gambar 3 adalah Form Home pada IkasatyaApp prototype 1, dalam 

prototype 1 aplikasi hanya memiliki beberapa fitur untuk pengelolaan data 

master seperti operator, fakultas atau unit, daftar akun, jenis transaksi, jasa 

penjualan, jenis kertas, transaksi biaya-biaya, data hutang, stock kertas, serta 

pembukuan untuk pemasukan dan pengeluaran.  

Fitur-fitur yang disediakan 



 
 

 
 

Gambar 4 Form Tambah Transaksi Penjualan pada IkasatyaApp Prototype 1 

Prototype 1 ini sudah dapat melakukan proses transaksi penjualan serta 

melakukan perhitungan yang akurat, hal ini dapat dilihat pada Gambar 4. Namun 

pada prototype 1 ini belum terdapat proteksi terhadap data yang diinputkan.  

Setelah melakukan evaluasi pada prototype 1, pengguna menginginkan 

adanya beberapa fitur tambahan yaitu pencatatan pengeluaran dan pemasukan. 

Prototype 2 

 
 

Gambar 5 Form Menu Kas Masuk IkasatyaApp Prototype 2 

Rp. 537500 

 

 

Tabel Header 

Tabel Lines / 

detail 



 
 

Gambar 5 adalah menu Kas Masuk pada IkasatyaApp prototype 2, pada 

IkasatyaApp prototype 2 ini aplikasi sudah memiliki fitur untuk pencatatan 

pengeluaran dan pemasukan. Pada Gambar 20 dapat dilihat bahwa aplikasi sudah 

dapat melakukan pencatatan pengeluaran per hari seperti terlihat pada tabel 

header dengan detail yang terlihat pada tabel lines/detail. 

Pengembangan aplikasi IkasatyaApp prototype 2 ini telah sesuai dengan 

evaluasi prototype 1.  

Dalam aplikasi IkasatyaApp, digunakan sistem login dengan pemilihan 2 

(dua) user akses yaitu admin dan operator.  

 
Gambar 6 Tampilan Utama Aplikasi IkasatyaApp 

Gambar 6 adalah tampilan saat pertama aplikasi dijalankan. Untuk mulai 

menggunakan aplikasi user harus memilih submenu apakah yang akan dijalankan. 

Ada 2 submenu yang disediakan yaitu ”Khusus Transaksi Penjualan” dan ”Semua 

SubModul”. Jika user memilih submenu yang pertama maka yang bisa dilakukan 

ketika login hanyalah melakukan transaksi penjualan. Sedangkan ketika submenu 

yang kedua dipilih maka user bisa menggunakan semua fungsi yang disediakan.  



 
 

 
Gambar 7 Form Transaksi Penjualan 

 Gambar 7  merupakan tampilan form yang menjadi tampilan form pada 

saat submenu ” Khusus Transaksi Penjualan”. Pada submenu ini, user hanya bisa 

melakukan proses penjualan dan menuitem ”Data Transaksi” dapat dipilih untuk 

melihat daftar transaksi penjualan yang ada dalam periode per hari. 

 

Gambar 8 Form Data Transaksi 



 
 

 
Gambar 9  Form Utama Semua Modul 

 

Gambar  9  merupakan tampilan form utama untuk hak akses admin. Admin 

memiliki hak akses yang tidak terbatas, dalam arti admin memiliki semua 

fungsionalitas yang dimiliki oleh aplikasi. Menu-menu yang tersedia dalam 

aplikasi IkasatyaApp ini adalah menu pengelolaan data master seperti menu 

operator, fakultas/unit, daftar akun, jenis transaksi, jasa penjualan dan jenis 

kertas, menu transaksi yaitu menu pemasukan, biaya-biaya, data hutang dan stock 

kertas serta menu laporan. User dapat memilih menu-menu sesuai dengan 

kebutuhannya. 

Username dan password merupakan 2 (dua) hal mutlak yang harus diisi oleh 

user untuk bisa menggunakan aplikasi. Jika user tidak terdaftar maka akan 

muncul pesan error yang berisi login gagal seperti terlihat pada Gambar 10.  

 
Gambar 10 Tampilan Gagal Login 

 

Gambar 4.32 merupakan interface saat login gagal karena user tersebut tidak 

terdaftar dalam tabel user. Jika terdaftar maka sistem akan mengecek password 

dari user tersebut. Ketika username dan password divalidasi oleh sistem benar 

maka sistem akan menampilkan tampilan utama seperti gambar yang sudah 

ditampilkan sebelumnya. 



 
 

Dengan menu operator, user dapat menambah data operator, menghapus 

dan mengubah data. Proses tambah data operator diperlihatkan pada Gambar 11. 

 
Gambar 11 Tampilan Form Menu Tambah Operator 

   Dalam form menu operator telah disediakan pula penanganan fungsi untuk 

men-generate nomor operator secara sequence.  

Dalam menu jasa penjualan terdapat validasi saat menambah data jasa 

penjualan, seperti terlihat pada Gambar 4.35. 

 
Gambar 12 Validasi Masukan Data Jasa Penjualan 

 

Peringatan seperti terlihat pada Gambar 12 adalah validasi saat field masih 

kosong atau tidak terisi.  

Dalam menu pembukuan piutang terdapat fungsi untuk melihat detail dari 

data piutang tertentu dan bisa dicetak ke kertas sebagai referensi untuk melakukan 

penagihan ke masing-masing fakultas atau unit, seperti terlihat pada Gambar 13, 

14 dan 15. 



 
 

 
Gambar 13 Submenu Pembukuan Piutang 

 Gambar 13 menampilkan submenu dari pembukuan piutang berdasarkan 

periode tertentu dan fakultas atau unit tertentu pula sehingga data-data piutang 

yang ada sudah dikelompokan berdasarkan fakultas atau unit tertentu. Pada menu 

piutang tersebut juga disediakan pilihan untuk menyaring data piutang 

berdasarkan yang sudah terbayarkan ataukah belum. Data-data piutang tersebut 

juga bisa dilihat scara detail seperti pada gambar 14. 

 

Gambar 14 Dialog detail data Piutang 

Gambar 13 mempunyai hubungan dengan data yang ditampilkan pada gambar 13, 

dimana gambar 14 merupakan tampilan detail dari record yang diplih pada 

gambar 12. Data pada gambar 13 dan 14 juga bisa dicetak. Hal itu terlihat pada 

tampilan cetakan pada gambar 15. 



 
 

 

Gambar 15 Laporan Piutang 

 Selain cetakan laporan yang ditunjukan pada gambar 15 terdapat juga 

cetakan laporan transaksi harian dari masing-masing user yanng melakukan 

transaksi. Laporan ini dicetak setiap harinya untuk dilaporkan ke pimpinan 

IKASATYA. Cetakan laporan tersebut bisa dilihat pada Gambar 16.  



 
 

 
Gambar 16  Laporan Transaksi Harian per User 

Aplikasi ini juga melengkapi cetakan laporan transaksi harian yang sudah 

ditampilkan pada gambar sebelumnya yaitu laporan Laba Rugi yang nantinya 

digunakan untuk memberikan laporan terkait laba maupun rugi IKASATYA. 

Cetakan laporan tersebut bisa dilihat pada Gambar 17. 



 
 

 
Gambar 17  Laporan Laba Rugi 

 

 

5. Simpulan 

 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang penerapan 

Sistem Informasi Penjualan, maka dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan sistem tersebut, maka banyak manfaat yang bisa diperoleh oleh 

pihak Koperasi IKASATYA-UKSW. Pengolahan transaksi penjualan yaang 

menjadi relatif lebih mudah diatur dan disimpan yang meliputi penjualan, 

pembelian dan stok pemakaian kertas. Selain itu, laporan keuangan dari sistem ini 

membantu memberikan informasi yang terkait dengan transaksi yang terjadi baik 

itu penjualan maupun pembelian. 

 Dengan penerapan sistem ini pula, membantu pihak Koperasi 

IKASATYA-UKSW menerapkan proses penjualan secara benar sesuai dengan 

aturan-aturan yang disepakati didalam flow process. Setiap data - data penjualan 

yang ada juga bisa di control mengurangi kecurangan – kecurangan yang terjadi 



 
 

yang ditujukan untuk memberikan dampak positif bagi pendapatan Koperasi 

IKASATYA-UKSW. 

penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang penerapan Sistem 

Informasi Akuntansi pada Manajemen Koperasi IKASATYA-UKSW, dapat 

disimpulkan bahwa aplikasi transaksi ini sangat membantu dan memberikan 

kemudahan kepada admin maupun pegawai di bagian pengelola data keuangan. 

Dapat dikatakan dengan adanya aplikasi ini, admin bisa mendapatkan informasi 

yang aktual dan akurat sehingga menciptakan efisiensi biaya. 
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