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Abstrak: Perkembangan teknologi informasi telah berkembang demikian pesat, Informasi
apapun dapat kita ketahui dengan cepat dan instan. Para pelaku bisnis memanfaatkan kondisi
tersebut untuk kepentingan usahanya. Secara garis besar semua proses bisnis berkisar antara
pembelian, penjualan dan laporan hasil usaha. Proses tersebut kini dapat dibuat dengan
berbagai macam tools programming. Metode penelitian yang dilakukan untuk membuat aplikasi
ini dengan cara observasi, wawancara dan studi literatur. Proses utama dalam aplikasi ini
adalah melakukan transaksi pembelian dan entri biaya yang menyebabkan munculnya beban
dan proses entri penjualan yang menyebabkan timbulnya pendapatan, sedangkan formula
untuk menghasilkan laba rugi adalah penjualan - (pembelian + biaya). Dengan adanya aplikasi
ini maka transaksi pembelian, entri biaya dan transaksi penjualan dapat dilakukan dengan cepat
dan akurat, penyimpanan data lebih hemat tempat dan penyajian laporan dapat dilakukan
dengan instan sesuai kebutuhan.
Kata kunci : laporan laba rugi, pembelian, penjualan, teknologi informasi
Abstract: The development of information technology has developed so rapidly, any
information we can know quickly and instantly. Business people take advantage of these
conditions for the benefit of their business. Broadly speaking, all business processes range from
buying, selling and reporting on business results. This process can now be made with a variety
of programming tools. The research method is carried out to make this application by means of
observation, interviews and literature studies. The main process in this application is to make a
purchase transaction and cost entry that causes the appearance of expenses and sales entry
process that causes revenue to arise, while the formula for generating profit and loss is sales (purchase + cost). With this application, the purchase transaction, cost entry and sales
transactions can be done quickly and accurately, saving data is more economical and the
presentation of reports can be done instantly as needed.
Keywords: buyying, information technology, purchase, selling, reporting on business results

1. Pendahuluan
Sebuah usaha yang bergerak dibidang apapun tidak terlepas dari transaksi penjualan
dan pembelian, semua lapisan masyarakat dapat melakukan transaksi tersebut mulai dari
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kalangan bawah sampai pengusaha besar. Dalam transaksi tersebut pemilik usaha pasti
menginginkan adanya pencatatan transaksi dengan menggunakan aplikasi karena memilik
beberapa keuntungan, diantaranya adalah transaksi dapat dilakukan dengan cepat dan akurat,
laporan dapat disajikan dengan instan, penyimpanan data yang aman dan hemat tempat dan
keuntungan lainnya. Penggunaan sistem ini tidak terlepas juga dari kekurangan diantaranya
adalah harus mengeluarkan investasi yang agak besar untuk pembelian perangkat keras dan
perangkat lunak dan biaya mendevelop aplikasi.
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi maka pembuatan sistem jual beli
dan laporan laba rugi bukan lagi menjadi hal yang sulit, bahkan di sekolah-sekolah setingkat
SMK pun para siswa sudah mampu membuat aplikasi tersebut. Sebelum kita membahas
tentang desain aplikasi, maka akan dibahas terlebih dahulu definisi tentang penjualan,
pembelian dan laba rugi.
Penjualan merupakan kegiatan ekonomi yang umum, dimana dengan penjualan
sebuah perusahaan akan memperoleh hasil atau laba sesuai dengan apa yang direncanakan
atau memperoleh pengembalian atas biaya-biaya yang dikeluarkan. Menurut Ginting (2013),
penjualan adalah penerimaan yang diperoleh dari pengiriman barang dagangan atau
penyerahan pelayanan jasa. Pendapatan dapat diperoleh pada saat penjualan, karena terjadi
pertukaran.
Pembelian adalah suatu usaha yang dilakukan untuk pengadaan barang yang
diperlukan oleh perusahaan [Mulyadi, 2010].
“Laporan laba rugi adalah laporan yang disusun secara sistematis mengenai
pendapatan yang diperoleh dan beban-beban yang terjadi dalam kegiatan usaha perusahaan
selama periode tertentu” [Ramdhani, 2011]. Laporan laba rugi merupakan salah satu laporan
keuangan dalam akuntansi yang menggambarkan apakah suatu perusahaan mengalami laba
atau rugi dalam satu periode akuntansi.
2. Metode Penelitian
Metode penelitian yang dilakukan dalam pembuatan aplikasi jual beli dan laporan laba
rugi antara lain dengan melakukan obervasi ke lokasi objek penelitian dengan melakukan
pengamatan langsung di lokasi pada saat terjadi transaksi pembelian barang ke supplier dan
penjualan barang ke customer, kemudian dilakukan wawancara dengan pemilik usaha tentang
kendala-kendala yang terjadi dalam proses transaksi dan pelaporan hasil usaha. Terakhir
dilakukan studi pustaka yaitu dengan melakukan penelaahan dan kajian pada litertarur berupa
buku, jurnal, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam
penelitian ini.
3. Hasil dan Analisis
3.1. Desain database dan tabel
Desain database dan tabel dalam aplikasi ini tersajikan pada gambar-gambar 1, 2, 3
dan 4.

Sumber: Hasil Penelitian (2018)

Gambar 1. Tabel User
Tabel user digunakan untuk mengelola para pemakai aplikasi dengan hak akses
tertentu agak aplikasi aman digunakan, artinya aplikasi hanya dapat digunakan oleh orangorang yang sudah didaftarkan akunnya.
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Tabel barang digunakan untuk mengelola data barang mulai dari kode, nama, satuan,
harga jual dan stok. Semua kolom-kolom tersebut dibuat agar dapat memberikan informasi
yang memadai bagi pemilik usaha disajikan pada gambar 3.

Sumber: Hasil Penelitian (2018)

Gambar 2. Tabel Barang
Tabel supplier digunakan untuk mengolah data pemasok barang diantaranya untuk
keperluan pemesanan barang, termasuk diantaranya untuk melakukan retur barang jika tidak
sesuai dengan pesanan.

Sumber : Hasil Penelitian (2018)

Gambar 3. Tabel Supplier
Tabel pembelian digunakan untuk mengelola data pembelian barang dari supplier, tabel
ini bersifat master transaksi karena hanya menyimpan nomor pembelian yang unik. Tabel
detailbeli merupakan tabel datail transaksi dari tabel pembelian, tabel ini menyimpan detail
barang yang dibeli dari supplier. Tabel penjualan digunakan untuk menyimpan data penjualan
ke customer yang di dalamnya terdapat informasi berupa nomor faktur, tanggal jual, total harga
dan lain-lain. Tabel penjualan ini merupakan tabel master transaksi yang menyimpan nomor
penjualan yang unik sebagai primary key

Sumber: Hasil Penelitian (2018)

Gambar 4. Tabel Pembelian
.Tabel detailjual digunakan untuk menyimpan data penjualan barang ke customer.
Tabel ini merupakan tabel detail transaksi dengan menggunakan konsep one to many dengan
level 3NF. Tabel laba rugi digunakan untuk menyimpan transaksi pembelian yang akan
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menambah biaya dan penjualan yang akan menambah pemasukan dan menyimpan transaksi
dari form biaya. Perhitungan saldo laba atau rugi dihasilkan dari formula Penjualan - (Pembelian
+ Biaya).
3.2 Relasi Tabel
Relasi tabel dalam aplikasi ini terlihat pada gambar 9 di bawah ini. Aplikasi ini dibuat
dengan model one to many level 3NF.

Sumber: Hasil Penelitian (2018)

Gambar 5. Relasi Tabel
3.3. Desain Interface
Form login digunakan sebagai media keamanan aplikasi, dimana user dapat
menggunakan aplikasi sesuai dengan hak aksesnya. Misalnya login sebagai admin dapat
membuka seluruh menu dalam aplikasi, sedangkan login sebagai user hanya dapat membuka
menu-menu tertentu saja.

Sumber: Hasil Penelitian (2018)

Gambar 6. Form Login
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Sumber: Hasil Penelitian (2018)

Gambar 7. Menu Utama
Menu utama merupakan integrasi dari seluruh form dalam aplikasi mulai dari form-form
master, form transaksi, form laporan dan lain-lain.

Sumber: Hasil Penelitian (2018)

Gambar 8. Form Pembelian
Form pembelian diawali dengan mengisi nomor pembelian secara manual, karena
nomor ini berbeda-beda dai masing-masing supplier. Kemudian memilih supplier dan
dilanjutkan dengan memilih data barang dari listbox sebelah kanan, setelah itu mengisi harga
beli dan jumlah beli. Kemudian dilanjutkan dengan mengisi jumlah pembayaran. Form ini tidak
mencetak faktur karena hanya berupa entri data dari nota pembelian.
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Sumber: Hasil Penelitian (2018)

Gambar 9. Form Penjualan
Cara menggunakan form penjualan lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan form
pembelian. Dalam form penjualan user cukup memilih data barang yang dijual dari list sebelah
kanan atau diketik langsung kode barangnya dalam datagrid. Jumlah penjualan diasumsikan
selalu satu buah, jika lebih dari satu maka jumlah jual dapat diubah secara manual di kolom
jumlah, setelah itu mengisi jumlah pembayaran. Form penjualan ini mengeluarkan faktur,
karena customer berhak menerima bukti transaksi dari pembayaran yang mereka lakukan.

Sumber: Hasil Penelitian (2018)

Gambar 10. Faktur Penjualan
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Sumber: Hasil Penelitian (2018)

Gambar 11. Form Entri Biaya
Form ini berfungsi untuk mengentri biaya operasional yang dikeluarkan oleh pemilik
usaha, cara melakukan entri data dalam form ini adalah dengan memilih tanggal transaksi
terlebih dahulu, dilanjutkan dengan mengisi uraian transaksi dan jumlah biaya yang dikeluarkan.

Sumber: Hasil Penelitian (2018)

Gambar 12. Form Entri Biaya
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Gambar 12 menunjukan form laporan pembelian yang terdiri dari laporan harian,
mingguan dan bulanan.

Sumber: Hasil Penelitian (2018)

Gambar 13. Form Entri Biaya
Gambar 13 menunjukan form laporan penjualan yang terdiri dari laporan harian,
mingguan dan bulanan.

Sumber: Hasil Penelitian (2018)

Gambar 14. Form Entri Biaya
Gambar 18 digunakan untuk menampilkan kembali transaksi pembelian yang pernah
dilakukan, caranya dengan memilih atau mengetik nomor pembelian.
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Sumber: Hasil Penelitian (2018)

Gambar 15. Form Entri Biaya
Gambar 15 digunakan untuk menampilkan kembali transaksi penjualan yang pernah
dilakukan, caranya dengan memilih atau mengetik nomor penjualan.

Sumber: Hasil Penelitian (2018)

Gambar 16. Form Entri Biaya
Gambar 16 digunakan untuk menampilkan laporan laba rugi, caranya dengan memilih
tanggal transaksi.
4. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil hari hasil ujicoba aplikasi antara lain :1. Aplikasi ini
dapat mempermudah proses pencatatan transaksi pembelian, entri data pengeluaran atau
biaya, penjualan dan penyajian laporan laba rugi. 2. Laporan-laporan yang diperlukan oleh
pihak-pihak terkait dapat dibuat dengan cepat dan akurat. 3. Informasi yang dihasilkan dari
aplikasi ini jauh lebih lengkap dari pada sistem sebelumnya yang masih bersifat manual.
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