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Abstrak
Kopi Wisanggeni memiliki masalah dalam mencatat transaksi dan membuat laporan
keuangan. Di mana setiap transaksi dicatat dalam buku atau jurnal. Karena Kopi Wisanggeni
tidak memiliki sistem informasi untuk merekap segala sesuatu, penerapan sistem informasi
diusulkan untuk memfasilitasi pencatatan, meminimalkan kesalahan dan sumber daya sehingga
mereka dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan mereka, karena sistem informasi tidak hanya
mengelola transaksi tetapi dikembangkan untuk dapat untuk diintegrasikan dengan sistem
akuntansi.
Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Terapan atau penelitian terapan
yang dapat menekankan masalah secara praktis. Metode pengembangan yang digunakan
adalah SDLC (System Development Life Cycle) yang terdiri dari perencanaan, analisis, desain,
implementasi, pengujian, dan manajemen. Metode desain yang digunakan adalah flowchart,
DFD (Data Flow Diagram), dan ERD (Entity Relationship Diagram). Metode analisis
menggunakan metode analisis PIECES (Kinerja, Informasi, Ekonomi, Kontrol, Efisiensi, dan
Layanan). Keberadaan sistem informasi diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam
proses pencatatan data, transaksi, dan laporan keuangan guna mendukung peningkatan
kualitas kinerja di Kopi Wisanggeni.
Kata kunci—Sistem Informasi Akuntansi, Otomatisasi Jurnal, SDLC, Aplikasi Penjualan

Abstract
Wisanggeni Coffee has problems in recording transactions and making financial
reports. Where each transaction is recorded in a book or journal. Because Wisanggeni Coffee
has no information system for recapitulating everything, the implementation of information
systems is proposed to facilitate recording, minimize errors and resources so that they can work
according to their needs, because the information system not only manages transactions but is
developed to be able to be integrated with the accounting system.
The research method used is Applied Research or applied research that can emphasize
the problem practically. The development method used is SDLC (System Development Life
Cycle) which consists of planning, analysis, design, implementation, testing, and management.
The design method used is flowchart, DFD (Data Flow Diagram), and ERD (Entity
Relationship Diagram). The method of analysis uses the PIECES analysis method (Perfomance,
Information, Economy, Control, Efficiency, and Service).
The existence of an information system is expected to provide convenience in the
process of recording data, transactions, and financial reports in order to support the
improvement in the quality of performance at Wisanggeni Coffee.
Keywords—Accounting Information System, Journal Automation, SDLC, Sales Application
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1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komputer saat ini sangat dirasakan dalam berbagai kehidupan
khususnya dalam hal pengolahan data, karena mempunyai kemampuan perhitungan yang lebih
baik dibanding dengan manusia. Sehingga teknologi yang dibuat bertujuan untuk membantu
kehidupan manusia supaya menjadi lebih mudah. Secara umum sistem informasi penjualan
mampu mengurangi kesalahan human error dan membuat pelaporan menjadi lebih cepat [1]
Beberapa kafe sudah menggunakan sistem informasi dalam menyelesaikan
permasalahan didalam proses bisnis yang terjadi seperti proses pemesanan, pembayaran, dan
pembuatan laporan. Proses-proses tersebut harus didukung dengan teknologi yang ada guna
meningkatkan efektivitas kerja, peningkatan layanan maupun kinerja. Saat ini beberapa café
telah menggunakan system informasi untuk mendukung otomatisasi laporan penjualan online
kepada manajer sehingga pelaporan dapat dilakukan dimana saja dan kapansaja [2]. Namun
kenyataannya, seiring meningkatnya jumlah transaksi yang terjadi pada Wisanggeni Coffee,
proses pengelolaan transaksi penjualan membutuhkan waktu ±5 menit setiap transaksi karena
proses pencatatan masih menggunakan lembaran nota yang telah disediakan oleh Pihak
Wisanggeni Coffee. Setiap transaksi tersebut direkap ke dalam buku lalu dilakukan perekapan
kembali menggunakan microsoft excel untuk mengetahui pemasukan dan pengeluaran apa saja
dari Wisanggeni Coffee selama periode berlangsung. Namun proses tersebut menyebabkan
pengelolaan transaksi dengan sistem akuntansinya menjadi terpisah.
Oleh karena itu, penulis akan menerapkan otomatisasi penjurnalan akuntansi pada
sistem informasi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, sehingga sistem mempunyai
keunggulan sendiri yang dapat meningkatkan pelayanan dan mempermudah dalam mengolah
data transaksi dan laporan keuangan sehingga dapat terintegrasi dengan sistem akuntansi secara
otomatis. Otomatisasi penjurnalan yang terkomputerisasi dapat memberikan manfaat dalam
pengambilan keputusan bisnis serta pengendalian data perusahaan, sehingga dokumen transaksi
dan laporan yang dihasilkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan[3].
Berdasarkan hal tersebut maka pada penelitian ini akan dilakukan bagaimana
mengintegrasikan proses transaksi penjurnalan akuntansi pada Sistem Informasi Wisanggeni
Coffee Yogyakarta?. Sedangkan Batasan dari masalah dari penelitian ini adalah Data yang
diolah adalah data kategori, menu, operator, penjualan, rekakun dan jurnal. Serta informasi yang
dibutuhkan meliputi penjualan, jurnal, dan laba rugi. Tujuan dari penelitian ini adalah
merancang sebuah sistem yang terkomputerisasi sehingga dengan adanya sistem ini diharapkan
dapat membuat sebuah aplikasi otomatisasi penjurnalan akuntansi untuk Wisanggeni Coffee
yang dapat mengintegrasikan proses transaksi dengan sistem akuntansi.

2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dilakukan meliputi:
1. Metode pengumpulan data
Pengumpulan data adalah suatu tahapan dimana data-data inti objek penelitian yang
dibutuhkan akan dikumpulkan yang selanjutnya akan diolah menjadi informasi[4].
Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah melalui
wawancara dan dokumentasi. Pada tahapan wawancara, peneliti akan langsung
mewawancarai pemilik Wisanggeni Coffee tentang alur penjurnalan yang dilakukan
selama ini. Selanjutnya hasilnya akan didokumentasikan melalui pencatatan dokumen
yang relevan terhadap data penelitian yang diperlukan.
2. Metode analisis data
Pada tahapan analisa data, peneliti akan melakukan pengecekan terhadap data yang
didapatkan. Metode analisis system yang digunakan adalah melalui PIECES[5]. \
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3. Metode perancangan
Pada tahapan ini, penulis akan melakukan dekomposisi software, penentuan inputan dan
output yang dibutuhkan, struktur data[6]. Metode perancangan yang penulis lakukan
adalam melalui flowchart, erd, ataupun relasi antar table yang dilakukan sebelum
peneliti membangun suatu system informasi akuntansi untuk Wisanggeni Coffee
4. Metode pengembangan
Metode pengembangan system yang dilakukan adalah melalui implementasi system
yang akan dibuat berdasarkan desain yang telah dibuat sebelumnya[7]. Pada tahapan ini
akan diimplementasi hasil dari erd dan relasi antar table yang telah dibuat menjadi
sebuah software.
5. Metode pengujian
Pada tahapan pengujian peneliti akan melakukan serangkain uji coba terhadap system
yang telah dibuat, hal ini bertujuan agar system dapat berjalan sesuai harapan dan sesuai
dengan desain yang telah dibuat sebelumnya[8].
Definisi Akuntansi
Akuntansi merupakan proses pencatatan (recording), pengelompokkan (classyfying),
perangkuman (summarizing) dan pelaporan (reporting) dari kegiatan transaksi perusahaan[9].
Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan atas
transaksi-transaksi keuangan perusahaan serta interperestasinya. [10].
Sedangkan SIA adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan,
mengklasifikasikan, memproses, menganalisis, mengkomunikasikan informasi pengambilan
keputusan dengan orientasi finansial yang relevan bagi pihak-pihak luar dan pihak-pihak dalam
perusahaan (secara prinsip adalah manajemen)[9].
Akun dan Jurnal
Akun adalah suatu media untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan atau sumber daya
yang dimiliki perusahaan, seperti aset, utang, modal, penghasilan, dan beban[11]. Adapun jurnal
adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis (urut waktu
kejadiannya) dengan menunjukkan rekening yang harus di debit atau di kredit beserta jumlah
rupiahnya masing-masing. [12]
Analisis PIECES
a. Analisis Kinerja (Perfomance)
1. Throughput
Dalam proses pencatatan dan perhitungan transaksi membutuhkan waktu ± 5 menit karena
masih dilakukan secara manual, sehingga dengan adanya permasalahan tersebut akan
dibuatkan sistem baru yang dapat menginputkan dan melakukan proses perhitungan secara
otomatis ± 2 menit setiap transaksi.
2. Response Time
Pembuatan laporan penjualan membutuhkan waktu ± 1 jam karena owner harus
mengumpulkan nota sesuai dengan periode, sehingga dengan adanya permasalahan tersebut
akan dibuatkan sistem baru yang dapat melakukan perhitungan transaksi dan dapat
menampilkan laporan penjualan berdasarkan periode secara otomatis.
b. Analisis Informasi (Information)
1. Tepat Waktu
Sering terjadi keterlambatan dalam pembuatan laporan karena proses pencarian nota yang
belum tertata dan proses pencarian laporan yang telah lewat periode yang masih manual,
sehingga dengan adanya permasalahan tersebut akan dibuatkan sistem baru yang dapat
merekap transaksi dan perhitungan secara otomatis berdasarkan periode yang dipilih dan
dapat menampilkan laporan periode sebelumnya secara otomatis berdasarkan parameter
tanggal.
Otomatisasi Penjurnalan Akuntansi Pada Sistem Informasi Wisanggeni Coffee Yogyakarta
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2. Akurat
Informasi yang dihasilkan menjadi tidak akurat karena hilangnya nota dan kesalahan
pencatatan sehingga dengan adanya permasalahan tersebut akan dibuatkan sistem baru yang
dapat menyimpan nota setiap transaksi dan melakukan pencatatan laporan secara otomatis.
3. Relevan
Informasi yang dihasilkan kurang sesuai karena sering terjadinya kesalahan pemrosesan dan
hilangnya data, dan terjadinya human error, sehingga dengan adanya permasalahan tersebut
akan dibuatkan sistem baru yang dapat meminimalisir terjadinya kesalahan saat pemrosesan
dan hilangnya data dan dapat menampilkan laporan yang sesuai.
c. Analisis Ekonomi (Economy)
1. Biaya
Penggunaan kertas dan alat tulis yang memakan biaya yang cukup besar sehingga
menimbulkan pembengkakkan pada biaya operasional, sehingga dengan permasalahan
tersebut akan dibuatkan sistem baru yang dapat menghemat waktu dan penggunaan kertas
dan alat tulis karena pengolahan data tidak membutuhkan dana yang tak terduga, karena data
bisa diakses sewaktu-waktu oleh user secara langsung.
2. Sumber Daya
Dalam jangka panjang biaya yang akan dikeluarkan cukup banyak untuk menggaji karyawan
dan juga biaya penyimpanan berkas yang membutuhkan kapasitas tempat yang lebih,
sehingga dengan adanya permasalahan tersebut akan dibuatkan sistem baru yang dalam
jangka panjangnya hanya mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan komputer.
d. Analisis Pengendalian (Control)
1. Backup data
Sulitnya melakukan backup data karena data sewaktu-waktu bisa rusak atau hilang, sehingga
dengan adanya permasalahan tersebut akan dibuatkan sistem yang dapat menyimpan semua
data didalam database sehingga tetap aman.
2. Hak Akses
Pencatatan dengan media kertas memungkinkan menjadi rusak atau kehilangan, selain itu
orang lain yang tidak memiliki ijin dapat mengaksesnya, sehingga dengan adanya
permasalahan tersebut akan dibuatkan sistem baru yang memiliki akses terbatas sesuai
dengan lingkup kerjanya.
e. Analisis Efisiensi (Efficiency)
1. Sumber daya manusia
Pekerjaan menjadi tertunda karena proses pencatatan transaksi yang memakan waktu yang
menyebabkan pekerjaan menjadi tertunda dikarenakan banyaknya data yang harus direkap,
sehingga dengan adanya permasalahan tersebut akan dibuatkan sistem baru yang dapat
melakukan pencatatan secara otomatis sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga.
2. Waktu
Proses rekapitulasi memakan banyak waktu karena masih menggunakan kalkulator dalam
perhitungan data, sehingga dengan adanya permasalahan tersebut akan dibuatkan sistem baru
yang dapat melakukan perhitungan secara otomatis sehingga tidak membutuhkan banyak
waktu.
f. Analisis Layanan (Service)
1. Pelayanan
Pelayanan yang kurang memuaskan karena proses transaksi yang dilakukan secara manual,
dimana kasir harus mencatat setiap pesanan ke dalam nota terlebih dahulu dan memproses
pembayaran sehingga pelanggan harus menunggu, dengan adanya permasalahan tersebut
maka akan dibuatkan sistem baru yang dapat memaksimalkan pelayanan karena semua
pemrosesan data akan dilakukan secara otomatis dan dicetak dalam bentuk nota.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambar 1, 2, dan 3 merupakan gambaran mengenai desain perancangan yang dilakukan.
Pada flowchart yang dihasilkan, system mampu membuat 3 laporan yaitu laporan penjualan dari
table detail jual dan penjualan, laporan jurnal dari table rekakum dan table jurnal, serta laporan
laba rugi dari table jurnal.

Gambar 1. Flowchart sistem

Gambar 2 merupakan desain ERD yang akan digunakan, berdasarkan gambar tersebut
terdapat 8 entitas yang saling terhubung satu sama lain, secara definisi Erd merupakan
gambaran antar obyek[13]

Gambar 2. ERD

Implementasi Otomatisasi Jurnal merupakan salah satu fitur utama yang ada didalam
aplikasi. Ketika kasir menginputkan transaksi pada form penjualan, maka secara otomatis jurnal
penjualan akan terisi berdasarkan transaksi tersebut. Proses otomatisasi menggunakan trigger
jurnal penjualan. Trigger tersebut dapat menginput data jurnal dan detail jurnal secara
bersamaan saat melakukan proses insert pada penjualan. Kode jurnal akan ter-generate secara
otomatis berdasarkan function kode jurnal yang telah dibuat dan dipanggil didalam trigger,
Otomatisasi Penjurnalan Akuntansi Pada Sistem Informasi Wisanggeni Coffee Yogyakarta
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tanggal secara otomatis akan menyesuaikan saat proses transaksi, keterangan akan terisi secara
default yaitu “Diterima pendapatan kafe tanggal ....” dan nominal total transaksi akan tersimpan
pada nominal jurnal.
CREATE TRIGGER JURNALPENJUALAN ON PENJUALAN
FOR INSERT
AS
BEGIN TRAN
DECLARE @IDJ CHAR(5), @IDO CHAR(5), @TJ DATE, @KJ
CHAR(10), @TOT NUMERIC (18,0), @REF CHAR(4),@TG
CHAR(2)
SELECT @IDJ=ID_JUAL, @TJ = TGL_JUAL, @TOT = TOTAL
FROM INSERTED
SELECT @TG = DAY(TGL_JUAL) FROM PENJUALAN
SET @KJ = DBO.FC_KODEJURNAL(@TJ)
INSERT INTO JURNAL VALUES (@KJ ,@TJ, 'Diterima
Pendapatan Tanggal '+ @TG ,@IDJ )
INSERT INTO DETAILJURNAL VALUES (@KJ,'1101',@TOT
,'D')
INSERT INTO DETAILJURNAL VALUES (@KJ,'4101',
@TOT,'K')
IF @@ERROR=0
COMMIT TRANSACTION
ELSE
ROLLBACK TRANSACTION

Lalu didalam fitur form jurnal terdapat trigger untuk mengubah saldo akun ketika terjadi
penjurnalan. Trigger tersebut dapat meng-update saldo pada tabel rekakun. Didalam trigger
terdapat kondisi percabangan berdasarkan jenis saldo saat penginputan jurnal. Jika jenissaldo
pada rekakun adalah ‘D’ maka terdapat proses percabangan untuk action ketika kondisi trigger
diaktifkan, jika jenisnominal pada detailjurnal adalah ‘D’ maka saldo rekakun akan ter-update
dengan cara (saldo awal+saldo saat penjurnalan) berdasarkan kode akun, lalu jika jenisnominal
pada detailjurnal adalah ‘K’ maka saldo rekakun akan ter-update dengan cara (saldo awal-saldo
saat penjurnalan), lalu jika jenissaldo pada rekakun ‘K’, untuk proses percabangan didalamnya
yaitu, jika jenisnominal pada detailjurnal adalah ‘D’ maka saldo rekakun akan ter-update
dengan cara (saldo awal-saldo saat penjurnalan) berdasarkan kode akun, lalu jika jenisnominal
pada detailjurnal adalah ‘K’ maka saldo rekakun akan ter-update dengan cara (saldo awal+saldo
saat penjurnalan).
CREATE TRIGGER TGUBAHSALDO ON DETAILJURNAL
FOR INSERT AS
BEGIN TRAN
DECLARE @REF CHAR(4), @NOM NUMERIC(18,2), @JN
CHAR(1), @JS CHAR(1)
SELECT @REF=REF, @NOM = NOMINAL, @JN =JNSNOM FROM
INSERTED
SELECT @JS=JNSSALDO FROM REKAKUN WHERE KODEAKUN=@REF
IF @JS='D'
BEGIN
IF @JN='D'
UPDATE REKAKUN SET SALDO=SALDO+@NOM WHERE
KODEAKUN=@REF
ELSE
UPDATE REKAKUN SET SALDO=SALDO-@NOM WHERE
KODEAKUN=@REF
END
ELSE
BEGIN
IF @JN='D'
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UPDATE REKAKUN SET SALDO=SALDO-@NOM WHERE
KODEAKUN=@REF
ELSE
UPDATE REKAKUN SET SALDO=SALDO+@NOM WHERE
KODEAKUN=@REF
END
IF @@ERROR=0
COMMIT TRANSACTION
ELSE
ROLLBACK TRANSACTION

Setelah proses penyimpanan ke dalam tabel jurnal dan detail jurnal, maka secara otomatis
trigger history saldo juga akan diaktifkan. Trigger ini digunakan ketika proses penyimpanan
saldo sementara ketika terjadi penjurnalan berdasarkan periode tertentu. Ketika proses insert
saldo pada tabel rekakun, maka secara otomatis trigger tersebut akan mengeset parameter @TJ
(tanggaljurnal) berdasarkan tanggal hari ini diambil 4 digit yaitu 2 digit tahun paling belakang
dan 2 digit untuk bulan. Contohnya, 1910 (berarti tahun 2019 bulan 10). Lalu parameter @CEK
digunakan untuk menghitung kodeakun untuk proses percabangan action pada trigger, apabila
@CEK lebih dari 0 yang artinya sudah ada kodeakun dengan periode 1910 maka action yang
terjadi yaitu update saldo pada tabel historysaldo yang kode akunnya X dan periodenya 1910,
namun apabila @CEK = 0 yang artinya belum ada kodeakun dengan periode 1910 didalam tabel
historysaldo maka action yang terjadi yaitu insert pada tabel history saldo yaitu kodeakun,
periode, dan saldo.
CREATE TRIGGER PERIODEHISTORY ON REKAKUN
FOR UPDATE
AS
BEGIN TRAN
DECLARE @CEK INT, @KA CHAR(4), @SAL NUMERIC
(18,2),@TJ CHAR(4),@KJ CHAR(10)
SELECT @SAL=SALDO,@KA=KODEAKUN FROM inserted
SET @TJ = CONVERT(CHAR(4), GETDATE(),12)
SELECT @CEK = COUNT (KODEAKUN) FROM HISTORYSALDO
WHERE KODEAKUN=@KA AND PERIODE=@TJ
IF @CEK > 0
UPDATE HISTORYSALDO SET SALDO=@SAL WHERE KODEAKUN=@KA
AND PERIODE=@TJ
ELSE
INSERT INTO HISTORYSALDO VALUES (@KA, @TJ
,@SAL)
IF @@ERROR=0
COMMIT TRANSACTION
ELSE
ROLLBACK TRANSACTION

Implementasi Interface
Form Login
Form login akan tampil pertama kali ketika operator akan menggunakan sistem dengan
cara menginputkan username dan password yang sesuai dengan data yang tersimpan didatabase.
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Gambar 3. Form Login

Form Penjualan
Form penjualan digunakan untuk menambahkan data penjualan. Kasir menginputkan
menu dengan cara klik button Cari Menu. Dan klik 2x untuk memilih menu dan klik button
tambah untuk menambahkan ke dalam listview dan sistem akan menghitung secara otomatis,
lalu input pembayaran dan enter. Lalu simpan dengan cara klik button simpan.

Gambar 4. Form Penjualan

Form Jurnal
Form jurnal digunakan untuk menambahkan data jurnal dengan cara menginputkan keterangan,
no bukti, memilih akun yang digunakan dan mengisi nominal dan jenis nominal lalu klik button
tambah. Lalu untuk proses simpan klik button simpan.

Gambar 5. Form Jurnal

Jurnal Ilmiah Intech : Information Technology Journal of UMUS : 21 – 30

ISSN: 2685-4902 (online)

29

Laporan Penjualan
Laporan penjualan untuk menampilkan output laporan penjualan sesuai periode yang
dipilih.

Gambar 6. Laporan Penjualan

Laporan Jurnal
Laporan jurnal untuk menampilkan output laporan jurnal sesuai periode yang dipilih.

Gambar 7. Laporan Jurnal

4. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa sistem
Informasi Wisanggeni Coffee Yogyakarta berhasil diterapkan melalui tahapan : analisis, desain,
implementasi, dan testing. Sehingga dapat menyelesaikan permasalahan pada Wisanggeni
Coffee Yogyakarta dengan memiliki fitur-fitur yang dapat membantu proses transaksi,
penjurnalan, dan pembuatan laporan secara otomatis. Selain itu Sistem Informasi berhasil
mengintegrasikan proses olah transaksi dengan proses penjurnalan melalui implementasi
trigger.
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