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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

1. Pencatatan Data Transaksi keluar masuk Angkutan (Dalam

Format Excel)

Data transaksi keluar dan masuk angkutan merupakan data yang di lakukan

rutin setiap hari oleh Staff Admin Keuangan di Ekspedisi CV Alur Sejahtera,

karena data ini nantinya juga akan digunakan sebagai data penagihan ke

customer. Seperti dalam data transaksi keluar masuk mobil ini terdapat jenis

barang, jumlah quantity dan tonase, nama customer tertagih dan harga yang

akan ditagih. Berikut contoh buku transaksi keluar masuk angkutan Ekspedisi

CV. Alur Sejahtera :

Gambar 4.1 Buku transaksi angkutan masuk (Manual)
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Gambar 4.2 Buku transaksi angkutan keluar (Manual)

Lalu berikut adalah contoh hasil dari penerapan komputerisasi terhadap Buku

Data Transaksi Angkutan Keluar Masuk :

Gambar 4.3 Buku transaksi angkutan masuk dan keluar (Excel)

Dalam penerapan buku transaksi ini penulis mengabungkan buku masuk dan buku

keluar agar memudahkan Staff dalam melakukasn tugasanya.
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2. Pencatatan Data Piutang (Dalam Format Excel)

Data Piutang merupakan data yang berisikan lengkap mengenai Piutang di

Ekspedisi CV. Alu Sejahtera. Data dalam buku piutang meliputi; nama

customer tertagih, tanggal penagihan, jumlah tertagih, tanggal pelunasan serta

keterapan sistem pelunasannya. Buku data piutang ini biasa di catat oleh Staff

Admin dan terkadang juga diisi oleh Kepala Keuangan. Dalam kolom

Keterangan (kolom paling kanan) berisikan tanggal pelunasan dan sistem

pelunasan yang sebelumnya harus di informasikan langsung oleh Kepala

Keuangan kepada Staff Admin Keuangan yang akan mencatatnya. Berikut

contoh buku piutang Ekspedisi CV. Alur Sejahtera :

Gambar 4.4 Buku Data Piutang (Manual)
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Berikut adalah hasil dari penerapan Program 2 :

Gambar 4.5 Buku Data Piutang (Excel)

Gambar 4.6 Pemfilteran data piutang



29

4.2 Pembahasan

1. Pencatatan Data Transaksi keluar masuk Angkutan (Dalam

Format Excel)

Dalam melakukan program yang pertama ini penulis tidak terlalu

mendapatkan hambatan yang berarti. Karena Staff Admin Keuangan hanya

berisikan 2 orang dengan latar belakang komputer yang cukup baik, hal ini

mempermudah penulis dalam melakukan penerapan program yang pertama

ini.

Dalam program pertama ini penulis menerapkan komputerasi dengan

menggabungkan dua buku transaksi menjadi satu file dalam format Excel, hal

ini membuat pekerjaan jauh lebih efisien dan efektif. Staff Admin Keuangan

tidak perlu repot mencari data dalam dua buku yang berbeda lagi.

2. Pencatatan Data Piutang (Dalam Format Excel)

Dalam penerapan Program 2 ini penulis sedikit mendapatkan kendala, karena

dalam buku data piutang ini biasa dikerjakan / dicatat pula oleh Kepala

Keuangan, sedangkan Kepala Keuangan sedikit kurang memahami

komputerisai. Jadi penulis selain menjelaskan cara penerapan pengolahan data

nya, penulis juga harus menjelaskan sedikit tentang sistem komputerisasi nya

seperti, cara memfilter data dan lain-lain.
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Dalam buku data piutang (excel) penulis hanya benar-benar memindahkan

tabel dari data manual ke format excel. Dalam penerapan ini penulisa hanya

menambahkan filter pada kolom agar mempermudah Kepala dan Staff Admin

Keuangan untuk memfilter data jika ingin mengetahui berapa jumlah piutang

yang telah lunas dan belum lunas per customer dalam periode waktu tertentu.


