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Bagian 1
Sebelum Anda menggunakan Armadillo Accounting untuk mencatat
transaksi bisnis Anda hari demi hari, Anda pasti ingin merancangnya
sesuai dengan usaha Anda. Jika Anda membutuhkan informasi lebih
lanjut mengenai pembuatan data baru, gunakan bagian 1 ini untuk
membantu Anda melakukan proses setup.

Bab. 1.

Sekilas Armadillo

Bab. 2.

Setup perkiraan

Bab. 3.

Setup System

Bab. 4.

Setup lanjutan

Bab. 5.

Memasukkan Saldo Awal

Bab 1 : Sekilas Armadillo

Bab 1
Sekilas Armadillo
Armadillo Accounting adalah sebuah system komputerisasi akuntansi sederhana,
dimana setiap modul (Pembelian , hutang, penjualan, piutang, persediaan, kas
bank, jurnal dan lain-lain) sudah terhubung secara terpadu (integrated).
Dengan menggunakannya Anda tidak perlu mengetahui bagaimana membuat
sebuah jurnal, Anda gunakan atau tidak, Anda sudah otomatis memiliki laporan
neraca dan rugi-laba.

a.

Apa yang harus dilakukan ...................................................................................

I-2

b.

Bagaimana caranya jika saya ingin melakukan .................................................

I-3

c.

Memulai Armadillo Accounting ...........................................................................

I-4

d.

Mengubah lokasi database ................................................................................

I-6

e.

Membuat database baru ...................................................................................

I-6

f.

Mengubah Nama Perusahaan ...........................................................................

I-7
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Apa yang harus Anda lakukan Pertama Kali
Jika Anda pertama kali
menggunakan Armadillo
Accounting

Jika Anda ingin meng upgrade
Armadillo Accounting Anda



Untuk usaha Anda yang sebelumnya sudah terdapat
system akuntansi (laporan Neraca dan Rugi Laba),
tetapi masih dijalankan secara manual, Anda harus
mempersiapkan
data
bulan
terakhir
beserta
pendukungnya dan memasukkan nya ke dalam
system Armadillo, kemudian jalankan program secara
simultan(tanpa jeda hari). Mulai dengan membaca
mengenai setup (Bab 2 – 4) dan untuk memasukkan
saldo awal, baca Bab 5



Jika usaha Anda belum pernah punya laporan
akuntansi dan Anda ingin menggunakan Armadillo
Accounting untuk mengeluarkan laporan Keuangan,
Persiapkan seluruh data pendukung dan masukkan ke
dalam system, setelah itu buat laporan Neraca awal
(dari data-data yang sudah di masukkan) dan
masukkan ke dalam system. Mulai dengan membaca
mengenai setup (Bab 2 – 4) dan untuk memasukkan
saldo awal, baca Bab 5



Jika Anda tidak memerlukan laporan keuangan yang
akurat, tetapi ingin mengaplikasikan Armadillo
Accounting secara cepat, Anda dapat mengabaikan
persiapan keakuratan data, mulailah dengan
memasukkan nama-nama persediaan dan pelanggan
lalu langsung jalankan system. Baca Bab 3, langsung
jalankan system.



Backup data yang Anda miliki dengan meng copy nya
ke tempat lain
Download update.exe yang terbaru dari website
www.radiansystem.com
Baca file “ yang terbaru” dan pahami apakah hal-hal
yang terbaru itu signifikan dengan usaha Anda
Anda bisa menggunakan data contoh, untuk latihan
menggunakan fasilitas-fasilitas yang baru
Minta layanan Upgrade database kepada Radian Multi
prima , Baca Bab terakhir “Perawatan Armadillo –
Perawatan rutin 3 bulan”
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Bagaimana caranya, jika Anda ingin melakukan …
Periksa pertanyaan berikut untuk menentukan bab berapa yang harus Anda baca

Jika jawaban Anda “ Ya “ pada
pertanyaan berikut

Baca Bab Berikut

Membuat database baru

Bab 1. “Membuat database baru”

Menambah atau mengedit Daftar perkiraan
dan perkiraan penghubung

Bab 2. “ Setup Perkiraan”

Merubah system setting, seperti nama
perusahaan, regional setting, dan Setting
Aplikasi

Bab 4. “Setup Lanjutan”, Bab 13. ”Armadillo
tingkat lanjut” dan Bab 14. “Perawatan
Armadillo Accounting “

Men setup cara bayar lain selain kas
(Mendayagunakan cara bayar “Bank” )

Bab 13. “Armadillo tingkat lanjut” “Mendayagunakan cara bayar “Bank” “

Menggunakan Armadillo Accounting dalam
jaringan yang dijalankan oleh banyak orang

Bab 13. “Armadillo tingkat lanjut” - “
Armadillo dalam jaringan”

Mencetak laporan, Slip dan form yang ada
di Armadillo Accounting

Bab 6 sampai Bab 8 pada bagian
“Mencetak …”

Memilih laporan yang harus di cetak tiap
periode (bulan , minggu atau hari)

Bab 6 sampai Bab 12 pada bagian
“Mencetak laporan”

Memasukkan Transaksi biaya operasional
(gaji, listrik, air dan sebagainya) dan
pendapatan lain (selain penjualan barang)

Bab 11. “Kas – Bank” – “Mencatat Biaya”

Anda bergerak dalam usaha yang lebih
banyak Jasa dari pada dagang

Baca semua Bab tetapi bisa diabaikan Bab
6, Bab 7 dan Bab 10

Usaha Anda memproduksi sesuatu
Membayar pemasok menggunakan BG
yang diterima dari orang lain (pelanggan

Bab 10. “Persediaan” – “Merakit atau
mencampur sejumlah barang untuk dijual
paket”
Bab 6 dan Bab 7 pada bagian “Membayar
dengan BG”

mengontrol / melarang penjualan barang di
bawah harga pokok

Bab 7. “Penjualan” – “Melarang menjual
dibawah harga pokok”

menagih piutang atau membayar hutang
tepat pada waktunya
Mencatat Pendapatan Jasa / Service

Bab 8 dan Bab 9 pada bagian Jadwal
ulang jatuh tempo
Bab 11. “Kas – Bank” – “Pendapatan Jasa”

Melakukan setoran dan penarikan Bank

Bab 11. “Kas – Bank” – “Setoran dan
penarikan Bank”
Bab 13. “Armadillo tingkat lanjut” - “
Menggunakan Armadillo Cashier”
Bab 13. “Armadillo tingkat lanjut” - “ Export
laporan ke ms excel”
Bab 13. “Armadillo tingkat lanjut” - “
Konsolidasi neraca”

Usaha Anda berupa toko swalayan
Membuat laporan berbentuk Excel
Anda mempunyai banyak usaha
(perusahaan) dan ingin menggabung
laporan neraca dan Rugi-laba Anda
Menggunakan cara bayar “Credit Card”

Bab 13. “Armadillo tingkat lanjut” “Mendayagunakan cara bayar “Bank”
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Setelah selesai melakukan instalasi program Armadillo Accounting,
maka Anda akan melihat hasil dari Instalasi yang sudah Anda lakukan
didalam desktop Anda. Selain itu juga terdapat pada daftar program
yang terdapat di Program files seperti tampak berikut

Gambar shortcut
Armadillo Accounting,
klik 2 x untuk
memanggil

Gambar 1.1 Program Armadillo pada desktop

Gambar 1.2. Program Armadillo pada program files
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Sekilas Armadillo
Accounting

Memulai Armadillo Accounting
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Panggil program tersebut sampai muncul tampilan berikut

Gambar 1.3. Login

Tetapi apabila yang muncul adalah pesan berikut

Gambar 1.4. Pesan database tidak di
ketemukan
Maka silahkan Anda baca bagian : “Mengubah lokasi database” pada
bagian berikutnya. Setelah jendela Login sudah tampil maka masukkan
nama user standard yaitu
Username : admin
Password : admin (huruf kecil)
Setelah Anda memasukkan nama user dan password dengan benar,
maka Anda akan masuk pada program Armadillo Accounting, dengan
tampilan seperti berikut

Menu Short Cut
Menu Pop Up

Gambar 1.5. Menu utama
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File data Armadillo Accounting, dapat diletakkan dalam folder yang
terpisah dari program Armadillo Accounting itu sendiri. Lokasi data
program Armadillo Accounting yang sedang aktif, dapat dilihat didalam
file bernama “lokasi.txt” yang berada didalam satu folder dengan file
EXE Armadillo Accounting “Armadillo.exe”.
Cara untuk mengubah lokasi database adalah sebagai berikut :
1. Kilk menu pop up File
2. Pilih Ubah Lokasi Database
3. Tampilan akan sebagai berikut:

Pilih drive lokasi
database
Cari folder lokasi
database
Klik database
yang akan kita
pilih
Lokasi database
kemudian simpan

Gambar 1.6. Ubah Lokasi Database
Apabila file lokasi.txt yang tidak ada, maka Anda dapat membuat
sendiri file tersebut dengan bantuan program notepad yang terdapat
pada system windows. Untuk isinya dapat Anda tuliskan “c:\program
files\armadillo\armadillo.mdb”, dimana file armadillo.mdb merupakan
file database, yang benar-benar ada dilokasi tersebut.

Membuat Database Baru
Armadillo Accounting menyediakan sebuah database kosong yang bisa
di gunakan untuk membuat sebuah data perusahaan baru, didalam
database kosong ini sudah terdapat daftar perkiraan standard yang bisa
Anda ubah / edit untuk disesuaikan dengan perkiraan yang terdapat di
usaha Anda.
Cara untuk membuat database baru adalah sebagai berikut:
1. Pilih File pada menu Pop Up
2. Pilih data baru
3. setelah Anda memilih databaru maka Anda akan dipandu untuk
melakukan setup awal
4. ikuti langkah demi langkah atau abaikan (tutup) jika Anda ingin
mempelajari cara setup dahulu dari buku panduan ini.
Setelah Anda menjalankan database baru , maka system akan otomatis
memandu Anda untuk mulai melakukan pengisian data awal satu demi
satu, Anda harus memasukkan minimal satu data untuk tiap setup
tersebut, agar Anda bisa menggunakan Armadillo dengan baik. Akan
tetapi Anda juga bisa melewati setup ini dan melanjutkannya nanti
setelah Anda menjalankan system.
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Mengubah Nama Perusahaan
Saat Anda menjalankan Armadillo Accounting, Anda sewaktu-waktu
dapat merubah nama perusahaan yang tertera diatas menu Pop Up,
dan juga sekaligus yang ada dalam Kop setiap laporan.
Cara merubahnya adalah sebagai berikut:
1. Pilih Menu Pop Up lain-lain
2. Pilih Data perusahaan
3. Tampilan akan seperti berikut :

Gambar 1.7. Nama perusahaan

4. Isi sesuai keinginan Anda lalu Simpan
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Bab 2
Setup Perkiraan
Perkiraan adalah jantung dari system laporan bisnis Anda, atur dalam kategori grup
dan sub grup yang sangat nyaman bagi Anda untuk melihat. Nilai yang terdapat
dalam setiap perkiraan ini akan otomatis ter kalkulasi secara update begitu Anda
menjalankan system. Penting bagi Anda untuk mengaturnya secara matang
sebelum Anda mulai menjalankan bisnis Anda.
a.

Apa yang perlu dilakukan ....................................................................................

2-2

b.

Memahami klasifikasi dan tingkatan perkiraan ...................................................

2-2

c.

Menambah , merubah dan menghapus perkiraan ...........................................

2-3

d.

Setup nama Bank ................................................................................................

2-5

e. Setup perkiraan penghubung .............................................................................

2-6
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Apa yang perlu dilakukan
Merancang daftar perkiraan yang sesuai dengan usaha Anda, mulai dari perkiraan
aktiva dan hutang sampai dengan penentuan pos-pos pendapatan dan pos-pos biaya



Membuat database baru untuk usaha Anda



Memahami klasifikasi dan tingkatan perkiraan



Menambah , merubah dan menghapus perkiraan



Setup nama Bank dan perkiraannya



Setup perkiraan penghubung



Mencetak daftar perkiraan

Memahami klasifikasi dan tingkatan perkiraan
Di dalam Armadillo Accounting terdapat 6 klasifikasi perkiraan yaitu :
Kode
No
Klasifikasi
Keterangan
Kelompok
Awal
Kas, Bank , Piutang ,
1
Persediaan , Aktiva Tetap
01…
Aktiva (Asset)
Neraca
dan lain-lain
Hutang usaha, Hutang
2
02…
Hutang (liabilities)
Neraca
pribadi dan lain-lain
Modal , Laba bulan
3
03…
Modal (equity)
berjalan, Laba ditahan
Neraca
dan lain-lain
Pendapatan
Pendapatan utama,
4
04…
Rugi / Laba
(Revenue)
Pendapatan lain-lain
Harga pokok Penjualan
5
05…
Biaya ( Cost)
Rugi / Laba
dan lain-lain
Biaya Operasional , Biaya
6
06…
Beban (Expenses)
Rugi / Laba
karyawan dan lain-lain
Di dalam menjalankan Armadillo Accounting maka jurnal otomatis yang
terjadi selalu berprinsip pada rumus dasar akuntansi yaitu :

AKTIVA (ASSET) = HUTANG (LIABILITIES) + MODAL (EQUITY)
Sedangkan tingkatan perkiraan di dalam Armadillo Accounting terdiri
dari 3 tingkatan yaitu:

Group
Sub Group dan
Detail
Dari ketiga tingkatan tersebut, hanya tingkatan detail yang bisa di
gunakan untuk membuat jurnal, sedangkan 2 tingkatan lainnya hanya
sebagai kelompok yang nantinya bisa di jumlahkan dalam laporan
Neraca dan Rugi laba.
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Sebagai contoh tingkatan perkiraan adalah sebagai berikut
Nomer
Perkiraan
06
061
0611
0612
062
0621
0622
0623

Nama Perkiraan

Tingkatan

BIAYA
BIAYA OPERASIONAL
BIAYA OPS LISTRIK
BIAYA OPS TELEPHONE
BIAYA KARYAWAN
BIAYA GAJI
BIAYA UPAH
BIAYA SERAGAM

GROUP
SUB GROUP
DETAIL
DETAIL
SUB GROUP
DETAIL
DETAIL
DETAIL

Atau Anda dapat men setup-nya sebagai berikut
Nomer
Perkiraan
06
06.01
06.01.01
06.01.02
06.02
06.02.01
06.02.02
06.02.03

Nama Perkiraan

Tingkatan

BIAYA
BIAYA OPERASIONAL
BIAYA OPS LISTRIK
BIAYA OPS TELEPHONE
BIAYA KARYAWAN
BIAYA GAJI
BIAYA UPAH
BIAYA SERAGAM

GROUP
SUB GROUP
DETAIL
DETAIL
SUB GROUP
DETAIL
DETAIL
DETAIL

Menambah, merubah dan menghapus
perkiraan
Memasukkan Nama Perkiraan
Cara memasukkan nomer perkiraan adalah sebagai berikut
1.
2.
3.

Pilih jurnal dari menu popup
Pilih daftar perkiraan dari sub menu
Tampilan daftar perkiraan sebagai berikut

Tombol untuk
menambah
nomor perkiraan

Gambar 2.1 Daftar Nomer perkiraan yang sudah di isi

4.

Pada tampilan tersebut pilih isi untuk menambah nomer perkiraan
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5.

Tampilan akan seperti berikut

Setup Perkiraan

Gambar 2.2 . isi nomer perkiraan
6.
7.
8.
9.

Isi nomer perkiraan dan nama perkiraan
Pilih Group No Perkiraan
Pilih Tingkatan Perkiraan
Klik Simpan

Mengedit Perkiraan
Cara mengedit Nomer Perkiraan adalah sebagai berikut
1.
2.
3.
4.

Pilih Jurnal dalam Menu PopUp
Pilih Daftar Perkiraan, pilih (Sorot/Klik) nomer perkiraan yang akan di
edit
Pilih edit
Lakukan penggantian data

Catatan:
Dari semua isian yang ada, hanya nomer perkiraan yang tidak bisa di
edit. Dan jika Anda mengedit sebuah perkiraan dengan tingkatan Group
atau Sub Group, Anda juga harus mengupdate semua perkiraan yang
ada di tingkatan bawahnya.
5.

Setelah semua sudah di ganti sesuai yang diinginkan, Pilih Update
untuk menyimpan
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Menghapus Perkiraan
Nomer perkiraan yang sudah pernah di pakai tidak bisa di hapus
karena sudah menjadi data history, hanya perkiraan yang belum di
pakai saja yang boleh di hapus.
Cara Melakukan Penghapusan
1.
2.
3.
4.
5.

Pilih Jurnal dalam Menu PopUp
Pilih Daftar Perkiraan
Pilih (Sorot/Klik) nomer perkiraan yang akan di hapus
Pilih Hapus
Jika terdapat warning (peringatan) dan Anda merasa perkiraan itu
belum pernah di pakai , Maka Anda dapat melanjutkan
penghapusan dengan menjawab “ Yes”.

Setup nama Bank
Daftar Bank yang ada di Armadillo Accounting sebenarnya tidak hanya
bisa digunakan untuk mendata nama-nama Bank yang Anda punya
dan gunakan dalam menjalankan bisnis, akan tetapi bisa dimanfaatkan
lebih dari pada itu. Untuk setup pemanfaatan kelebihan dari daftar Bank,
akan di bahas pada bab lain “Mendayagunakan cara bayar Bank”,
pada bab ini hanya akan dibahas cara memasukkan nama Bank
secara standard.
Cara memasukkan nama Bank pada Daftar Bank adalah sebagai
berikut:
1.
2.
3.
4.

Pilih Menu Pop Up kas-Bank
Pilih Daftar Bank
Setelah muncul Form Daftar Bank, pilih tombol isi
Anda akan masuk dalam Form pengisian nama Bank

Anda dapat
menggunakan satu
perkiraan untuk satu
nama bank, atau
menggunakan satu
perkiraan untuk banyak
nama bank

Gambar 2.3. isi Nama Bank
5.
6.
7.
8.

Masukkan semua keterangan yang ada
Untuk isian perkiraan, Anda pilih dari daftar perkiraan Bank (aktiva)
yang sudah dibuat sebelumnya.
Setelah semua terisi, pilih tombol simpan
Jika Anda keluar, nama Bank Anda akan masuk dalam daftar Bank
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Tip:
Sebaiknya Anda menggunakan satu nama perkiraan untuk satu
nama bank, karena Anda akan lebih mudah untuk merekonsiliasi
perkiraan tersebut dengan rekening koran bank Anda

Setup Perkiraan penghubung

Cara masuk dalam setup pekiraan penghubung adalah sebagai
berikut:
1.
2.
3.

Pilih menu Pop Up Jurnal
Pilih Perkiraan penghubung.
Tampilan akan tampak seperti berikut :

Gambar 2.4. Perkiraan penghubung
4.

Pilih lah perkiraan untuk masing-masing isian yang ada

5. Simpan, ingat ! Anda harus menyimpannya tiap masing-masing
jendela, artinya jangan pindah ke jendela lain sebelum Anda
melakukan penyimpanan.

Penjelasan mengenai setup perkiraan penghubung adalah sebagai
berikut:

1. Jendela Ongkos kirim :
a. Biaya Kirim saat membeli barang
Biaya ini dikenakan oleh pemasok kepada kita karena adanya
proses pengiriman barang. Perkiraan ini aktif saat terdapat
sebuah nilai pada kolom biaya kirim pada transaki pembelian.
Lebih jelas bisa di baca pada Bab 6. Transaksi pembelian
b. Biaya kirim yang kita kenakan ke pelanggan saat terjadi
penjualan.
Kebalikan dari Biaya kirim pembelian, Biaya kirim penjualan
adalah biaya yang kita kenakan kepada pelanggan karena kita
mengirim sejumlah barang kepada mereka, Artinya pelanggan
membayar sejumlah uang kepada kita, sehingga bagi kita itu
merupakan Pendapatan.
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Selain setup perkiraan, setup perkiraan penghubung juga tidak kalah
pentingnya. Setup ini digunakan untuk mengotomatisasi sebagian besar
jurnal yang timbul saat Anda menjalankan transaksi. Jika Anda salah
melakukan setup perkiraan penghubung ini, maka Anda tidak akan
mendapatkan laporan keuangan dengan baik. Pelajari satu persatu
manfaat dari tiap-tiap perkiraan penghubung ini .

Bab 2 : Setup Perkiraan

2. Jendela Kas dan BG:
a.

b.
c.

Perkiraan Kas
Perkiraan ini akan otomatis berjalan/ terpakai saat terjadi
pembayaran kas (Cara bayar kas) pada transaksi-transaki
berikut: Pembelian , Penjualan, Hutang dan Piutang.
Selain itu Perkiraan ini akan dipakai sebagai perkiraan debet
saat transaksi kas masuk dan sebagai kredit saat transaksi kas
keluar.
Perkiraan BG
Daftar BG yang kita punya, total nilainya ditampung di perkiraan
ini.
Perkiraan Biaya Administrasi BG
Jika terjadi pencairan BG, maka biaya pencairannya
menggunakan perkiraan ini. Lebih jelas bisa di baca pada bab
11. “Kas Bank” – “Pencairan BG”

3. Jendela Uang Muka:
a. Uang muka Order pembelian
Pada saat kita melakukan order pembelian, jika kita memberi
uang muka kepada pemasok bersangkutan, seolah-olah kita
memberikan piutang kepada pemasok tersebut, karena
barang yang kita pesan belum di kirim, sedangkan kita sudah
mengeluarkan sejumlah uang.
b. Uang muka Order penjualan
Kebalikan dari Uang Muka Pembelian, Uang muka penjualan
adalah kita menerima sejumlah uang dari pelanggan, padahal
barang belum kita kirim. Untuk itu, Uang muka ini diakui sebagai
hutang kepada pelanggan tersebut
Catatan:
Biasanya perkiraan untuk uang muka ini dibedakan (tidak sama)
dengan perkiraan hutang usaha atau piutang usaha

4. Jendela Rugi/laba:
a. Laba Tahun berjalan
Perkiraan ini akan otomatis terisi saat terjadi jurnal-jurnal dengan
menggunakan
perkiraan
dengan
kepala
04.
XXX
(pendapatan), 05.xxx (harga pokok) dan 06.xxx (biaya) perkiraan
ini untuk menampung nilai laba atau rugi kita selama satu
tahun.

5. Jendela PPN (Pajak Pertambahan Nilai):
a. PPN Pembelian
Saat kita membeli barang dan kita membayar sejumlah PPn,
maka hal itu kita namakan biaya. Lebih jelas Baca bab 6.
“transaksi pembelian”
b. PPN Penjualan
Sedangkan untuk PPN yang kita tarik dari pelanggan, kita
anggap sebagai hutang, karena harus kita setorkan ke kantor
pajak. Lebih jelas Baca bab 7 “transaksi penjualan”
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Bab 3
Setup System
Anda perlu memasukkan beberapa setup awal sebelum mulai menjalankan system.
Setup ini sebenarnya sudah dipandu alur memasukkanya saat Anda membuat
databaru. Setup ini meliputi cara mengisi nama persedian,pemasok dan pelanggan

a.

Apa yang perlu dilakukan ....................................................................................

3-2

b.

Persediaan ...........................................................................................................

3-2

c.

i.

Memasukkan Nama Persediaan (barang) ............................................

3-2

ii.

Meng Edit Nama Persediaan ................................................................

3-5

iii.

Meng Edit Harga Beli dan HPP................................................................

3-6

iv. Persediaan tidak aktif ...........................................................................

3-6

v. Mencari nama persediaan ..................................................................

3-8

vi. Menghapus persediaan .......................................................................

3-8

Pemasok ..............................................................................................................

3-9

i.

Memasukkan Nama Pemasok ..............................................................

3-9

ii.

Meng Edit Nama pemasok ................................................................... 3-10

d.

Memasukkan Nama Salesman ........................................................................... 3-11

e.

Pelanggan .......................................................................................................... 3-12
i.

Memasukkan Nama Pelanggan ........................................................... 3-12

ii.

Mengedit Data Pelanggan ................................................................... 3-13
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Apa yang perlu dilakukan
Jika Anda belum pernah menjalankan system komputerisasi di usaha
Anda, beberapa hal yang perlu Anda persiapkan.

Jika Anda di bidang perdagangan
 Mengelompokkan jenis-jenis persediaan yang Anda miliki. (misal jika

usaha Anda di bidang bahan bangunan Anda dapat
mengelompokkannya menjadi : Persediaan Material, Persediaan
Cat, Persediaan Kayu, Persediaan Besi dan lain sebagainya)
 Membuat kode pada masing-masing persediaan (misal MTR.0001
untuk jenis material dengan nomer urut 001)
 Kemudian …

 Mendata nama-nama pemasok (vendor) yang mensuplai barang

kepada kita atau pemasok yang memberi kita hutang.
 Membuat kode untuk pemasok tersebut
 Mendata nama pelanggan atau nama-nama

mempunyai piutang kepada mereka
 Membuat kode untuk pelanggan tersebut.

dimana kita

Persediaan
Dalam system Armadillo, nama - nama persediaan harus di setup
terlebih dahulu agar dapat mengetahui nilai awal dari keseluruhan
jumlah persediaan. Yang dimaksud persediaan disini adalah barang
yang kita beli dan kita stock untuk kita jual, bukan barang-barang yang
digunakan untuk diri sendiri (misal aktiva tetap).

Memasukkan Nama Persediaan (barang)
Cara memasukkan nama Persediaan adalah sebagai berikut:
1. Pilih Persediaan pada menu pop up
2. Pilih persediaan pada sub menunya
3. Tampilan persediaan akan tampak sebagai berikut
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Jika Anda di bidang perdagangan atau
jasa
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Gambar 3.1. Daftar Persediaan
4. Pilih Isi
5. Tampilan akan tampak seperti berikut.

Klik atau tekan
ENTER di tombol
ini untuk memilih
perkiraan dari
daftar perkiraan

Gambar 3.2 Isi Data Barang
6. Isi kolom yang tersedia
Penjelasan mengenai isian kolom yang ada pada isian barang
adalah sebagai berikut:

•

Kode Barang
Digunakan untuk memberikan penanda / pembeda antara
barang satu dengan yang lainnya. Kode lebih diperlukan
untuk mempermudah pencarian data. Karena ada
kemungkinan bahwa dua barang yang berbeda bisa
memiliki nama yang sama.

•

Nama Barang

Setelah kode, isian penting berikutnya adalah nama
barang.
Nama barang mempunyai penjelasan lebih panjang
mengenai barang yang dimaksud (lebih jelas dari sekedar
kode)
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•

Perkiraan persediaan
Perkiraan persediaan adalah perkiraan aktiva, dimana nilai
barang tersebut akan ditampung. Nilai ini akan bertambah
saat terjadi pembelian, dan akan berkurang pada saat
terjadi penjualan. Anda dapat mengelompokkan daftar
persediaan Anda didalam satu perkiraan, atau Anda juga
dapat memisahkannya berdasarkan jenis barang seperti
yang Anda kehendaki.

•

Perkiraan Pendapatan
Perkiraan Pendapatan, digunakan untuk mengotomatisasi
Jurnal yang terjadi saat terjadi penjualan. Sama halnya
dengan Perkiraan Barang, Perkiraan Pendapatan bisa juga
Anda jadikan satu atau Anda pecah menjadi beberapa
pendapatan untuk ragam barang yang berbeda. Contoh
dari

Perkiraan pendapatan

•

Rp.###
Rp.###

Perkiraan HPP
Nomer Perkiraan Harga Pokok Penjualan. Sebagai lawan
dari perkiraan Pendapatan. Nomer perkiraan ini biasanya
memiliki nomer kepala perkiraan 05.

•

Harga Beli
Adalah isian untuk harga beli barang yang dimaksud. Nanti
setelah system berjalan, harga yang terdapat disini akan
otomatis terisi dengan harga beli terakhir barang tersebut.

•

Harga Jual
Sebagai Default/ Standard dari harga jual yang di patok
nantinya pada saat penjualan, meskipun harga ini hanya
sebagai standard, akan tetapi nanti pada proses
penjualan sebenarnya harga ini bisa dirubah-rubah di
modul penjualan, sesuai dengan harga yang di berikan
pada saat transaksi itu terjadi ( bisa lebih murah atau lebih
mahal).
Artinya harga yang ditulis disini hanya digunakan sebagai
pedoman untuk penjualan dan tidak mengikat.

•

Minimum level
Stock Minimum adalah jumlah penanda untuk persediaan,
dimana jika sudah mencapai angka tersebut, maka kita
seharusnya sudah melakukan pembelian baru lagi untuk
barang tersebut. Fungsi dari stock minimum ini akan di
tampilkan dalam laporan yang menampilkan daftar
persediaan barang yang dibawah stock minimum.

•

Jumlah
Isian jumlah, untuk setup awal, isi dengan angka 0 ( isi
jumlah sebenarnya pada saat melakukan stock opname –
lihat di bab berikutnya (saldo awal persediaan) yang
dimaksud jumlah disini adalah jumlah barang yang
tersedia di gudang pada saat mulai dilakukan
komputerisasi.

•

Normal Unit
Satuan Normal atau yang terkecil (untuk penjualan) yang
digunakan pada nama barang tersebut
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Jurnal penjualan adalah sebagai berikut :
Kas / Piutang
Rp.###
HPP Barang
Rp.###
Pendapatan
Persediaan
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•

Big Unit
Satuan yang lebih besar dibanding dengan satuan Normal
Unit

•

Konversi
Konversi dari Normal Unit ke Big Unit ( Satu Big unit berapa
kali Normal unit)

Catatan:
Tidak selalu Big unit harus lebih besar dari Normal Unit, Anda juga
bisa menyamakan antara Big unit dan Normal Unit dengan
memberi konversi 1 X.
Contoh mengisi satuan :
Kertas : Normal = Lbr , Big = Rim, Konversi 1 Rim = 500 Lbr
Semen: Normal = Kg, Big = Zak, Konversi 1 Zak = 40 Kg
Pensil: Normal = Pcs, Big = Pcs, Konversi 1 Pcs = 1 Pcs
7. Setelah semua terisi pilih simpan
8. ulangi untuk semua barang yang ada

Mengedit Nama Persediaan
Untuk mengedit nama Persediaan ( Selain Harga Beli dan HPP ) yang
harus di lakukan adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.

Pilih Persediaan pada menu pop up
Pilih persediaan pada sub menunya
Tampilan persediaan akan muncul
Pilih nama barang yang akan di edit dengan menggunakan
fasilitas pencarian data (Berdasarkan kode atau berdasarkan
nama)
5. Pilih Tombol Edit
Catatan:
Dari semua kolom yang ada di data persediaan, Kode Barang dan
Normal Unit tidak bisa diedit.
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Mengedit Harga Beli dan melihat nilai HPP
(Harga Pokok Penjualan)
Untuk mengedit Harga Beli dan melihat nilai HPP, mempunyai tombol
tersendiri selain tombol edit yang diterangkan diatas. Tombol ini dipisah
karena tombol ini mempunyai tingkat akses sendiri (hanya orang
tertentu yang bisa menggunakan) adapun cara mengeditnya adalah
sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.

Pilih Persediaan pada menu pop up
Pilih persediaan pada sub menunya
Tampilan Persediaan akan muncul
Pilih Cek HPP
Maka akan muncul tampilan berikut

Setup System

Gambar 3.3 Edit HPP
6. Edit Harga Beli yang diinginkan
7. setelah selesai pilih update
Peringatan:
Pada Form Edit HPP, Anda sebaiknya tidak mengubah Harga-ratarata, karena harga yang tertulis sudah otomatis di hitung oleh system
(dengan menggunakan metode average/rata-rata). Dalam form ini
Anda hanya boleh mengganti Harga Beli

Persediaan tidak aktif
Yang dimaksud dengan persediaan tidak aktif adalah nama
persediaan yang sebelumnya sudah kita pakai untuk transaksi
pembelian
maupun
penjualan,
akan
tetapi
dalam
perkembangannya nama barang ini sudah tidak diproduksi lagi.
Sehingga kita tidak perlu lagi menampilkannya dalam pilihan daftar
barang yang akan kita beli maupun jual. Persediaan tidak aktif ini
tidak bisa kita hapus karena nama persediaan ini sudah pernah
terjadi transaksi, untuk itu kita harus men “Tidak aktifkan “ nama
barang tersebut. Persediaan Tidak aktif bisa di lakukan pada saat kita
memilih menu edit pada daftar persediaan, disana akan muncul
check list barang ini sudah tidak Aktif lagi di sebelah bawah, artinya
apabila check list itu diisi, maka barang yang di maksud tidak akan
muncul dalam pilihan barang pada modul penjualan maupun
modul pembelian.
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Cawang disini untuk
menonaktifkan

Gambar 3.4. edit persediaan
Persediaan yang sudah di “tidak aktifkan” tidak di buang dari database,
akan tetapi di pindahkan dalam kelompok barang “tidak aktif”. Untuk
melihat nama-nama barang yang tidak aktif, caranya adalah sebagai
berikut.
1. Pilih persediaan
2. Setelah masuk dalam daftar persediaan, pilih tombol “tidak aktif”
3. Maka akan muncul daftar barang-barang yang sudah di tidak
aktifkan
4. Tampilan akan seperti berikut

Gambar 3.5. Barang / persediaan tidak aktif
Suatu saat apabila kita ingin mengaktifkannya kembali, kita cukup
menekan tombol “aktifkan” untuk mengaktifkannya kembali.
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Mencari nama persediaan
Jika daftar persediaan/barang yang Anda masukkan sudah sangat
banyak , maka Anda akan mengalami kesulitan untuk mencari salah
satu nama barang atau kode barang dari daftar barang yang Anda
punya. Untuk itu agar pencarian data Persediaan tidak memakan
waktu lama, di Armadillo Accounting sudah di berikan fasilitas agar
mempercepat pencarian.
Pencarian dapat dilakukan berdasarkan kode atau pun berdasarkan
nama.Cara pencarian tidak harus menuliskan semua data yang dicari
dengan lengkap, akan tetapi bisa cukup memberikan beberapa huruf
depan atau sebagian huruf tengahnya saja.
Misal kita akan mencari data dengan nama “ LA LIGHT 12 Djarum”
maka kita cukup menulis “LA LIGHT” , maka daftar semua nama yang
memiliki komponen tulisan “LA LIGHT” akan muncul. Sebagai contoh
seperti tampilan berikut:

Setup System

Nama persediaan
yang kita cari
Nama Yang dicari
Berdasarkan Nama

Tombol Untuk mulai
pencarian setelah di
tulis nama yang dicari

Gambar 3.6 Pencarian nama barang

Menghapus Persediaan
Jika sebuah persediaan sudah pernah di pakai dalam transaksi
pembelian atau penjualan, maka sebaiknya nama persediaan
tersebut tidak perlu dihapus, cukup dilakukan “Me non aktifkan “
persediaan tersebut (lihat bagian sebelumnya). Akan tetapi jika belum
pernah di pakai, Anda dapat menghapus nama persediaan tersebut
dengan cara berikut:
1. Masuk daftar persediaan
2. Sorot salah satu nama persediaan yang ingin dihapus
3. Pada tombol yang ada dibagian bawah , pilih Hapus
Catatan:
Pada saat Anda melakukan penghapusan, jumlah barang yang akan
di hapus harus bernilai 0, baik digudang maupun di etalase
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Pemasok
Memasukkan Nama Pemasok
Setelah memasukkan nama barang, selanjutnya kita mulai
memasukkan nama-nama pemasok (vendor). Yang dimaksud namanama pemasok disini adalah nama-nama pemasok yang aktif atau
saat ini kita punya hutang kepada mereka.Cara memasukkan nama
pemasok adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.

Pada menu utama pilih pembelian di menu pop up
Pilih Daftar pemasok
Akan muncul daftar pemasok yang kosong.
Pilih isi baru
Setelah muncul tampilan isian data pemasok, isi satu persatu kolom
yang ada.

Klik disini untuk
memilih tanggal

Klik disini untuk
memilih dari daftar
perkiraan

Gambar 3.7. menambah nama pemasok
6. Pilih nomer perkiraan (hutang) dengan menekan tombol sebelah
kanan perkiraan
7. Isi kode pemasok
8. Isi nama pemasok
9. Isi keterangan berikutnya

Catatan:
penjelasan mengenai masing-masing kolom yang ada di isian data
pemasok adalah sebagai berikut:

• No. Perk
Nomer perkiraan, nomer perkiraan ini untuk menampung nilai
besarnya hutang apabila kita melakukan pembelian tanpa
membayar (dengan kas) kepada pemasok tersebut. Biasanya
yang digunakan adalah perkiraan Hutang Usaha. Dan untuk
semua nama pemasok, pilihan no perkiraan hutang nya adalah
sama ( tidak perlu dibedakan karena sudah ada laporan hutang
dengan detail di daftar laporan)

• Kode
Kode untuk pemasok tersebut. Bisa menggunakan huruf atau
angka atau kombinasi keduanya. Nomer kode ini harus ada pada
tiap-tiap nama pemasok, dan setelah disimpan nomer kode ini
tidak bisa diedit.
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• Nama
Nama Pemasok, Anda bisa memasukkan nama perusahaan atau
jika tidak ada nama perusahaan, Anda bisa memasukkan nama
pemilik atau kontak dari pemasok tersebut

• Batas kredit
Nilai dari besar maximum Anda mendapat hutang dari pemasok
tersebut. Nilai yang ada disini sekedar Informasi bagi Anda, tidak
berpengaruh pada besarnya transaksi yang nanti akan dilakukan.

• Keterangan
Keterangan dari pemasok tersebut, disini Anda bebas memberi
keterangan, misal “ Supplier Sembako” , “Supplier Khusus” , “ Cash
Basis” dan sebagainya.

• Tanggal registrasi
Tanggal dimana Anda mulai memasukkan data pemasok
tersebut ke dalam laporan Ana ( atau pertama kali Anda membeli
barang kepada pemasok tersebut)

Jika kolom nama pada isian sebelumnya, Anda masukkan nama
perusahaan, maka kolom kontak ini Anda memasukkan nama
kontak person dari perusahaan tersebut, bisa pemilik atau
salesman yang datang kepada Anda.

• Alamat
Alamat pemasok tersebut (jalan,daerah dsb)
•
•
•
•
•
•

Kota – Cukup Jelas
Propinsi – Cukup Jelas
Kode pos – Cukup Jelas
Telephone – Cukup Jelas
Fax – Cukup Jelas
Email – Cukup Jelas
Catatan:
Jika Anda tidak ingin mengisi dari salah satu kolom, atau ingin
melewatinya, Anda bisa menulis dengan karakter minus “-“

10. Setelah semua kolom terisi, pilih simpan
11. Anda dapat melanjutkan memasukkan nama pemasok
berikutnya, dengan menekan tombol baru.
12. Setelah semua nama pemasok dimasukkan , Anda dapat keluar
dari form tersebut dan melihat daftar pemasok yang sudah
dimasukkan.

Mengedit data Pemasok
Ada kalanya saat kita mengisi data pemasok, kita salah memasukkan
sesuatu atau lupa memasukkan datanya. Untuk itu data yang ada
harus kita edit agar sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk melakukan
itu caranya adalah sebagai berikut:
1. Masuk ke daftar pemasok
2. Pilih nama pemasok yang akan di edit/ diganti datanya
3. Gunakan fasilitas pencarian data ( bisa berdasarkan kode pemasok
atau nama pemasok)
4. Sorot nama yang ingin di edit
5. Pilih tombol EDIT
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• Kontak
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6. Setelah form data pemasok muncul, lakukan perubahan yang
diinginkan
Catatan:
Semua isian yang ada bisa di edit kecuali kode pemasok. Pilihan
Aktif dan tidak aktif sebelah bawah, di gunakan apabila pemasok
tersebut suatu saat datanya sudah tidak dipakai lagi. Maka bisa kita
tidak aktifkan
7. Setelah pengeditan dilakukan, simpan data tersebut dengan
menekan tombol update.

Memasukkan Nama Salesman
Sebelum kita memasukkan nama pelanggan, kita harus memasukkan
nama-nama salesman yang ada di usaha kita, jika tidak ada, Anda
dapat membuat satu nama salesman dengan nama kosong (” -“).
Nama salesman ini di gunakan untuk mengisi data pelanggan, artinya
dengan adanya data ini, nantinya kita bisa mengetahui nama
salesman tertentu memiliki pelanggan siapa saja, juga kita bisa
mengetahui omzet penjualan masing-masing salesman.
Cara memasukkan nama salesman adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.

Pilih penjualan pada menu Pop Up
Pilih salesman pada daftar salesman yang ada
Pilih isi, akan muncul form isian nama saleman,
Isi kolom yang ada
Setelah itu simpan

Gambar 3.8. Isian nama salesman
Setelah semua nama salesman Anda masukkan , Anda bisa keluar dan
melihat daftarnya di daftar saleman.

Gambar 3.9. daftar salesman.
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Pelanggan
Memasukkan Nama Pelanggan
Setelah selesai memasukkan nama salesman, sekarang kita bisa
memasukkan nama pelanggan, nama salesman adalah salah satu
komponen untuk mengisi nama pelanggan. Pelanggan yang akan
kita masukkan adalah nama-nama pelanggan aktif (yang saat ini
mempunyai piutang kepada kita).
Cara memasukkan nama pelanggan adalah sebagai berikut:
1. Pilih menu pop up penjualan
2. Pilih pelanggan
3. Setelah muncul daftar nama pelanggan, pilih Isi

Setup System

Tombol untuk
memilih tanggal
Tombol untuk
memilih Nama
sales

Tombol untuk
memilih No
Perkiraan

Gambar 3.11. menambah nama pelanggan
4. Pada tampilan isian untuk membuat nama pelanggan baru,
mulai masukkan satu persatu isian yang ada
5. Pilih nomer perkiraan dengan perkiraan piutang
6. Masukkan kode pelanggan
7. Masukkan nama pelanggan
8. Masukkan keterangan lainnya
Keterangan isian untuk masing – masing kolom adalah sbb:

• Kode

Digunakan untuk membedakan antara nama pelanggan
yang satu dengan lainnya.

• Nama Pemasok

Isikan nama (pemilik) usaha atau nama perusahaannya

• Batas kredit

Keterangan mengenai batas kredit (dalam angka rupiah)

Catatan:
Batas kredit berpengaruh sepenuhnya jika Anda menggunakan
program Armadillo Cashier. Pada program ini Batas kredit tidak
hanya sebagai informasi, tetapi juga sebagai pembatas transaksi
penjualan. Anda tidak bisa melakukan penjualan secara piutang
melebihi batas kredit yang tertera disini.
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• Keterangan

Isi keterangan tambahan mengenai pelanggan tersebut

• Tanggal registrasi

Tanggal data pelanggan mulai di masukkan

• Kontak

Nama pemilik usaha / nama pelanggan / nama salesman

• Data Salesman

Data salesman kita yang mempunyai pelanggan tersebut.
Data yang ada disini diambil dari data salesman yang
sudah kita isikan sebelumnya. Kita hanya tinggal memilih
dengan menekan tombol sebelah kanan.

Tombol untuk
memilih nama sales

Gambar 3.10 memilih salesman

• Alamat

Alamat pelanggan yang dimaksud, (jalan, daerah)

•
•
•
•
•
•

Kota – cukup jelas
Propinsi – cukup jelas
Kode pos – cukup jelas
Telephone – Nomer telephone pelanggan
Fax – cukup jelas
Email - cukup jelas

Catatan:
Jika Anda tidak ingin mengisi dari salah satu kolom, atau ingin
melewatinya, Anda bisa menulis dengan karakter minus “-“
9. Setelah semua kolom terisi, pilih simpan
10. Anda dapat melanjutkan memasukkan nama pelanggan
berikutnya, dengan menekan tombol baru.
Setelah semua nama pelanggan dimasukkan , Anda dapat keluar dari
form tersebut dan melihat daftar pelanggan yang sudah dimasukkan.

Mengedit data Pelanggan
Ada kalanya saat kita mengisi data pelanggan, kita salah memasukkan
sesuatu atau lupa memasukkan datanya. Untuk itu data yang ada
harus kita edit agar sesuai dengan yang kita inginkan.
Untuk melakukan itu caranya adalah sebagai berikut:
1. Masuk ke daftar pelanggan
2. Pilih nama pelanggan yang akan di edit/ diganti datanya
3. Gunakan fasilitas pencarian data ( bisa berdasarkan kode
pelanggan atau nama pelanggan)
4. Sorot nama yang ingin di edit
5. Pilih tombol EDIT
6. Setelah form data pelanggan muncul, lakukan perubahan yang
diinginkan
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Catatan:
Semua isian yang ada bisa di edit kecuali kode pelanggan. Pilihan
Aktif dan tidak aktif sebelah bawah, di gunakan apabila pelanggan
tersebut suatu saat datanya sudah tidak dipakai lagi. Maka bisa kita
tidak aktifkan
7. Setelah pengeditan dilakukan, simpan data tersebut dengan
menekan tombol update

Setup System
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Bab 4
Setup Lanjutan
Setup berikutnya yang akan dibahas disini berupa setup-setup tambahan yang”tidak
begitu wajib” Anda lakukan, tetapi jika ingin mengoptimalkan system kerja
Armadillo Accounting Anda, ada baiknya Anda pelajari setup ini.

a.

Apa yang perlu dilakukan ...................................................................................

4-2

b.

Daftar bank ..........................................................................................................

4-2

c.

Nama User dan Password ...................................................................................

4-3

d.

Koneksi Aplikasi ...................................................................................................

4-4

Sampai disini...............................................................................................................

4-7
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Apa yang perlu dilakukan



Identifikasikan apakah usaha Anda memerlukan beberapa setup tambahan yang ada.
Pelajari manfaat dari setup tambahan ini

Daftar Bank
Daftar Bank digunakan untuk mensetup nama-nama Bank yang di
gunakan sebagai tempat penyimpanan aktiva dalam usaha. Dalam
implementasi lebih lanjut daftar bank ini dapat digunakan sebagai
metode pembayaran lain dan juga dapat di fungsikan sesuai
kebutuhan.
Untuk lebih dalam mengenal cara menggunakan daftar bank dapat di
lihat pada bagian “Mendayagunakan pembayaran Bank” .
Pada bagian ini hanya akan dijelaskan cara mensetup Daftar Bank
secara Standard. (Anda juga dapat membacanya pada Bab2. “Setup
perkiraan”)

Catatan:
Anda dapat menggunakan satu perkiraan untuk banyak nama
Bank atau dapat juga menggunakan satu perkiraan untuk satu
nama bank.
6. Isi semua data yang ada
7. Setelah semua terisi pilih simpan

Gambar 4.1. Isian Nama Bank
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Cara melakukan setup Bank adalah sebagai berikut:
1. Pada tampilan utama pilih Kas-Bank pada menu pop up
2. Pilih Daftar Bank
3. Akan muncul daftar bank, pilih isi
4. Masukkan keterangan mengenai bank yang di gunakan
5. Pilih perkiraan ke perkiraan aktiva Bank
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Catatan:
Jika ingin melewati salah satu isian, gunakan karakter “-“
minus untuk mengisinya
8. Masukkan semua nama bank yang ada
9. Anda dapat melihat daftar bank yang sudah di setup setelah keluar
dari form isian tersebut.

Gambar 4.2 Daftar Bank

Nama User (pemakai) dan password
Armadillo Accounting adalah sebuah system yang di rancang untuk bisa
di gunakan secara multi user (banyak pemakai), dan memang di
anjurkan untuk pemakaian system Armadillo dengan banyak
komputer(yang dijalankan bersamaan), harus dengan menggunakan
banyak user name, ini dimaksudkan agar dalam penomoran otomatis
(oleh system), tidak terjadi nomor yang sama, untuk itu masing masing
pemakai harus mengingat-ingat password masing-masing dan
merahasiakannya kepada yang lain.
Setiap pemakai dapat di bedakan otoritas yang di dapatkan. Seorang
manager harusnya memiliki otoritas lebih tinggi dari pada staff.
Otoritas Ini di namakan hak akses masing masing pemakai (user).
Nama user yang ada saat menjalankan armadillo accounting adalah
Nama User : Admin
Password : admin
Hak akses : full akses (bisa semua)
Dari nama user admin ini Anda dapat menambahkan nama nama user
lain, dan kemudian mengganti password admin agar tidak di pakai lagi
oleh yang lain. Untuk selanjutnya masing-masing user memakai nama
dan passwordnya sendiri-sendiri.
Untuk menambahkan nama user adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.

Pilih menu pop up password
Pilih Tambah user
Tampilan akan seperti berikut
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Gambar 4.3. Menambah nama user baru
4.

Masukkan nama user
Catatan:
Nama disini untuk di pakai pada saat login, tidak perlu
menggunakan nama lengkap, hanya sebagai penanda bahwa
nama yang satu berbeda dengan nama yang lainnya

5.

Masukkan User ID

6.
7.
8.

9.

Masukkan password untuk user tersebut
Ulangi sekali lagi di bawahnya
Kemudian beri hak akses kepada nama user tersebut dengan
memberikan tanda cek (9) di depan daftar akses modul yang
ada. Jika nama user tersebut boleh mengakses semuanya maka
Anda cukup menekan tombol “Bisa semua”
Setelah selesai SIMPAN

Koneksi Aplikasi
Untuk memudahkan pengguna dalam menerapkan system yang paling
sesuai diterapkan diusaha yang sedang dijalankan, Armadillo
accounting menyediakan fasilitas untuk mengaktifkan atau
menonaktifkan suatu prosedur. Adapun prosedur yang terdapat dalam
setup koneksi aplikasi adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.

Saya menggunakan Armadillo Cashier
Beri peringatan jika menjual dibawah harga pokok
Tampilkan harga jual perbarang pada form tagihan
Tidak boleh menjual jika jumlah barang = 0
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Catatan:
User ID digunakan untuk penanda sebuah transaksi dilakukan oleh
siapa. Sebagai contoh jika nama user = AGUS dan user ID = AG,
maka jika ada transaksi dengan nomer GL0406AG0001 maka kode
AG yang ada di tengah menunjukan nama orang yang melakukan
transaksi tersebut
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Untuk masuk dalam setup koneksi aplikasi caranya adalah sebagai
berikut:
1.
2.
3.

Pada menu utama pilih lain-lain di menu pop up
Pilih koneksi aplikasi
Tampilan akan seperti berikut:

Gambar 4.4. Koneksi aplikasi
4.
5.

Beri tanda cek (9) di depan setup untuk mengaktifkan dan
hilangkan tanda cek (9) untuk menonaktifkan.
Setelah selesai SIMPAN

Penjelasan untuk masing-masing setup pada koneksi aplikasi adalah
sebagai berikut:
1.

Saya Menggunakan Armadillo Cashier
Jika Anda mengaktifkan Setup Koneksi aplikasi “Saya Menggunakan
Armadillo Cashier ” , maka program Armadillo Accounting Anda,
sudah siap digunakan bersamaan dengan program Armadillo
Cashier. Perubahan yang terjadi jika Anda mengaktifkan setup ini
adalah pada:



Daftar transaksi pembelian

Tombol
yang aktif
Gambar 4.5. Transaksi pembelian
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Tombol
yang aktif

Gambar 4.7. Daftar Persediaan
Lebih jelas mengenai pengaruh dan fungsi setup ini akan dijelaskan
pada bab.7 “Transaksi Penjualan” – “menggunakan Armadillo Cashier”
2.

Beri peringatan menjual di bawah harga pokok

Dengan mengaktifkan setup Beri peringatan menjual di bawah
harga pokok pada system armadillo accounting, maka penjualan
barang dibawah harga jual standard / dibawah harga rata-rata akan
otomatis terdapat warning (peringatan) agar proses penjualan
tersebut di konfirmasi dahulu kepada pemilik usaha. Lebih jelas
cara menggunakan system ini bisa di baca pada Bab.7 “Transaksi
Penjualan” – “Melarang menjual dibawah harga pokok”
3.

Tampilkan harga jual per barang pada form tagihan
Pada beberapa usaha dagang yang penjualannya langsung
kepada pemakai (End user), sering kali kita tidak ingin menampilkan
harga persatuan barang pada nota penjualan, akan tetapi hanya
totalnya saja (misal penjualan komputer rakitan). Untuk itu system
armadillo accounting memberikan fasilitas cetak harga yang bisa
di non aktifkan. Artinya saat mencetak nota penjualan, harga
permasing-masing barang, tidak di tampilkan.

4.

Tidak boleh menjual jika jumlah barang = 0
System yang ideal adalah system yang dapat mengontrol jumlah
barang dengan akurat, artinya kita tidak dapat melakukan
penjualan barang jika jumlah barang didalam gudang tidak
mencukupi. Karena keterbatasan tenaga kerja pengusaha kecil
sering kali (saat-saat awal) mengalami kesulitan dalam hal
memasukkan transaksi secara tertib.
Sehingga jika system dijalankan secara ideal tidak mungkin
penjualan bisa dilakukan, untuk itu Armadillo Accouting
mengorbankan ke-ideal-an system agar dapat di gunakan secara
tepat guna oleh pengusaha kecil.
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Pada kebanyakan usaha-usaha kecil yang dijalankan oleh
pengusaha sendiri, penentuan harga jual suatu barang biasanya
harus di kontrol langsung oleh para pemilik usaha, secara manual
penerapan system ini sering kali mengalami kelolosan kontrol harga
barang.
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Akan tetapi konsekwensinya adalah laporan neraca yang kurang
akurat, karena untuk barang yang saat penjualan stocknya minus () tidak mempunyai nilai HPP (Harga Pokok Penjualan). Nilai HPP
pada saat transaksi itu, diambilkan dari nilai HPP terakhir yang
dimiliki barang tersebut.

Sampai disini…
Jika usaha Anda sudah cukup lama berjalan, sebelum Anda
memutuskan untuk menggunakan Armadillo Accounting, Anda harus
memasukkan data-data yang sudah ada untuk dijadikan data awal
agar dapat digunakan pada Armadillo Accounting.
Hal ini dimaksudkan agar Anda memiliki laporan Neraca yang benar,
sehingga Anda dapat memantau perkembangan modal Anda. Tetapi
jika Anda mengabaikan laporan ini Anda dapat langsung menjalankan
Armadillo Accounting tanpa melewati pemasukan saldo awal.
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