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Apa yang perlu dilakukan


Lakukan stock opname untuk mengetahui jumlah persediaan Anda



Inventarisasi lagi jumlah piutang Anda kepada para pelanggan



Inventarisasi juga jumlah hutang Anda.



Buat laporan Neraca Akhir bulan sebelum komputerisasi

Saldo Persediaan
Setelah memasukkan nama-nama persediaan (barang). Untuk usaha
jenis dagang, selanjutnya Anda harus memasukkan semua jumlah
barang yang Anda punya sebelum menjalankan komputerisasi.
Biasanya pekerjaan ini disebut Stock Opname atau stock take dan
dikerjakan di akhir bulan. Selama proses perhitungan jumlah barang ini ,
idealnya Anda tidak boleh melakukan transaksi jual – beli sebelum
semua barang selesai dihitung. Masing – masing usaha, lama
pengerjaan perhitungan berbeda-beda.
Sebelum melakukan perhitungan barang, sebaiknya Anda mencetak
laporan daftar barang yang ada si dalam system Armadillo agar tidak
terjadi salah penafsiran antara barang yang satu dengan lainnya.
Cara mencetak laporan persediaan adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.

Pilih File pada menu pop up
Pilih laporan
Setelah form laporan muncul seperti gambar berikut:

Jendela Barang

Saldo Awal

Gambar 5.1. daftar laporan
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pilih jendela barang
Akan muncul daftar laporan jendela barang
Pilih daftar persediaan
Tampilkan
Akan muncul preview laporan persediaan barang
Cetak laporan tersebut dengan memilih gambar printer di sebelah
kiri atas

Tombol untuk
mencetak

Gambar 5.2 laporan daftar persediaan barang
Gunakan laporan tersebut untuk panduan melakukan stock opname.
Setelah semua barang dihitung jumlahnya, mulailah memasukkan data
tersebut ke dalam komputer, caranya adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.

Pada menu pop up pilih persediaan
Kemudian pilih persediaan barang
Atau dari menu shorcut anda bisa langsung pilih persediaan
Tampilan daftar persediaan akan muncul seperti berikut

Tombol Edit

Gambar 5.3. daftar persediaan
5.

Pilih nama barang atau kode barang yang akan di masukkan (bisa
menggunakan fasilitas pencarian seperti yang sudah di terangkan
pada bab sebelumnya)
6.
Sorot nama barang yang akan diisi jumlahnya
7.
Pilih tombol edit
8.
Pada kolom isian jumlah isi jumlah barang yang tersedia sesuai
dengan data waktu melakukan stock opname.
9.
Pilih Update
10. Lakukan untuk barang selanjutnya
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Jumlah
barang yang
diedit

Gambar 5.4. update jumlah barang.
11. Setelah semua jumlah barang sudah di masukkan selanjutnya
cetak laporan persediaan.
12. Caranya masuk dalam laporan ( File – Laporan)
13. Pilih jendela laporan barang
14. Pilih laporan persediaan barang
15. Akan mucul laporan persediaan barang beserta nilai (Rupiah)
jumlah barang kita yang terdapat di gudang
16. Cetak laporan tersebut
17. Simpan hasil cetakan tersebut sebagai bahan awal nilai yang ada
di neraca

Saldo Awal

Gambar 5.5 Laporan persediaan barang.
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Saldo Hutang
Setelah nama-nama pemasok dimasukkan ke dalam system,
selanjutnya kita memasukkan saldo awal hutang kita kepada masingmasing pemasok tersebut, yang akan digunakan sebagai data awal
hutang sebelum menjalankan komputerisasi.
Pengakuan jumlah hutang , tanggal cut of date nya harus sama
dengan tanggal saldo yang lain (barang dan piutang) (misal akhir
bulan).
Sebelum memasukkan saldo hutang, Anda harus memahami struktur
database yang terdapat di dalam armadillo ( lihat bagian “melacak
transaksi” Pada Bab 14 “Trouble Shooting” )
Dalam memasukkan saldo hutang kita harus benar-benar hanya
memasukkan saldo hutang ( tidak termasuk jurnal neraca). Padahal
karena di system armadillo semua pekerjaan sudah integrated
(terpadu), Untuk itu kita harus membuat cara, dimana kita bisa
memasukkan jumlah hutang tanpa mempengaruhi jurnal.
Cara melakukan hal itu yaitu:
Pertama-tama kita membuat cara bayar bank sementara (temporary),
dari perkiraan hutang ( yang sama dengan perkiraan hutang yang
digunakan pada saat setup nama pemasok)
1.
2.
3.
4.

Pada menu operasional, pilih Kas-Bank-BG
Kemudian daftar bank
Pilih ISI
Pada isian daftar bank isi dengan isian berikut
a. Kode HTG
b. Nama: “Temporary Hutang”
c. Perkiraan pilih perkiraan hutang ( yang sama dengan perkiraan
yang ada pada kode pemasok)
d. Isi keterangan lainnya dengan “-“
e. Setelah semua terisi, pilih SIMPAN

Gambar 5.5.ii Daftar Bank
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5. Setelah selesai, keluar dari menu daftar bank
6. Berikutnya Anda bisa memasukkan saldo hutang per masing-masing
pemasok
Catatan:
Anda dapat memasukkan saldo hutang masing-masing pemasok
per transaksi atau bisa juga memasukkannya secara total jumlah
hutang secara keseluruhan dimasukkan dalam satu transaksi.
7. Pada menu operasional pilih hutang
8. Pilih transaksi hutang

Gambar 5.6. saldo awal hutang
9. Pada jenis transaksi sebelah kiri atas, pilih transaksi hutang
10. Cara bayar pilih Bank
11. Pada daftar bank, pilih Bank HTG - Temp Hutang ( yang sudah kita
setup)
12. Tanggal pilih tanggal akhir bulan lalu atau tanggal saat terjadinya
transaksi tersebut

13. Jatuh tempo isi tanggal jatuh tempo (jika ada) tetapi jika tidak ada,
bisa diabaikan
Catatan:
Apabila kita memasukkan tanggal jatuh tempo dengan benar,
maka kita bisa menggunakan fasilitas Reminder yang ada di menu
lain-lain untuk mengontrol hutang dan tagihan kita perhari
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Nama pemasok pilih dari tombol yang ada di sebelah kanannya
Setelah muncul daftar pemasok, pilih salah Satu
Pilihan tadi akan masuk dalam kolom nama pemasok
Kemudian isi keterangan dengan “Saldo hutang”
Ulangi keterangan tersebut untuk kolom dibawahnya
Isi jumlah hutang pada kolom jumlah. ENTER
Simpan
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Tip:
Jika Anda memasukkan tanggal akhir bulan lalu dan ingin posisi
isian tanggal (default) selalu pada posisi tanggal akhir bulan lalu,
Anda dapat merubahnya dari tanggal yang ada di system
windows.
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Jika Anda melakukannya dengan benar maka
•

•

Pada jenis transaksi ( kiri atas) pembayaran hutang, jika Anda
pilih nama pemasok yang bersangkutan maka, akan terdapat
keterangan Saldo hutang, sejumlah yang baru saja kita
masukkan
Pada daftar jurnal akan muncul jurnal sebagai berikut
Hutang
Hutang

Rp xxxx
Rp. Xxxx

Perkiraan yang sama pada jurnal, mengakibatkan tidak terjadi pengaruh
pada saldo perkiraan

Gambar 5.7. Jurnal saldo awal
21. Ulangi untuk saldo pemasok yang lain, atau ulangi untuk transaksi
yang lain pada pemasok yang sama.
22. Setelah selesai memasukkan semua saldo hutang , Anda dapat
menghapus daftar bank Temporary (HTG) yang tadi kita buat.
Setelah selasi memasukkan semua saldo hutang, Selanjutnya Anda
mencetak laporan Daftar hutang kepada pemasok yang akan di
jadikan saldo awal.
Caranya sebagai berikut:
1. Pada menu Pilih Daftar Laporan
2. Pada daftar laporan pilih jendela hutang
3. Pada daftar laporan di jendela hutang pilih laporan hutang tanpa
detail (atau laporan hutang dengan detail)
4. Setelah muncul preview laporan, cetak laporan tersebut dengan
memilih gambar printer di sebelah kiri atas
5. Jadikan laporan tersebut sebagai laporan awal saldo hutang saat
mulai komputerisasi.
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Tombol untuk
mencetak

Gambar 5.8. Laporan Saldo hutang

Saldo Piutang
Cara memasukkan saldo piutang hampir sama dengan cara
memasukkan saldo hutang, bedanya hanya pada nama pemasok
diganti dengan nama pelanggan , sedangkan perkiraannya
menggunakan perkiraan piutang.
Pertama kita mensetup cara bayar bank Sementara (temporary)
1.
2.
3.
4.

Pada menu operasional, pilih Kas-Bank-BG
Kemudian daftar bank
Pilih ISI
Pada isian daftar bank isi dengan isian berikut
a. Kode PTG
b. Nama "Temporary Piutang”
c. Perkiraan pilih perkiraan Piutang ( yang sama dengan
perkiraan yang ada pada kode pelanggan)
d. Isi kolom yang lain dengan “-“ (minus)
e. Simpan

Saldo Awal

Gambar 5.8.ii Daftar Bank
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5.
6.
7.
8.

Setelah selesai, keluar dari menu daftar bank
Berikutnya Anda bisa memasukkan saldo piutang per masingmasing pelanggan
Pada menu operasional pilih Piutang
Pilih transaksi piutang

Gambar 5.9. saldo awal piutang
9.
Pada jenis transaksi sebelah kiri atas, pilih transaksi piutang
10. Cara bayar pilih Bank
11. Pada daftar bank, pilih Bank PTG - Temp piutang ( yang sudah kita
setup)
12. Tanggal pilih tanggal akhir bulan lalu atau tanggal saat terjadinya
transaksi tersebut
Tip:
Jika Anda memasukkan tanggal akhir bulan lalu dan ingin posisi isian
tanggal (default) selalu pada posisi tanggal akhir bulan lalu, Anda
dapat merubahnya dari tanggal yang ada di system windows.
13. Jatuh tempo isi tanggal jatuh tempo (jika ada) tetapi jika tidak ada,
bisa diabaikan
Catatan:
Apabila kita memasukkan tanggal jatuh tempo dengan benar, maka
kita bisa menggunakan fasilitas Reminder yang ada di menu lain-lain
untuk mengontrol hutang dan tagihan kita perhari
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Nama pemasok pilih dari tombol yang ada di sebelah kanannya
Setelah muncul daftar pelanggan, pilih salah Satu
Pilihan tadi akan masuk dalam kolom nama pelanggan
Kemudian isi keterangan dengan “Saldo Piutang”
Ulangi keterangan tersebut untuk kolom dibawahnya
Isi jumlah piutang pada kolom jumlah. ENTER
Simpan

Jika Anda melakukannya dengan benar maka
• Pada jenis transaksi (kiri atas) pembayaran piutang, jika Anda pilih
nama pelanggan yang bersangkutan maka, akan terdapat
keterangan Saldo piutang, sejumlah yang baru saja kita
masukkan
• Pada daftar jurnal akan muncul jurnal sebagai berikut
piutang
piutang

Rp xxxx
Rp. Xxxx
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Perkiraan yang sama pada jurnal, mengakibatkan tidak terjadi pengarus
pada saldo perkiraan

Gambar 5.10. Jurnal saldo awal piutang
21. Ulangi untuk saldo pelanggan yang lain, atau ulangi untuk transaksi
yang lain pada pelanggan yang sama.
22. Setelah selesai memasukkan semua saldo piutang , Anda dapat
menghapus daftar bank Temporary (PTG) yang tadi kita buat.
Setelah selesai memasukkan semua saldo piutang, Selanjutnya Anda
mencetak laporan Daftar piutang kepada pelanggan yang akan di
jadikan saldo awal
Caranya sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.

Tombol untuk
mencetak

Gambar 5.11. Laporan Saldo piutang
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6.

Pada menu pop up pilih file
Pilih laporan
Pada daftar laporan pilih jendela piutang
Pada daftar laporan di jendela hpitang pilih laporan piutang tanpa
detail (atau laporan piutang dengan detail)
Setelah muncul preview laporan, cetak laporan tersebut dengan
memilih gambar printer di sebelah kiri atas
Jadikan laporan tersebut sebagai laporan awal saldo piutang saat
mulai komputerisasi.
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Saldo BG (Bilyet Giro) / Cheque
Pada usaha Kecil menengah yang menerapkan system pembayaran
dengan menggunakan cara bayar BG (Bilyet Giro), seringkali terjadi
bahwa BG yang di terima dari transaksi penjualan, tidak langsung
dicairkan , akan tetapi digunakan untuk membayar transaksi pembelian
kepada pemasok lain.
Didalam system Armadillo Accounting cara bayar BG di buatkan sebuah
tempat tersendiri, dimana kita dapat memantau berapa jumlah BG
yang ada pada kita dan management BG ( berasal dari mana dan
dibayarkan kepada siapa) akan lebih terkontrol.
Dengan adanya cara kerja seperti diatas , maka sebelum menjalankan
komputerisasi, ada kemungkinan kita sudah memiliki tumpukan BG yang
harus kita akui sebagai asset diluar kas dan bank.
Cara memasukkan data BG tersebut dalam Armadillo adalah sebagai
berikut:
1.
2.
3.
4.

Pada menu operasional pilih Kas-Bank-BG
Pilih isi Data BG
Setelah muncul tampilan isian data BG, mulai masukkan BG yang
Anda punya
Jenis BG, pilih BG Masuk
Catatan:
Jenis BG Keluar hanya digunakan untuk history, apabila kita ingin
menelusuri BG yang pernah kita miliki sudah dikeluarkan kemana
(untuk membayar siapa)

5.
6.
7.

Isi No Reference ( jika kosong isi dengan tanda “-“ )
Isi No BG seperti yang tertera pada data BG Anda
Nama pelanggan, isi dengan memilih nama pelanggan yang
memberi BG tersebut (dari mana BG itu berasal), Nama pelanggan
harus sudah di setup terlebih dahulu di menu Pelanggan
8.
Nama Bank isi dengan Nama Bank BG tersebut
9.
Nilai BG isi dengan nilai BG tersebut
10. Kemudian isikan (pilih) tanggal terima BG dan tanggal BG itu cair
11. Kemudian SIMPAN
12. Ulangi untuk BG berikutnya (jika lebih dari satu).

Gambar 5.11.ii Isi BG
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Setelah selesai memasukkan semua BG yang ada, lihat semua nilai dari
BG yang telah dimasukkan dengan cara sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.

Pada menu utama pilih kas-bank di menu popup
Pilih daftar BG
Pada jendela BG masuk, sebelah bawah terdapat jumlah total BG
yang ada
Tulis jumlah tersebut sebagai data awal nilai BG

Saldo BG

Gambar 5.12. Daftar BG

Saldo Neraca
Setelah semua saldo diatas dimasukkan ke dalam system, maka Saldo
terakhir yang harus dimasukkan adalah Saldo Neraca. Nilai nilai yang ada
di saldo neraca ini harus sama dengan jumlah total dari saldo-saldo
yang dimasukkan sebelumnya. Sebagai gambaran dapat dilihat pada
bagan berikut:

Saldo Awal

Gambar 5.13. Bagan Relasi Nilai Neraca.
Sebelum nilai neraca di masukkan (di jurnal) kedalam system,
sebelumnya pastikan bahwa nilai yang ada di masing-masing perkiraan
masih Rp 0,- . caranya adalah dengan melihat daftar saldo di menu
jurnal.
1. Pada menu operasional pilih jurnal
2. Pilih daftar saldo
3. tampilan akan tampak seperti berikut.
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Gambar 5.14. Daftar Saldo
4. Jika nilai dari perkiraan itu ada yang masih belum Rp 0,- , maka
lakukan hitung ulang dengan menekan tombol sebelah bawah
5. Tunggu proses hitung ulang sampai selesai
6. Jika telah selesai keluar dari form tersebut.
7. Masuk lagi ke dalam form daftar saldo tersebut.
8. Jika proses pengisian saldo hutang piutang Anda benar, maka nilai
yang ada di daftar saldo harusnya Rp 0,- semua, tetapi jika salah
maka ada perkiraan yang ada nilainya.
9. Jika ada perkiraan yang ada nilainya, cari dalam daftar jurnal, jurnal
yang tidak sesuai dengan prosedur pengisian saldo hutang piutang.
Setelah semua daftar saldo nilai perkiraan nya adalah Rp 0,- , maka
Anda dapat memulai memasukkan nilai Neraca awal komputerisasi
usaha Anda.
Caranya adalah sebagai berikut:
1. Pada menu operasional pilih jurnal
2. Pilih isi jurnal baru
3. Setalah form isi jurnal muncul pilih tanggal dengan tanngal akhir
bulan lalu, (saldo awal mulai komputerisasi)
4. Tulis Refference dengan kode saldo awal ( misal “SL001”)
5. Tulis keterangan dengan keterangan saldo awal ( misal “Saldo Awal
Juli 2009”)
6. Mulai masukkan nilai masing masing perkiraan dengan memilih
perkiraan yang ada. ( Tekan ENTER di kolom perkiraan untuk memilih)
7. Tampilan akan seperti berikut
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Gambar 5.15. Saldo Neraca
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Setelah semua nilai dimasukkan, SIMPAN
Untuk melihat bahwa saldo yang Anda masukkan sudah benar,
Anda bisa mencetak laporan neraca nya.
Pilih File di menu Pop Up
Pilih laporan
Pada jendela BUKU BESAR pilih laporan NERACA
Pilih bulan awal komputerisasi kemudian OK
Tampilan neraca harusnya balance seperti berikut

Saldo Awal

Gambar 5.16. Laporan Neraca
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Mencetak Laporan
Sebelum menjalankan Armadillo Accounting secara penuh dengan
memasukkan transaksi hari demi hari, sebaiknya Anda mencetak laporan
awal Anda sebagai arsip laporan sebelum komputerisasi.
Adapun laporan yang perlu di cetak adalah:
1.
2.
3.
4.

Laporan Saldo Pinjaman
(File – Laporan – Pinjaman – laporan saldo Pinjaman)
Laporan Saldo Tabungan
(File – Laporan – Tabungan – laporan Saldo Tabungan)
Laporan Saldo Deposito
(File – Laporan – Tabungan – Laporan Saldo Deposito)
Laporan Neraca per awal komputerisasi
(File – Laporan – Buku Besar – Laporan Neraca)

Sampai disini…
Anda telah selesai melakukan setup awal untuk system usaha Anda.
Anda sekarang bisa menjalankan Armadillo Accounting dengan
memasukkan semua transaksi hari demi hari. Sebaiknya transaksi di
masukkan urut berdasarkan hari (bukan berdasarkan modul)
Anda bisa melanjutkan ke bab berikutnya.
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Bagian 2
Begitu Anda selesai mensetup Armadillo Accounting sesuai dengan
usaha Anda, sekarang Anda siap menggunakannya untuk
memasukkan transaksi bisnis Anda ,hari demi hari.
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Penjualan
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Hutang

Bab. 9.

Piutang

Bab. 10. Persediaan
Bab. 11. Kas-Bank BG
Bab. 12. Jurnal
Bab. 13. Armadillo tingkat lanjut
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Bab 6
Pembelian
Gunakan Armadillo Accounting untuk mencatat pembelian Anda, melakukan order
dan retur pembelian. Semua perkiraan otomatis terupdate begitu Anda menjalankan
system. Ketahui jumlah persediaan yang ada dari pembelian dan nilai hutang Anda
kepada pemasok.
a.

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

6-3

b.

Setup dan menambah nama pemasok baru ...................................................

6-3

c.

Transaksi pembelian ...........................................................................................

6-3

i.

Pembelian Barang ................................................................................

6-4

ii.

Metode Pembayaran ...........................................................................

6-6

iii.

1.

Membayar pembelian barang dengan Kas ...........................

6-6

2.

Membeli barang dengan Hutang ..........................................

6-6

3.

Membeli barang dengan bayar kas sebagian , sisanya
hutang ....................................................................................

6-7

4.

Membayar pembelian barang dengan transfer Bank ..........

6-8

5.

Membayar pembelian barang dengan BG ............................

6-8

a.

mengeluarkan BG Baru atau .....................................

6-8

b.

menggunakan BG yang ada (belum dicairkan) ...... 6-10

Mencetak slip transaksi pembelian ....................................................... 6-12

iv. Mencatat pengeluaran Biaya Kirim barang ......................................... 6-12
v. Menambahkan biaya PPN pada pembelian ........................................ 6-13
vi. Diskon (discount) .................................................................................... 6-14

d.

1.

Potongan pembelian ............................................................. 6-14

2.

Diskon global .......................................................................... 6-15

Order pembelian ................................................................................................. 6-16
i.

Mencatat Order Pembelian .................................................................. 6-16

ii.

Membayar Uang Muka Pembelian barang ......................................... 6-16

iii.

Mengenal jendela daftar order pembelian........................................... 6-17

iv. Penerimaan barang dari order pembelian............................................ 6-17
v. Peringatan barang datang .................................................................. 6-18
e.

Retur pembelian .................................................................................................. 6-19
i.

ii.

Melakukan retur pembelian .................................................................. 6-19
1.

Seluruh barang dalam satu transaksi ...................................... 6-19

2.

Sebagian barang ................................................................... 6-20

Memotong hutang dengan nilai retur .................................................. 6-20
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f.

Membatalkan dan pembetulan transaksi ........................................................... 6-21
i.

Koreksi Transaksi pembelian ................................................................... 6-21

ii.

Penyesuai pembelian ........................................................................... 6-22

iii.

Koreksi Order pembelian ...................................................................... 6-23

iv. Koreksi Retur Pembelian ........................................................................ 6-24
g.

Mencetak laporan pembelian ............................................................................ 6-24
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Apa yang perlu dilakukan
Untuk bisa menjalankan transaksi pembelian barang, terlebih dahulu Anda juga harus paham dan
sudah melakukan hal-hal berikut:






Memasukkan nama pemasok yang memasok barang kepada kita.
Bisa menambah nama pemasok
Paham arti transaksi pembelian, retur dan order pembelian
Mengerti macam-macam cara bayar
Sudah mempunyai daftar barang yang akan dibeli.

Setup dan menambah nama pemasok baru
Pastikan Anda sudah bisa untuk melakukan penambahan nama
pemasok baru dan mengerti pemilihan perkiraan yang terdapat dalam
setupnya. Beberapa setup perkiraan yang berpengaruh pada hasil jurnal
di transaksi pembelian adalah :




Setup perkiraan yang ada di dalam nama pemasok (jika transaksi
secara hutang),
Setup Nomer perkiraan persediaan yang ada di dalam nama
persediaan dan juga
Setup “Cara Bayar” (kas) yang ada di perkiraan penghubung.

Anda dapat mempelajari hal ini di bab 3. Setup System.

Transaksi Pembelian
Proses Transaksi pembelian di Armadillo Accounting tidak hanya
berpengaruh pada daftar transaksi pembelian yang Anda punya, akan
tetapi juga berpengaruh pada informasi mengenai persediaan Anda
(Jumlah akhir, Kartu barang dan sebagainya) sehingga Anda dapat
memutuskan untuk melakukan order pembelian saat persediaan yang
Anda punya mulai menipis. Anda juga bisa melihat nilai persediaan
yang saat ini Anda punya dan juga besarnya Kas dan Hutang setelah
transaksi pembelian itu terjadi. nilai HPP Anda akan otomatis di hitung
begitu Anda menjalankan modul pembelian.
Catatan:
Metode perhitungan persediaan yang digunakan pada Armadillo
Accounting adalah metode Perpectual, sehingga pada saat terjadi
transaksi pembelian, maka kas akan berkurang (atau hutang
bertambah) dan persediaan akan bertambah

Pembelian
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Pembelian Barang
Transaksi pembelian barang termasuk transaksi yang paling sering di
pakai oleh para pedagang, cara melakukan transaksi pembelian
barang adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.

Pada menu utama pilih Ikon (Gambar) pembelian atau
Pada menu Pop Up pilih Pembelian - Transaksi Pembelian
Tampilan form pembelian akan muncul seperti berikut:

Tombol untuk memilih
daftar pemasok

Cara bayar dan
besarnya yang di
bayar dengan cara
bayar tersebut
Anda tinggal menulis
kode barang yang sudah
anda setup sebelumnya,
atau jika tidak tahu, Anda
tekan Enter untuk memilih
dari daftar barang
Tangal jatuh tempo
(tanggal penagihan)
Jika ada sisa yang belum
dibayar akan otomatis
masuk ke dalam hutang
kepada pemasok

Gambar 6.1. Transaksi Pembelian
4.
5.

6.
7.

8.

Setelah memilih Jenis transaksi sebelah kiri atas pada pilihan
“Transaksi pembelian”. Kemudian tentukan cara bayar pada kolom
sebelah kanan atas
Jika cara bayar yang Anda pilih menggunakan Bank, maka Anda
harus memilih Bank mana yang akan di gunakan. ( Anda dapat
menambah daftar bank yang ada, di menu Kas-Bank. Untuk lebih
jelasnya Anda dapat melihat di Bab sebelumnya)
Pada tiga pilihan tipe transaksi (kiri atas), pilih “Beli Langsung”, dan
jika ada, tulis juga no referensi, tetapi jika tidak ada, isi dengan
karakter “ –“
pilih tanggal dan nama pemasok (dengan menekan tombol
sebelah kanan), setelah itu isi keterangan tambahan mengenai
transaksi tersebut pada kolom keterangan. jika tidak ada, isi
dengan karakter “ –“
setelah semua informasi sebelah atas di isi, Anda dapat
melanjutkannya dengan mengisi nama barang yang Anda beli.

Catatan:
Pastikan semua barang yang akan Anda beli sudah Anda setup
sebelumnya di daftar persediaan. Anda tidak bisa berhenti di tengah
transaksi, jika Barang yang Anda ingin beli belum di setup.
9.

Pada kolom kode, isikan kode barang yang ingin Anda beli, jika
tidak hafal, Anda bisa menekan ENTER sehingga muncul daftar
barang yang bisa Anda pilih berdasarkan nama barang atau kode
nya.

Petunjuk Operasional 6-4

Bab 6 : Pembelian

Anda bisa memilah
(atau mencari)
daftar barang diatas
berdasarkan kode
atau namanya

Gambar 6.2. Daftar barang pilihan
10. Setelah nama barang muncul ( yang masih bisa Anda tulis ulang
atau ditambah)
11. Masukkan jumlah yang ingin Anda beli. Untuk kolom Satuan
gunakan panah ke bawah untuk memilih satuan big Unit.
12. Setelah semua barang sudah di masukkan , tambahkan biaya kirim
dan pajak jika ada. ( pembahasan mengenai hal ini ada pada
bab berikutnya)
13. Tulis jumlah pembayaran pada kolom pembayaran, sesuai
dengan cara bayar di atas
14. Jika ada sisa pembayaran, maka otomatis akan
menambah daftar hutang kita kepada pemasok tersebut
15. Pilih tombol Simpan
16. Jika pembelian secara hutang, cetak transaksi tersebut
(penjelasan mengenai cara mencetak akan di jelaskan pada bagian
“Mencetak Slip Transaksi pembelian” )
Jika Anda melakukan transaksi dan setup Anda sudah benar, maka
jurnal yang di hasilkan akan benar juga :
Persediaan

Rp . xxx
Kas / Hutang

Rp. Xxx

Anda dapat melihatnya di daftar Jurnal.

Dengan menggunakan Armadillo Accounting, Anda bisa melakukan
beberapa metode pembayaran. Berikut beberapa metode mengenai
cara bayar :
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Membayar pembelian barang dengan kas
Setelah memasukkan semua informasi mengenai transaksi pembelian,
maka pada saat sebelum di simpan, untuk cara bayar dengan kas,
kolom Pembayaran “Jumlah” harus di isi dengan nilai yang sama
dengan nilai yang tertera pada kolom “ Total Seluruhnya”.
Sedangkan untuk nama pemasok sebenarnya tidak berpengaruh pada
transaksi ini. Akan tetapi untuk lebih rapi dalam pembukuan , Anda buat
setup nama pemasok dengan nama “ CASH” untuk membedakan
bahwa pembelian ini secara kas atau kita tidak pernah ber hutang
pada pemasok tersebut. Pada nama pemasok “ Cash” nomer perkiraan
bisa menggunakan kas atau hutang ( karena perkiraan ini tidak secara
langsung di fungsikan).
Sehingga apabila di simpan Jurnal yang terjadi adalah sebagai berikut:
Persediaan
Kas

Rp. xxx
Rp. Xxx

Nama Pemasok
“CASH”

Total Seluruhnya
dengan jumlah
pembayaran harus
sama

Sisa Harus = 0
Gambar 6.3. Cara Bayar dengan kas

Membeli barang dengan hutang
Beda dengan pembayaran secara kas, maka pembelian secara
hutang, setup nomer perkiraan yang ada di data pemasok akan
berpengaruh pada jurnal yang dihasilkan. Karena hutang yang kita
bukukan akan masuk ke dalam perkiraan tersebut. Cara melakukan
pembelian dengan hutang adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.

Lakukan transaksi Pembelian
Pilih nama pemasok yang sesuai
Masukkan semua informasi pembelian
Pada kolom jumlah bayar Anda kosongkan ( Rp 0,-) sehingga “ sisa
“ pembayaran akan sama dengan “total seluruhnya”
Simpan

Sehingga yang terjadi, jurnalnya adalah sebagai berikut:
Persediaan

Rp. xxx
Hutang

Rp. Xxx
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Cara bayar tetap
menggunakan “kas”

Nama Pemasok dimana
kita berhutang

Jumlah
pembayaran = 0
Sisa Pembayaran dan
Total seluruhnya harus
sama
Gambar 6.4. Pembelian secara hutang.

Membeli barang dengan bayar kas sebagian,
sisanya hutang
Di dalam Armadillo Accounting kita juga bisa melakukan pembayaran
hanya sebagian kas dan sisanya masih berbentuk hutang. Cara
melakukannya yaitu cukup dengan memilih cara bayar kas, dan isian
dari jumlah pembayaran kita isi dengan jumlah kas yang kita bayar,
sehingga sisanya akan otomatis masuk ke dalam hutang kepada
pemasok bersangkutan.
Jadi jurnal yang akan terjadi adalah sebagai berikut:

Cara bayar
gunakan “kas”

Persediaan
Kas
Hutang

Rp. xxx
Rp. xxx
Rp. Xxx

Nama pemasok
dimana kita
berhutang

Pembelian

Total “Jumlah” dan
“Sisa” pembayaran
harus sama dengan
”Total seluruhnya”
Gambar 6.5. bayar sebagian kas, sebagian hutang
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Membayar pembelian barang dengan transfer Bank
Berikutnya dalam metode pembayaran adalah dengan menggunakn
transfer Bank langsung. Untuk bisa melakukan hal itu terlebih dahulu
Anda harus sudah mensetup nama Bank milik Anda ke dalam Armadillo
Accounting (Caranya dapat di bab sebelumnya “ Setup Lanjutan –
Daftar Bank). Anda bisa memiliki satu atau lebih nama Bank yang dapat
Anda pilih.
Cara melakukan pembayaran dengan metode ini adalah sebagai
berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Masuk ke dalam modul transaksi pembelian
Pada cara bayar pilih Bank
Akan muncul daftar bank yang sudah Anda setup, pilih salah satu
Lakukan transaksi pembelian
Pada jumlah bayar isi sama dengan nilai yang ada di total
seluruhnya
Simpan

Jurnal yang terjadi adalah :
Persediaan
Bank

Rp. xxx

Rp. Xxx

Cara Bayar pilih
“Bank”

Tombol untuk
memilih nama
Bank lain
Nama Bank Yang
kita pilih

Jumlah pembayaran
dan total seluruhnya,
sama
Gambar 6.6. Pembayaran dengan Bank

Membayar pembelian barang dengan BG


Mengeluarkan BG baru

Lain dengan cara pembayaran yang lainnya, pemilihan cara
pembayaran BG di lakukan setelah semua informasi mengenai transaksi
pembelian tersebut dimasukkan (tapi belum disimpan).
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Adapun cara melakukannya adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Masuk ke dalam transaksi pembelian
Cara bayar biarkan menggunakan kas
Masukkan semua informasi mengenai transaksi pembelian tersebut
Pada kolom jumlah pembayaran isi sama dengan (atau kurang
dari ) “ Total seluruhnya”.
Cara bayar kas ganti dengan BG
Akan muncul tampilan berikut :

Gunakan Tombol ini
untuk mengeluarkan BG
yang Anda punya

Gunakan Tombol ini
untuk mengeluarkan
BG Baru
Gambar 6.7. Pilihan pembayaran
dengan BG
7.
8.

Pilih buat BG baru
Kemudian isikan informasi mengenai BG yang Anda keluarkan

Jika Nilai BG yang Anda
keluarkan lebih kecil dari
Jumlah yang harus di
bayarkan, maka pilih
perkiraan lain untuk
menampung sisa
pembayarannya
Gambar 6.8. Mengisi data BG
9.
OK
10. Kemudian kembali ke transaksi pembelian dan simpan
Transaksi ini bisa di katakan sebagai transaksi hutang BG , karena jurnal
yang terjadi saat transaksi ini di simpan adalah sebagai berikut:
Rp.xxx
Rp.xxx

Setelah di simpan , transaksi ini tidak berhenti sampai di sini, akan tetapi
ada sebuah proses lagi yang harus dijalankan, yaitu saat kita menerima
rekening koran dari Bank bahwa BG tersebut sudah di cairkan oleh orang
yang kita bayar. Pada saat hal itu yang terjadi,
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Proses yang dilakukan adalah memindah nilai hutang ( Kredit BG) ke
dalam nilai kredit yang ada di Bank, caranya adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Masuk transaksi kas-bank
Pilih Bank Keluar
Pilih Nama Bank yang digunakan untuk pencairan
No perkiraan pilih nomer perkiraan BG
Isi nilai yang di cairkan
Simpan

Nama Bank tempat BG
di cairkan

Perkiraan BG dan nilai
yang dicairkan

Gambar 6.9. Pencairan BG
Proses ini menghasilkan jurnal seperti sebagai berikut:
Cheque (BG)

Rp.xxx
Bank

Rp.xxx

Menggunakan BG yang ada ( belum dicairkan)
Jika Transaksi sebelumnya kita mengeluarkan BG Baru dari Bank kita
sendiri, maka untuk transaksi yang ini, kita menggunakan BG dari
tumpukan BG yang kita dapat dari pembayaran pelanggan saat
penjualan.
Sebagai gambaran maka alur dari BG itu adalah sebagai berikut

Pelanggan
Membayar
dengan BG

Pemasok
dibayar
dengan BG

BG

Anda

BG

Gambar 6.10. BG untuk membayar
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Cara melakukan pembayaran seperti ini adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.

Lakukan transaksi Pembelian menggunakan BG seperti cara diatas
pada saat memilih 2 pilihan BG yang di gunakan, pilih AMBIL DARI
DAFTAR
Anda akan di suruh memilih salah satu BG dari BG yang Anda
punya
Catatan:
Pilih yang nilai BG nya lebih kecil dari total jumlah yang
dibayarkan, karena sisanya Anda dapat membayar dalam bentuk
lain (misal kas).

Gambar 6.11. Memilih dari daftar BG
4.
5.

Setelah Anda pilih, klik OK
Simpan transaksi tersebut

Jurnal yang terjadi adalah
Persediaan
Cheque(BG)

Rp.xxx

Rp.xxx

Pada saat BG itu dicairkan, tidak ada hubungannya dengan laporan
keuangan kita, karena BG itu milik orang lain.

Pembelian
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Mencetak Slip Transaksi Pembelian
Setelah transaksi pembelian sudah kita masukkan dan kita simpan,
maka otomatis tombol cetak di sebelah tombol Simpan akan aktif.
Anda dapat mencetak transaksi yang baru saja kita lakukan dengan
menekan tombol cetak tersebut.
Tombol printer
digunakan untuk
mulai mencetak
Tombol buku, untuk
menyimpan tampilan
dalam bentuk File
Untuk memperbesar
atau memperkecil
tampilan

Jika lebih dari satu
halaman , tombol ini
untuk pindah ke
halaman berikutnya

Gambar 6.12. Slip Transaksi Pembelian

Mencatat Pengeluaran Biaya Kirim saat
pembelian barang
Terkadang pada saat kita membeli barang, kita dikenakan biaya kirim
yang harus kita bayar. Biaya ini tidak mempengaruhi dari harga barang
yang kita beli, karena pengeluaran yang terjadi diakui sebagai
penambah biaya bukan penambah persediaan. Jurnal yang terjadi
saat terdapat penambahan biaya kirim adalah sebagai berikut:
Persediaan
Biaya Kirim
Kas / Hutang

Rp. Xxx
Rp. Xxx
Rp. Xxx

Perkiraan biaya kirim di ambil dari setup yang ada di perkiraan
penghubung (lihat bab sebelumnya “Setup Perkiraan”).
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Cara mencatat biaya kirim adalah dengan mengisi kolom Biaya kirim
yang ada di bawah total pembelian.

Tulis Biaya Kirim disini

Gambar 6.13. Pencatan biaya kirim.

Menambahkan Biaya PPN
Hampir sama dengan Biaya Kirim, Biaya Pajak(PPN) Juga d imasukkan ke
dalam perkiraan biaya dalam proses pembelian. Perkiraan yang
digunakan untuk PPN ini juga terdapat di perkiraan penghubung pada
Bab Setup Perkiraan. Jurnal yang terjadi pada transaksi ini adalah:
Persediaan
Biaya Pajak (PPN)
Kas/Hutang

Rp. Xxx
Rp. Xxx
Rp.xxx

Biaya Pajak (PPN) di tulis di bawah kolom Biaya Kirim pada transaksi
pembelian.

Pembelian

Tulis Besarnya PPN disini

Gambar 6.14. Pencatatan Pajak (PPN)

Petunjuk Operasional 6-13

Bab 6 : Pembelian

Diskon (discount) / Potongan harga
Sering kali pada saat kita membeli barang, terutama kepada pemasok
yang sudah lama menjadi langganan kita, maka kita akan di beri
potongan harga pada barang yang kita beli. Kadang potongan harga
itu di ambil dari pembelian sejumlah n barang dapat 1 gratis (Potongan
pembelian) , atau bisa juga kita dapat potongan berupa sekian persen
dari total yang harus kita bayar (diskon global) .

Potongan Pembelian
Untuk pencatatan diskon yang berupa pembelian n barang dapat gratis
1 barang, dapat diartikan bahwa pembelian sejumlah n barang
dengan harga normal, sedangkan 1 unit barang dengan harga Rp.0,- .
Jika hal ini yang dijalankan , maka cara pencatatan dalam transaksi
dapat berupa:
1.
2.

n Barang dengan harga normal dan 1 barang dengan harga
Rp.0,- atau
n+1 barang dengan harga rata-rata

Kedua cara ini boleh dilakukan, meskipun ada beberapa kekurangan
dalam peng-implementasikan-nya. Untuk cara pertama kekurangannya
adalah tampilan pada kartu barang akan tampak barang masuk
dengan harga Rp.0,-. Sehingga pada saat kita beli barang itu lagi, kita
tidak tahu harga barang terakhir.
Sedangkan cara kedua akan memakan waktu untuk menghitung nilai
rata-rata dari barang itu.
Selain kedua cara tersebut diatas, ada sebuah cara lagi yang sering di
gunakan. Cara ini berpedoman bahwa Diskon yang diberikan adalah
merupakan PENDAPATAN bagi kita. Jadi asumsinya adalah seolah-olah
kita beli dengan harga tetap kepada pemasok, akan tetapi dapat
potongan pada saat pembayaran.
Cara melakukan pencatatan diskon seperti ini adalah sebagai berikut:
Misal : Anda membeli barang dengan harga @ Rp 100,- sebanyak 10
buah, sehingga Anda harusnya membayar Rp 1.000,-. Tetapi karena
Anda membeli 10 Buah, di diskon 1 buah gratis, jadi Anda hanya
membayar Rp.900,-.
Cara mencatatnya:
1.
2.
3.
4.
5.

Masukkan Transaksi pembelian dengan harga normal (10 Buah X
Rp 100,-)
bayar dengan hutang (cara bayar kas, tetapi jumlah bayar di
kosongkan)
masuk ke dalam modul pembayaran hutang (modul ini akan di
jelaskan lebih jauh di bab “hutang”)
pada total tagihan yang ada (Rp.1.000,- ), bayar sesuai dengan
jumlah pembayaran yang sudah di potong diskon (Rp. 900,-).
Sedangkan sisanya ( Rp 100,-) masukkan ke dalam pendapatan
lain-lain, dengan cara:
a.
b.

Siapkan Nama Bank dari setup Bank (lihat caranya di bab
”setup lanjutan” ) – misal dengan nama “Diskon Pembelian”
Pilih perkiraan Bank “Diskon Pembelian” tersebut dengan
pendapatan lain-lain
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Nama Bank :
Diskon Pembelian
Perkiraan: Pendapatan
lain-lain

Gambar 6.15. Membuat “BanK” Diskon
Pembelian
c.
d.

Kembali ke pembayaran hutang, Bayar Rp 100,- tadi dengan
cara Bayar bank, pilih Bank “ Diskon Pembelian”
Simpan

Maka jurnal yang terjadi adalah hutang berkurang, pendapatan lain-lain
bertambah.
Hutang
Pendapatan Lain-lain

Rp.100,-

Rp. 100,-

Cara bayar pilih “Bank”

Nama Bank pilih
“Diskon Pembelian”

Jumlah potongan diskon
(yang dialokasikan
sebagai pendapatan)

Gambar 6.16. Pengalokasian Diskon

Yang kita maksud dengan diskon global disini adalah diskon yang tidak
berdasarkan jumlah barang, akan tetapi pada total nilai pembelian
(biasanya dengan prosentase).
Adapun cara memasukkannya ke dalam system Armadillo yaitu sama
dengan cara ketiga yang dilakukan di diskon potongan pembelian.
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Order Pembelian
Mencatat Order Pembelian
Yang dimaksud dengan order pembelian adalah pemesanan sejumlah
barang kepada pemasok, dimana transaksi ini tidak berpengaruh pada
jurnal dan jumlah persediaan, kecuali jika ada Uang Muka maka akan
menghasilkan jurnal.
Cara melakukan Order pembelian adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.

Masuk ke dalam menu transaksi pembelian
Pada pilihan jenis transaksi sebelah kiri atas pilih Order pembelian
Tampilan akan berubah menjadi warna hijau
Masukkan semua informasi mengenai Order pembelian tersebut
seperti cara memasukkan transaksi pembelian.

Jika masa berlaku habis
maka order termasuk
“Kadaluarsa”
Tanggal kirim sebagai
penanda munculnya
peringatan saat tanggal
system sama dengan
tanggal kirim
Nama barang yang
di order tidak
berpengaruh pada
jumlah persediaan
Nilai Uang Muka yang
akan masuk ke dalam
jurnal sebagai piutang

Gambar 6.17. Order pembelian

Membayar Uang Muka Pembelian Barang
Pada saat kita melakukan Order pembelian , ada kalanya kita juga
membayar uang muka sebagai tanda jadi. Pada system armadillo
accounting, Nilai uang muka di jadikan satu dengan transaksi order
pembelian yang ada. Besarnya Uang muka yang dibayarkan di tulis di
kolom Uang Muka di sebelah bawah form order pembelian. Uang muka
ini dianggap sebagai Piutang kepada pemasok bersangkutan, karena
kita sudah membayar Uang tetapi barang belum kita terima.
Perkiraan untuk menampung piutang uang muka ini ada pada setup
perkiraan penghubung yang di jelaskan di Bab Sebelumnya (Setup
Perkiraan –Perkiraan Penghubung). Jurnal yang terjadi saat kita
memberikan Uang muka pada Order pembelian adalah :
Uang Muka (Piutang)
Kas

Rp. xxx
Rp. xxx
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Mengenal Jendela Daftar Order Pembelian
Untuk membuka daftar order pembelian dengan cara :
1.
2.

Masuk menu pop up pembelian
Pilih Daftar Order Pembelian

Ada beberapa istilah di dalam daftar Order pembelian. Lebih jelas
mengenai hal itu dapat di lihat pada tampilan Jendela Daftar Order
pembelian berikut:
Jendela Daftar Order yang
sudah kadaluarsa
(melewati masa berlaku)
Jendela Daftar Order
yang sudah di kirim
Jendela Daftar Order
baru, yang belum atau
sebagian di kirim
Tombol untuk proses
penerimaan barang dari
no order yang di sorot
Barang yang
belum terkirim
Detail barang yang di
order dari no order di
sebelah atas
Barang yang sudah
terkirim dari
penerimaan
sebelumnya
Jumlah barang yang di
order

Gambar 6.18. Jendela daftar Order pembelian

Penerimaan Barang Order
Setelah kita melakukan order pembelian, suatu saat barang yang kita
order akan datang. Saat hal itu terjadi , ada beberapa keadaan yang
harus kita perhatikan:
1.
2.
3.

Apakah ini merupakan pengiriman pertama atau pengiriman
berikutnya
Apakah Order tersebut terdapat Uang Muka
Apakah barang yang dikirim hanya sebagian dari total jumlah
order

Cara melakukan penerimaan barang adalah sebagai berikut :

3.
4.

Masuk ke dalam transaksi pembelian
Pada pilihan Jenis Transaksi (sebelah kiri atas) tetap berada pada
Transaksi Pembelian
Type transaksi di bawahnya pilih yang “ Dari Order”
Pilih Order yang akan di terima.
Catatan:
Atau Anda bisa langsung masuk ke daftar Order dan langsung
memilih order yang ingin di terima tanpa melewati form transaksi
pembelian terlebih dahulu.
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Type Transaksi
“Dari Order”

Jenis barang dari order
yang dilakukan

sebelumnya

Uang Muka otomatis
mengisi kolom ini
Sisa yang harus
dibayar
Gambar 6.19. Order pembelian
5.

Beberapa hal yang perlu di perhatikan saat penerimaan barang
order :



6.

Anda tidak boleh menambah jumlah barang yang sudah di
order
Anda tidak boleh menambah macam barang yang sudah
di order

Jika semua barang sudah diterima, maka di slam daftar order
pembelian , no order tersebut akan pindah ke dalam jendela
“Sudah dikirim”

Peringatan Barang order yang akan tiba
Selang beberapa hari setelah kita melakukan order pembelian, maka
seharusnya barang yang kita order akan datang sesuai dengan data
tanggal kirim yang sudah kita isikan. Jika barang yang kita order belum
dikirim , maka kita bisa menanyakan mengenai pesanan kita tersebut
kepada pemasoknya. Di system armadillo Accounting terdapat
pengingat mengenai data order yang seharusnya tiba pada hari ini.
Peringatan ini akan muncul pada saat system mulai di jalankan. Setelah
kita mengisikan nama dan password kita maka peringatan seperti berikut
akan muncul di dalam system :

Gambar 6.20. Peringatan Order datang
Untuk menampilkan order manakah yang harus kita terima hari ini, maka
kita cukup menakan tombol “ Tampilkan Order Pembelian” , maka akan
muncul daftar order yang akan kita terima hari ini.
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Retur Pembelian
Retur Pembelian adalah proses dimana kita mengembalikan barang
pembelian yang sudah kita beli kepada pemasok bersangkutan, baik
sebagian maupun seluruh barang yang kita beli dalam satu nota. Hal ini
bisa dilakukan pada hari bersamaan saat transaksi dilakukan atau hari
lain sesudahnya. Retur pembeolian sebenarnya hampir sama dengan
melakukan transaksi pembelian akan tetapi dengan jumlah barang
minus(-).

Melakukan Retur Pembelian
Seluruh barang dalam satu transaksi
Apabila kita ingin mengembalikan (retur) seluruh barang yang telah kita
beli dalam satu nota kepada pemasoknya, caranya adalah sebagai
berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Masuk ke dalam transaksi pembelian
Pada jenis transaksi pilih “Retur” (warna tampilan berwarna merah
muda)
Beri cawang pada “ambil dari transaksi nomor” dan pilih nomer
transaksi dengan menekan tombol sebelah kanannya
Akan muncul daftar transaksi pembelian yang telah kita lakukan di
waktu lalu
Pilih salah satu yang ingin di retur
Maka otomatis transaksi tersebut sudah siap dalam posisi di retur.
Cek dulu jumlah stock sebelum di proses, karena ada
kemungkinan barang yang akan di retur sudah berkurang dari
jumlah seharusnya ( karena penjualan atau yang lainnya)
Jika jumlah mencukupi , Anda dapat melakukan proses retur

Jenis transaksi pilih
Retur Pembelian

Nomor transaksi
yang diretur

Barang dan jumlah
yang diretur

Pembelian

Jika kolom pembayaran
kosong, maka transaksi
tersebut akan tersimpan
dalam bentuk hutang minus
( - ), tetapi jika diisi, kita akan
MENERIMA pembayaran
sesuai dengan cara bayar
diatas

Tombol untuk memotongkan
nilai retur kedalam hutang

Gambar 6.21. Transaksi retur Pembelian.

Petunjuk Operasional 6-19

Bab 6 : Pembelian

Retur Sebagian Barang
Retur sebagian barang baik dalam satu transaksi maupun gabungan
dari beberapa transaksi dapat dilakukan di dalam Armadillo Accounting.
Hampir sama dengan cara melakukan transaksi Retur seluruh barang,
bedanya hanya pada Transaksi Sebagian tanpa memilih dari Transaksi
pembelian lama, akan tetapi langsung memilih barang mana yang
ingin di retur.
Jadi langkahnya adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Masuk ke dalam transaksi pembelian
Pilih jenis transaksi Retur pembelian
Pilih pemasok di mana kita melakukan Retur
Pilih nama barang yang akan kita retur
Cek jumlah stock
Simpan

Memotong hutang dengan nilai Retur
Karena transaksi retur menghasilkan nilai pengembalian pembayaran
kepada kita, maka nilai itu dapat kita terima dalam bentuk kas, bank
atau dapat juga memotong hutang yang kita punya kepada pemasok
tersebut.
Apabila kita ingin memotongkan nilai retur kita kepada jumlah hutang
yang kita punya, maka caranya adalah :
sebelum kita melakukan peyimpanan transaksi retur, perhatikan hal-hal
berikut:
1.
2.

3.
4.

Kolom jumlah pembayaran di kosongkan = Rp 0,Sebelum di simpan tekan dulu tombol “Daftar Hutang”, dan akan
tampil daftar hutang kita kepada pemasok tersebut. Pilih salah satu
hutang dari daftar hutang tersebut yang nilainya lebih besar dari
nilai retur yang ada.
Setelah di pilih , Simpan
Jika Anda lihat pada daftar hutang (Pembayaran hutang) kita
kepada pemasok tersebut, maka nilai hutang kepada pemasok
tersebut akan otomatis terpotong (berkurang)dari nilai Retur.
Catatan:
Jika Anda lupa memilih daftar hutang, maka transaksi retur tersebut
akan muncul di dalam daftar hutang dengan nilai minus (-),
sebenarnya Anda masih bisa memotongkan dengan nilai hutang
Anda, caranya Anda lakukan pembayaran hutang dengan nilai
minus pada hasil retur, dan nilai plus kebalikannya pada hutang
yang ingin dipotong, sehingga jumlah bayar = Rp 0

Petunjuk Operasional 6-20

Bab 6 : Pembelian

Nilai jumlah bayar
+(plus) Rp xxx untuk data
hutang yang di potong
retur, sedangkan hutang
dari retur, dibayar
dengan nilai –(minus) Rp
xxx
Sehingga jumlah
bayar tetap = Rp 0,Jika disimpan akan
memotong nilai hutang,
tetapi tidak berpengaruh
ke data jurnal
Gambar 6.22. Memotong hutang dengan retur

Membatalkan dan Koreksi Transaksi
Pembelian
Tidak selalu yang kita kerjakan benar dan sesuai dengan yang kita
inginkan. Adakalnya kita melakukan kesalahan karena, salah pilih, salah
angka atau karena masih dalam proses belajar mengenal system,
karena Armadillo Accounting adalah sebuah system yang sudah
terpadu, dimana jika kita melakukan sebuah transaksi (pembelian) maka
banyak modul akan terkait sekaligus. Modul (dan data) yang terkait saat
kita melakukan transaksi pembelian, selain data yang ada di daftar
pembelian bertambah, maka data lainnya adalah data persediaan,
data hutang, data jurnal dan laporan laporan. Dengan kata lain, jika kita
melakukan transaksi di bagian hulu (pembelian), dan ada yang tidak
sesuai dengan kita di bagian hilir (jurnal), maka kita tidak bisa (tidak
hanya) memperbaiki di jurnalnya saja tetapi kita harus memperbaikinya
di bagian hulu (pembeliannya).

Koreksi Transaksi Pembelian
Saat kita melakukan kesalahan pada transaksi pembelian, maka yang
perlu dilakukan untuk mengatasi hal itu ada dua hal yaitu:
1.

Contoh
Kita memasukkan transaksi pembelian dari Pemasok X dengan barang
A sejumlah 10 unit dengan harga Rp 1.000,- secara hutang. Transaksi
tersebut ternyata salah, seharusnya kita melakukan transaksi pembelian
kepada pemasok Y dengan nilai barang yang sama. Cara
membetulkan transaksi tersebut adalah:
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2.

membetulkan (mengembalikan) transaksi yang salah dengan
mengulanginya dengan angka minus
melakukan transaksi baru lagi dengan nilai yang benar.
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Langkah 1 : Membetulkan (mengembalikan) transaksi yang salah
dengan mengulanginya dengan angka minus.
1.
2.
3.
4.
5.

Masuk dalam transaksi pembelian
Pilih pemasok X
lakukan pembelian barang A sejumlah (–10 ) dengan harga Rp
1.000,simpan secara hutang ( akan menimbulkan nilai hutang - Rp
10.000,-)
pada modul pembayaran hutang gabungkan nilai Rp 10.000,- (
yang salah) dengan nilai – Rp 10.000,- (proses pembetulan).
Caranya lihat pada bagian memotong daftar hutang pada retur di
bab sebelumnya.

Jika langkah ini di jalankan maka :




Jumlah persediaan akan kembali seperti semula
Jumlah hutang ke pemasok x akan kembali seperti semula
Akan terdapat dua jurnal yaitu:

Pertama , jurnal yang salah :
Persediaan
Hutang

Rp 10.000,Rp 10.000,-

Kedua, Jurnal pembetulan ( jurnal balik /reversal)
Persediaan
Hutang

- Rp 10.000,-

- Rp.10.000,-

Langkah 2 : Masukkan Transaksi pembelian dari pemasok Y

Penyesuaian Pembelian
Untuk membedakan antara kesalahan yang terjadi karena pencatatan
di komputer (Correction) dengan kesalahan yang terjadi karena prosedur
pembelian , maka terdapat penyesuaian pembelian (adjustment).
Penyesuaian pembelian ini di gunakan jika kita harus menambah atau
mengurangi jumlah barang dalam proses pembelian sebelumnya.
Proses yang terjadi tanpa membuat transaksi minus terlebih dahulu
(koreksi), akan tetapi langsung membuat transaksi pembelian baru tapi
dengan pilihan tipe transaksi “Penyesuaian”.
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Pilihan tipe transaksi
penyesuaian

Gambar 6.23. Transaksi penyesuaian

Koreksi Order Pembelian
Jika kita melakukan kesalahan pada transaksi order pembelian, maka
kita sebenarnya tidak perlu untuk melakukan koreksi pembetulan, karena
transaki order tidak terkait dengan modul dan data lainnya. Anda bisa
langsung menghapus transaksi order tersebut dengan cara:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Masuk ke dalam daftar order pembelian
Pilih Order yang ingin di hapus
tekan tombol edit
Edit pada tanggal kirim menjadi hari kemarin dan masa berlaku 1
hari
Update
Masuk dalam daftar order pembelian lagi (seharusnya order yang
kita pilih tadi masuk ke dalam jendela “Kadaluarsa”, tetapi jika
belum coba Anda keluar program dan masuk lagi ke daftar Order
Pembelian)
Pilih Order tadi di jendela Kadaluarsa
Pilih Hapus
Buat lagi transaksi order yang baru.

Akan tetapi jika transaksi tersebut terdapat Uang Muka, maka kita harus
melakukan koreksi terlebih dahulu sebelum membuat order yang baru.
Cara melakukan koreksinya adalah sebagai berikut:
Catat besarnya uang muka yang sudah dimasukkan
Hapus transaksi order tersebut seperti cara diatas
Kembalikan nilai dari jurnal uang muka yang sudah dikeluarkan

Pada saat terjadi order pembelian jurnal uang muka yang terjadi
adalah:
Uang Muka Pembelian
Kas/Bank

Rp. xxx

Í

Rp. xxx Í

perkiraan berasal dari
setup perk
tergantung cara
bayar saat order
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Kita jurnal balik pada menu Jurnal – Isi Jurnal
Kas/Bank
Uang Muka Pembelian
4.

Rp. xxx
Rp. xxx

Setelah itu masukkan order pembelian yang benar.

Koreksi Retur Pembelian
Cara melakukan koreksi retur pembelian sama dengan cara melakukan
koreksi pada Transaksi Pembelian (lihat cara diatas). Hanya bedanya
pada pilihan jenis transaksi pilih Retur Pembelian.

Mencetak Laporan Pembelian
Modul Pembelian mempunyai beberapa laporan yang bisa di cetak
diantaranya
No

Laporan

1

Laporan Harian Transaksi Pembelian Langsung

2

Laporan Harian Transaksi Pembelian ( Dari Order )

3

Laporan Harian Order Pembelian

4

Laporan Harian Detail Order Pembelian

5

Laporan Order Pembelian ( Status : Sudah Dikirim )

6

Laporan Order Pembelian ( Status : Kadaluwarsa )

7

Laporan Harian Retur Pembelian

8

Laporan Penyesuaian

Cara mencetak laporan pembelian adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.

Pilih Menu Pop Up File
Pilih Laporan
Pada Form Laporan , masuk ke Jendela Pembelian
pilih salah satu laporan
Klik Tampilkan
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