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Bab 10 
Persediaan 

 
Kelola dengan baik persediaan Anda. Pastikan jumlah yang tertulis dikomputer sama 
dengan yang ada di gudang, bedakan antara pemakaian barang untuk dijual dengan 
barang yang di gunakan untuk pribadi. Gunakan Armadillo Accounting untuk 
memantau keluar masuk barang Anda, kepada siapa atau digunakan untuk apa saja. 
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Apa Yang Perlu Dilakukan 

 Buatlah pengkodean barang se flexible mungkin dan tidak berulang 

 Pastikan Anda sudah bisa memasukkan nama persediaan (barang) baru 

 Jika Anda menggunakan Armadillo Cashier pelajari juga cara penarapannya pada Armadillo 

Accounting pada bab Armadillo tingkat lanjut 

 Lakukan Stock Opname secara berkala 

 

 

Melakukan Stock Opname  
(Menghitung Ulang Persediaan) 
 

 

Selama Anda menjalankan bisnis dagang Anda, pasti ada satu atau 
dua barang yang perhitungannya tidak sama antara yang tertulis di 
buku (komputer) dengan kenyataan yang ada sebenarnya (digudang). 
Barang tersebut bisa berlebih atau yang lebih banyak adalah 
berkurang. Berkurangnya barang bisa disebabkan banyak hal, bisa 
karena barang tersebut hilang, rusak atau karena sebab lain, jika 
barang Anda berlebih dari yang tertulis di buku, biasanya disebabkan 
oleh kesalahan perhitungan pada saat menghitung jumlah 
sebelumnya. 
 
 
 
 
 
Saat proses perhitungan Ulang  (atau yang biasa di sebut Stock Opname) 
dilakukan, semua transaksi yang berhubungan dengan keluar masuknya 
barang, harus di hentikan (Penjualan, Pembelian, Costing dan Assembling). 
Karena jika transaksi tersebut masih dilakukan, kita tidak akan pernah bisa 
mengetahui jumlah barang yang sebenarnya pada saat Cut Off 
perhitungan.  
 
Keadaan seperti itu menyebabkan kita harus melakukan Stock Opname 
secepat mungkin, karena kita tidak mungkin menghentikan aktifitas 
dagang terlalu lama. 
 
Proses Melakukan Stock Opname dapat digambarkan sebagai berikut : 
Persiapan: 
 
1. Cetak daftar barang dari program Armadillo Accounting. 
2. Dengan daftar barang itu , gunakan untuk panduan menghitung 

jumlah barang Anda 
 

Setelah Anda memperoleh jumlah persediaan yang ada pada saat itu, 
masukkan data tersebut ke dalam komputer dengan cara. 
 
1. Masuk ke dalam menu Pop Up persediaan 
2. Pilih Stock Opname 

Catatan: 
Barang yang di hitung di sini adalah barang persediaan (yang dijual) 
bukan barang aktiva 
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3. Tampilan akan seperti berikut: 
 

 
 

Gambar 10.1. melakukan stock opname. 
 

4. Pilih grup barang yang akan di masukkan perhitungannya dan klik 
tampilkan 

5. Setelah grup barang yang di maksud tampil, masukkan perhitungan 
yang sudah di lakukan ke dalam kolom Qty manual 

6. Setelah selesai tekan tombol Preview 
7. Tampilan akan seperti berikut 
 

 
 

Gambar 10.2. Preview Stock Opname 

Selisih kurang 
(dalam rupiah) 

Selisih lebih (dalam 
rupiah) 

Tombol untuk 
mencetak 

Langkah 1 
Pilih Grup kemudian klik 
tampilkan 

Langkah 2 
Tombol untuk me reset 
(menjadikan 0) perhitungan 
manual yang dilakukan pada 
stock opname sebelumnya 

Lakukan proses sesuai urutan: 
4. Preview perhitungan 

manual, lalu cetak 
5. Pilih perkiraan tujuan 

untuk selisih yang ada. 
6. Lakukan proses Qty 

manual menjadi Qty 
komputer 

Langkah 3 
Kolom untuk 
memasukkan jumlah 
perhitungan manual 
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8. Cetak laporan tersebut kemudian tutup 
9. Kemudian kembali ke form Stock opname, pilih tombol perkiraan 

untuk mengalokasikan selisih yang terjadi, di masukkan dalam perkiraan 
yang mana, biasanya untuk selisih kurang dialokasikan ke perkiraan 
“Biaya kerusakan/hilang” sedangkan untuk selisih lebih, dimasukkan 
dalam perkiraan “Pendapatan lain-lain”. 

10. Tampilan akan seperti berikut 
 

 
Gambar 10.3. pilih perkiraan tujuan 

 
11. Pilih OK 
12. Kembali ke form stock opname, Tekan Tombol proses untuk mulai 

merubah Quantity komputer disamakan dengan Quantity manual serta 
membuat jurnal kehilangan atau kelebihan secara otomatis 
 

 
 
 

Barang Persediaan untuk Dipakai Sendiri atau 
Dibiayakan (Costing) 
 

Tidak selalu barang persediaan berkurang karena terdapat penjualan, 
selain karena barang rusak, bisa juga barang tersebut untuk di pakai 
sendiri, atau barang tersebut dipakai (dijual) tidak secara langsung akan 
tetapi di kombinasikan dengan penjualan jasa, sebagai contoh toko  
komputer menerima service komputer, kemudian bagian service 
mengambil spare part dari gudang untuk di gunakan memperbaiki 
komputer tersebut (menggunakan modul Costing), yang pada akhirnya 
pelanggan di kenakan biaya secara global yaitu perbaikan komputer 
plus penggantian spare part (menggunakan modul kas masuk). 
 
Sedangkan untuk barang yang dipakai sendiri, sebagai contoh sebuah 
toko cat mengambil cat yang ada di gudang untuk dipakai mengecat 
gudang atau tokonya sendiri. 
 
Kasus-kasus seperti diatas di dalam Armadillo Accounting pencatatannya 
dalam modul Costing yang ada di menu persediaan  
 

Tombol  untuk 
memilih nama 
perkiraan 
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Cara melakukan costing adalah sebagai berikut 
 
1. Pada Menu utama pilih Costing  
2. Tampilan akan seperti berikut 
 

 
Gambar 10.4. Costing 

 
3. Pilih perkiraan biaya 
5. Masukkan nama barang yang di biayakan 
6. Simpan  
 
Setelah di simpan , maka jumlah barang akan berkurang dan pada kartu 
barang akan tercatat pengalokasian biaya tersebut. 
 

 
Gambar 10.5.  Kartu Barang 

 
 
 

Alokasi Biaya 

Barang yang dibiayakan 

Alokasi barang 
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Merakit atau Mencampur Sejumlah Barang 
untuk Dijual Paket (Assembling) 
 

Untuk menarik pembeli, biasanya di toko – toko terdapat barang-barang 
paket yang merupakan gabungan dari satu atau lebih item barang. 
Sebagai contoh : 
 
1. Pada toko swalayan penjualan Mie instan biasanya satuannya hanya 

bungkus dan Karton (40 Bungkus), akan tetapi pemilik ingin menjual 
harga paket per 6 bungkus atau 10 bungkus, jadi pemilik bisa 
membuat sebuah item barang dengan nama “ mie instan 6 pcs ”.  

2. Pada toko bangunan bisa mencampur item barang “semen putih” dan 
“Lem” menjadi item barang baru yaitu “Plameur” 

3. Pada Toko komputer, merakit satu paket komputer siap pakai akan 
terdiri dari beberapa komponen. 

4. Pada apotik di gunakan untuk meracik sebuah resep. Dan masih 
banyak lagi kegunaannya. 

 
Cara melakukan proses perakitan adalah sebagai berikut ( Sebagai contoh 
pembuatan mie instan 6 Pcs): 
 
1. Siapkan sebuah nama barang untuk item hasil rakitan ( “Mie instan 6 

pcs”) dengan jumlah = 0, caranya lihat pada bab sebelumnya. 
2. masuk pada menu Assembling yaitu dengan cara pada menu utama 

pilih persediaan - Assembling 
3. Tampilan akan seperti berikut 

 
 

 
            Gambar 10.6. Tampilan form assembling 

 
4. Pilih kode barang jadi yang sudah kita buat sebelumnya kemudian 

masukkan komponen bahan baku dari pembuatan barang jadi diatas 
5. Rakit 
 
 Jurnal yang terjadi adalah : 
 

Persediaan (barang jadi)      Rp.  xxx 
  Persediaan (bahan baku/asal)     Rp.  xxx 
 
 

Nama barang yang 
dijadikan paket 

Komponen item barang 
bahan baku dari barang 
jadi diatas 

Tombol untuk memilih 
kode barang jadi 

60 mie instan di paket 
menjadi 10 mie paket 6
pcs 

 

Harga perolehan 
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Mencatat Barang Hilang, Rusak atau Bertambah 
 

Jika pada suatu saat Anda ingin menjual suatu barang yang didalam 
komputer tercatat ada stocknya akan tetapi kenyataan (di gudang) barang 
itu sudah kosong, berarti terdapat selisih data antara data komputer dengan 
kenyataan di gudang. Hal ini harus disesuaikan antara jumlah keduanya, 
dimana penyesuaian itu dianggap sebagai barang hilang.  
 
Di dalam Armadillo Accounting penyesuaian tidak hanya bisa dilakukan dari 
Stock Opname, akan tetapi Anda juga bisa melakukan penyesuaian jumlah 
barang sewaktu-waktu. 
 
Cara melakukan penyesuaian barang (baik berkurang maupun bertambah) 
adalah sebagai berikut: 
 
1. Pada menu pilih operasional - persediaan 
2. Pilih penyesuaian per barang 
3. Tampilan akan seperti berikut 
 

 
Gambar 10.7. Penyesuaian jumlah barang 

 
4. Cari barang yang ingin disesuaikan jumlahnya menggunakan fasilitas 

pencarian data 
5. Masukkan perhitungan manual untuk barang yang dimaksud 
6. Pilih Tombol “Re Stock” 

Kolom perhitungan 
manual barang yang 
ada di gudang 

Kolom selisih perhitungan 
manual dengan data 
komputer 

Tombol untuk mulai 
melakukan proses 
penyesuaian (pastikan 
posisi kursor pada baris 
yang benar) 

Tulis nama barang 
yang untuk 
penyesuaian 
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7. Tampilan akan seperti berikut 
 

 
Gambar 10.8. pilih perkiraan untuk penyesuaian 

 
8. Jika perhitungan manual lebih kecil, maka Anda harus memilih 

perkiraan biaya untuk kerugian kehilangan atau kerusakan barang, 
akan tetapi jika perhitungan manual lebih besar, maka Anda harus 
memilih perkiraan pendapatan untuk mencatat keuntungannya. 

9. Setelah di pilih salah satu perkiraan Anda siap melakukan proses 
penyesuaian seperti tampilan berikut. 
 

 
Gambar 10.9. Proses  Penyesuaian 

 
10. Pilih tombol proses untuk mulai memproses. 
 
 Jurnal yang terjadi untuk mencatat kerugian adalah 
 

 Biaya              Rp.xxx 
            Persediaan                           Rp.xxx 
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iaan 



Bab 10 : Persediaan 
 
 

   Petunjuk Operasional  10-9 
 

Barang Partai Dijual Eceran atau Sebaliknya 
 

Di dalam Armadillo Accounting sebenarnya pada masing-masing barang 
sudah di sediakan dua ukuran satuan, yaitu big unit (ukuran besar) dan 
Normal unit (ukuran kecil). Pada saat penjualan, Anda bisa langsung bisa 
memilih apakah yang di jual satuan nya Big unit atau normal unit.  
 
Akan tetapi Pemilik toko biasanya menginginkan standarisasi harga jual 
(harga jual yang berbeda) untuk masing-masing satuan. Untuk mengatasi 
hal itu maka perlu di buatkan 2 nama barang (meskipun barangnya sama) 
dengan satuan yang berbeda ( ukuran kecil dan ukuran besar) 
 
Sebagai contoh kita ilustrasikan mie instan dengan kondisi sebagai berikut 

 Terdapat dua macam satuan menjual yaitu perbungkus Rp 1.000,- dan 
per karton Rp 35.000,- 

 Satu karton terdiri dari 40 bungkus 
 Pembelian mie instan selalu menggunakan satuan karton 

 
Cara menerapkan dalam Armadillo Accounting adalah sebagai berikut 
 
1. Buat dua nama barang yaitu Mie/bungkus dengan harga jual 

Rp.1.200,- dengan satuan Big unit = Bungkus dan normal unit = 
bungkus, dan Mie/Karton dengan harga jual Rp 45.000,- satuan Big unit 
= DUS , Normal unit = DUS juga. 

2. Pada saat pembelian gunakan nama barang Mie/ Karton 
3. Untuk penjualan secara karton, gunakan nama barang mie/karton 

dengan harga jualn standardnya. 
4. Untuk persedian barang mie/bungkus, penambahan stocknya bukan 

berasal dari pembelian akan tetapi memecah dari nama barang 
mie/karton 

 
Proses pemecahan mie karton menjadi mie bungkus menggunakan modul 
Assembling seperti diatas. Tampilannya akan seperti berikut: 
 

 
Gambar 10.10. memecah barang partai menjadi eceran 

 
 
 

Harga Perolehan 
per bungkus 
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Apa Yang Dimaksud Multi Gudang 
 

Multi Gudang digunakan pada saat persediaan kita berada di dua atau 
lebih tempat (gudang) yang berbeda, dimana kita ingin mengetahui nilai 
persediaan pada masing-masing gudang tersebut. 
 
Proses Multi Gudang ini digunakan atau difungsikan untuk transfer persediaan 
antar gudang atau biasa sering di sebut antar unit dengan menggunakan 
modul penjualan dan pembelian. 
 
 

Apa Yang Perlu Dilakukan 
 
1. Membuat nama-nama gudang 
2. Kode barang tiap-tiap Gudang / Unit yang standar (sama) 
3. Membuat 2 (dua) database yang berbeda 

 Membuat nama gudang berikutnya pada data pelanggan di 
database yang berfungsi sebagai Gudang Utama (Penyalur) 

 Membuat nama Gudang Utama pada data pemasok yang 
berfungsi sebagai Gudang Pembantu (penerimaan barang dari 
gudang utama) 

 
 
Bagaimana Mengaktifkan Multi Gudang 

 
Sebelum kita melakukan transaksi antar gudang / unit, sebelumnya kita 
harus mengaktifkan fitur ini agar kita bisa melakukan transaksi tersebut, yaitu 
dengan cara sebagai berikut : 
 
1. Pada menu pilih Lain-lain 
2. Pilih Setting Aplikasi 
3. Klik atau beri tanda cek pada “ AKTIFKAN FUNGSI-FUNGSI UNTUK MULTI 

GUDANG” 
4. Tampilan akan sebagai berikut : 

 

                                              
 
                            Gambar 10.11. Seting aplikasi 

 
 
5. Setelah itu simpan, setelah mengaktifkan fungsi-fungsi multi gudang, 

kita dapat melakukan proses transaksi multi gudang atau unit. 

Beri tanda cek pada 
“AKTIFKAN FUNGSI-FUNGSI 
UNTUK MULTI GUDANG” 
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Setelah kita mengaktifkan Multi Gudang maka akan muncul fitur-fitur yang 
digunakan dalam proses Multi Gudang, sebagai berikut :  
 
• Fitur Multi Gudang ditransaksi Penjualan 
 

Posisi Gudang Utama, melakukan transfer dengan HPP karena tidak ada 
keuntungan yang diambil saat kita melakukan transfer transaksi tsb 

 

 
           Gambar 10.12. Transaksi Penjualan 

 
 

• Fitur Multi Gudang ditransaksi Pembelian 
 

Posisi gudang pembantu, mengambil hasil transfer transaksi Multi 
Gudang dari posisi Gudang Utama 

 

 
Gambar 10.13. Transaksi Pembelian 



Bab 10 : Persediaan 
 
 

   Petunjuk Operasional  10-12 
 

Menjalankan Transaksi Multi Gudang 
 

Melakukan transfer dari Gudang Utama ke Gudang 
Pembantu 
 
Adapun Cara melakukan transfer adalah sebagai berikut: 
 
1. Pada Modul Utama pilih ikon Penjualan, atau  
2. Pada menu pilih menu Operasional - Penjualan - transaksi penjualan 
3. Lakukan transaksi seperti 
4. Tampilan akan sebagai berikut : 
 

                            
                               Gambar 10.14. Transaksi Penjualan 

 
5. Beri tanda cek pada Transfer menggunakan Harga Pokok, seperti  

 

 
 

Kita menggunakan transfer dengan HPP karena tidak ada keuntungan 
(pendapatan) yang di ambil saat kita melakukan transfer barang / 
persediaan kita 

6. Pilih tanggal transaksi dan nama pelanggan, setelah itu isi keterangan 
tambahan mengenai transaksi tersebut pada kolom keterangan, jika 
tidak, isi dengan karakter “ – “ 

7. Tulis Jumlah Pembayaran dengan nilai total penjualan (pembayaran 
lunas) 

8. Setelah itu simpan   
 
 
 
 
 
 
 

Catatan : 
Akan terjadi kas masuk yang nantinya akan di konversi dengan kas keluar 
saat penerimaan barang (setelah konsolidasi) 

Beri tanda cek bila kita 
menjual dengan harga 
pokok 

Nilai total dari transaksi 
tersebut 

Tulis Nilai Total dari 
transaksi tsb (langsung 
bayar lunas) 

 
Persed
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Setelah di simpan maka akan muncul pesan seperti berikut : 
 

 
                                                                

                               Gambar 10.15. Konfirmasi transfer database 
 

 

9. Pilih “ YES ”, bila kita ingin melakukan penjualan antar gudang atau unit, 
tampilan akan sebagai berikut : 

 

 
Gambar 10.16. Lokasi Database 

 
 

10. Setelah proses transfer berhasil akan muncul pesan sebagsi berikut: 
 

 
                                                Gambar 10.17. Proses Transfer Selesai 

 

 
Jika anda sudah melakukan transaksi dengan benar, maka jurnal yang 
dihasilkan sebagai berikut : 
 
 Kas            Rp.   xxxx 
              Pendapatan              Rp.  xxxx 
 HPP           Rp.   xxxx 
              Persediaan Barang             Rp.   xxxx 
 

 

Nilainya sama 

Database yang 
sedang kita gunakan 

Database tujuan yang 
akan kita transfer 

No. transaksi,  data yan
akan kita kirim ke 
database unit lain 

g 

Kemudian pilih, 
TRANSFER 
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Menerima barang dari gudang 
 
Setelah barang dikirimdari gudang utama ke gudang pembantu, 
selanjutnya gudang pembantu mencatat penerimaan barang tersebut. 
Gunakan modul pembelian untuk mencatat penerimaan tersebut. Adapun 
Cara melakukan penerimaan barang dari gudang pertama adalah 
sebagai berikut: 
 
1. Pada menu utama pilih ikon pembelian, atau 
2. Pada menu pilih Operasional - Pembelian – Transaksi Pembelian 
3. Tampilan form pembelian akan muncul sebagai berikut : 

 

 
                                                                                     Gambar 10.18. Transaksi Pembelian 

 
 

4. Klik “ AMBIL DATA TRANSFER “ untuk mengambil transaksi Multi Gudang, 
tampilan akan sebagai berikut : 

 

 
                                                                                          Gambar 10.19. Ambil Data Transfer Penjualan 
 

5. Setelah itu klik “ PILIH “   

Klik “ AMBIL DATA TRANSFER “ 
untuk mengambil transaksi 
Multi Gudang 

Pilih transaksi yang akan 
kita ambil untuk dijadikan 
pembelian dari gudan
/ unit lainnya 

g 

Detailnya transaksi 
penjualan yang kita 
pilih 
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6. Jika proses ini lancar maka akan muncul pesan, sebagai berikut : 
 

 
Gambar 10.20. Pesan siap untuk proses Transfer 

 
 
 
 
 

 
 

7. Klik  ok, setelah itu kita akan kembali ke form Pembelian, sebagai 
berikut : 

 

 
 

 
 
 

                               Gambar 10.21. Transaksi Pembelian 
 
8. Isi nama pelanggan dan keterangan tambahan mengenai transaksi 

tersebut pada kolom keterangan, jika tidak, isi dengan karakter “ – “ 
9. Tambahkan biaya kirim dan pajak jika ada 
10. Tulis jumlah pembayaran pada kolom pembayaran, sesuai dengan 

gambar diatas 
11. Jika ada sisa pembayaran, maka otomatis akan menambah daftar 

hutang kita kepada pemasok tersebut 
12. Setelah itu simpan   
 
Jika anda sudah melakukan transaksi dengan benar, maka jurnal yang 
dihasilkan sebagai berikut : 
  
         Persediaan       Rp.   xxxx 
  Kas              Rp.   Xxxx 
 
 Junal balik transaksi yang terjadi di Gudang Utama 

 
Dengan itu kita sudah melakukan proses Multi Gudang yang memudahkan 
kita untuk melakukan transaksi jual-beli antar gudang / unit dalam suatu 
usaha 
 

Catatan : 
Jika proses tidak lancar (kode barang belum ada) maka Anda perlu 
membaca bagian trouble shoting di bajian selanjutnya 

Detail transaksi 
pembelian dari transfer 
Penjualan Gudang / Unit 
lainnya 

Nilai total dari transaksi 
tersebut 

Pilih Nama Pemasok 
dan isi keterangan  

Untuk konversi kas masuk 
yang terjadi sebelumnya 
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Konsinyasi (Persediaan barang titipan) 
 
 

Konsinyasi merupakan proses transaksi dagang antara dua pihak dengan 
cara penitipan barang. Pihak pertama menitipkan barang kepada pihak 
kedua untuk dijual dengan perjanjian tertentu.  
 
Dalam hal ini pihak kedua tidak melakukan pembayaran atas barang 
tersebut, karena sifatnya hanya titipan. Pada akhir periode, sisa barang yang 
tidak terjual akan dikembalikan pada pihak pertama, dan dilakukan proses 
bagi hasil penjualan barang konsinyasi tersebut. 
 
 

Pihak Yang Menitipkan Barang 
 
Menjalankan proses Konsinyasi  
 
Adapun menjalankan prosres konsinyasi : 
 
1. Membuat perkiraan konsiyasi  

a. Piutang Konsinyasi 
 
 
 
 
Tampilan akan sebagai berikut: 
 

 
Gambar 10.1 Membuat Perkiraan Konsinyasi 

 
 

(untuk membuat perkiraan dapat dilihat di Bab 2 “Setup 
Perkiraan”) 
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2. Membuat pelanggan konsiyasi 
 

 
 

Tampilan akan sebagai berikut : 
 

 
Gambar 10.2 Isi data pelanggan 

 
Setelah membuat perkiraan piutang konsinyasi dan pelanggan konsinyasi 
baru kita dapat melakukan transaksi konsinyasi atau transaksi barang titipan. 

 
Adapun contoh melakukan transaksi sebagai berikut : 
 
Contoh : 
 
Perusahaan kita menitipkan barang dagangan (mis. Komputer) kepada PT. 
AaBb (sebagai pihak yang menerima titipan barang) 
 
1. Menitipkan barang melalui proses penjualan 
2. Sebagian barang yang tak terjual oleh pihak yang menerima titipan 

barang akan di kembalikkan melalui proses retur penjualan 
3. Barang yang terjual akan di setor pihak yang menerima titipan barang 

(bagi hasil) melalui proses pembayaran piutang 

 
 
Transaksi Penjualan Konsinyasi 
 
Cara melakukan transaksi penjualan konsinyasi adalah sebagai berikut: 
 
1. Pada menu utama pilih Ikon Penjualan 
2. Tampilan akan seperti berikut : 

 
 

(untuk membuat pemasok dapat dilihat di Bab 3 “Setup System”) 
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Gambar 10.6 Transaksi Penjualan 

 
3. Pilih tanggal transaksi dan nama pelanggan konsinyasi (dengan 

menekan tombol sebelah kanan), setelah itu isi keterangan 
tambahan mengenai transaksi tersebut pada kolom keterangan. jika 
tidak ada, isi dengan karakter “ –“ 

4. Pada kolom kode, isikan kode barang yang akan di titipkan kepada 
pelanggan konsinyasi (pihak yang menerima titipan barang) 

5. Masukkan jumlah yang ingin Anda titipkan. Untuk kolom Satuan, 
gunakan tombol  panah ke bawah untuk memilih satuan big Unit. 

6. Isikan nominal jumlah pembayaran 0 (nol) karena transaksi ini diakui 
sebagi piutang 

7. Pilih tombol Simpan  
  Maka akan menghasilkan 2 jurnal, yaitu: 

 
D/  PIUTANG KONSINYASI    Rp.  xxx  
 K/  PENDAPATAN PENJUALAN   Rp.  xxx 
 
Dan jurnal: 
 
D/  HPP      Rp.  xxx 
 K/  PERSEDIAAN BARANG   Rp.  xxx 
 

 

Tombol untuk memilih 
nama pelanggan 

Cara bayar dan b
pembayaran dengan 
cara bayar tersebut 

esarnya 

Tulis kode barang, atau 
jika tidak hafal, tekan 
ENTER untuk memilih dari 
daftar barang 
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Sebagian barang tak terjual atau di 
kembalikan oleh Pihak yang menerima titipan 
barang 
 
Cara melakukan retur penjualan adalah sebagai berikut : 
 
1. Masuk ke dalam transaksi penjualan 
2. pada jenis transaksi pilih “Retur” (warna tampilan berwarna merah 

muda) 
3. Beri cawang pada “ambil dari transaksi nomor” dan pilih nomer 

transaksi dengan menekan tombol sebelah kanannya 
4. Akan muncul daftar transaksi penjualan yang telah kita lakukan di waktu 

lalu 
5. Pilih salah satu yang ingin di retur 
6. Maka otomatis transaksi tersebut sudah siap dalam posisi di retur. 
7. Simpan 

 
 

 
 

 
 
 

Gambar 10.7 Transaksi retur Penjualan 
 

 
Maka akan menghasilkan 2 jurnal, yaitu: 
 
D/  PENDAPATAN PENJUALAN   Rp.  xxx  
 K/ PIUTANG KONSINYASI    Rp.  xxx 
 
Dan jurnal: 
 
D/  PERSEDIAAN BARANG   Rp.  xxx 
 K/  HPP      Rp.  xxx 

 
 

Nomor transaksi 
yang diretur 

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

Jenis transaksi  pilih 
Retur Pembelian 

Barang dan jumlah 
yang diretur 

Tombol untuk 
memotongkan nilai retur 
kedalam piutang 
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Pembayaran Piutang Konsinyasi 
 
Adapun cara Bagi Hasil atau Pembayaran Piutang sebagai berikut 
 
1. Pilih ikon Piutang 
2. Setelah tampilan transaksi hutang muncul, pada jenis transaksi sebelah 

kiri atas pilih “Pembayaran piutang” 
3. Tampilan akan seperti berikut 

 
 
 

 

 
Gambar 10.7 modul penerimaan piutang 

 
 

4. Tulis pembayaran untuk transaksi konsinyasi pada kolom jumlah bayar 
5. Pilih tombol Simpan 
 
Jika transaksi ini di jalankan maka jurnal yang terjadi adalah: 
 
Kas/Bank    Rp.  xxx 
 Piutang USaha    Rp.  xxx 

 
 

Pilih nama 
pelanggan disini 

Tulis pembayaran untuk 
transaksi konsinyasi disini 

Total jumlah piutang 
yang dibayar 

Pilih pembayaran 
piutang 

Tulis keterangan sesuai 
keinginan Anda 
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Pihak yang menerima titipan 
barang 

 
 
Adapun menjalankan prosesnya: 
 
1. Membuat perkiraan konsiyasi  

b. Hutang Konsinyasi  
c. Persediaan Konsinyasi 

 
 
 

Tampilan akan sebagai berikut : 
 

 
Gambar 10.1 Membuat Perkiraan Konsinyasi 

 
2. Membuat pemasok konsiyasi 

 
 
 

Tampilan akan sebagai berikut : 
 

 
Gambar 10.2 Daftar Pemasok 

 

(untuk membuat perkiraan dapat dilihat di Bab 2 “Setup Perkiraan”) 

(untuk membuat pemasok dapat dilihat di Bab 3 “Setup System”) 



Bab 10 : Persediaan 
 
 

   Petunjuk Operasional  10-22 
 

Setelah membuat perkiraan konsinyasi (Hutang Konsinyasi & Persediaan 
Konsinyasi) dan pemasok konsinyasi baru kita dapat melakukan transaksi 
konsinyasi atau transaksi barang titipan. 

 
Adapun contoh melakukan transaksi sebagai berikut : 
 
Contoh : 
 
Toko kita di titipkan barang dagangan (mis. Kaos Distro) oleh Toko CcDd 
(Pihak yang menitipkan barang) 
 
1. Membuat barang persediaan barang titipan tersebut 
2. Proses penitipan barang melalui transaksi pembelian yang nanti akan di 

akui sebagai hutang 
3. Penjualan barang konsinyasi (titipan) 
4. Barang tak terjual, di kembalikan ke Pihak yang menitipkan barang 

5. Bagi Hasil (Pembayaran Hutang) 

 
 
 

Membuat Barang persediaan barang titipan  
 
 
 
 
 
Adapun tampilan akan sebagai berikut : 
 

 
Gambar 10.3 Daftar Pemasok 

 
 

Transaksi Pembelian Konsinyasi 
 
Setelah itu kita melakukan transaksi pembelian untuk menyetok barang titipan 
adapun caranya: 
 
Adapun Cara melakukan realisasi adalah sebagai berikut: 
 
1.  Pada menu utama pilih Ikon Pembelian 
2. Tampilan form pembelian akan muncul seperti berikut: 

 

(untuk membuat barang persediaan dapat dilihat di Bab 3 
“Setup System”) 
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 Tombol untuk memilih 
daftar pemasok 
Konsinyasi 

Anda tinggal menulis 
kode barang yang sudah 
anda setup sebelumnya, 
atau jika tidak tahu, Anda 
tekan Enter untuk memilih 
dari daftar barang 

Kosongkan kolom 
pembayaran, yang 
nantinya nominalnya 
akan masuk di perkiraan 
hutang konsinyasi 

 
Gambar 10.4 Transaksi Pembelian 

 
3. Setelah memilih Jenis transaksi sebelah kiri atas pada pilihan “Transaksi 

pembelian”. Kemudian tentukan cara bayar pada kolom sebelah kanan 
atas 

4. Pilih tanggal dan nama pemasok KONSINYASI (dengan menekan tombol 
sebelah kanan), setelah itu isi keterangan tambahan mengenai transaksi 
tersebut pada kolom keterangan. jika tidak ada, isi dengan karakter “ –“ 

5. setelah semua informasi sebelah atas di isi, Anda dapat melanjutkannya 
dengan mengisi nama barang yang akan menjadi stok konsiyasi 

6. Pada kolom kode, isikan kode barang yang ingin Anda beli. Tekan ENTER 
sehingga muncul daftar barang yang bisa Anda pilih berdasarkan nama 
barang atau kodenya. 

7. Masukkan jumlah yang ingin Anda beli 
8. Kosongkan nilai nominal pembayaran yang maka otomatis akan 

menambah daftar hutang konsinyasi kita kepada pemasok konsinyasi 
(pada saat pembagian hasil, akan mengurangi hutang konsinyasi) 

9. kemudian SIMPAN 
10. Cetak transaksi tersebut  

 
Jika Anda melakukan transaksi dan setup Anda sudah benar, maka jurnal 
yang di hasilkan akan benar juga : 
 
D/  PERSEDIAAN KONSINYASI   Rp.  xxx 
  K/  HUTANG KONSINYASI   Rp.  xxx 
 
Setelah itu kita dapat melihat hutang konsinyasi kita di Laporan Buku Bantu 
Hutang dengan nama pemasok Konsinyasi, sebagai berikut : 
 

 
Gambar 10.5 Transaksi Pembelian 
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Transaksi Penjualan Konsinyasi 
 
Setelah itu baru kita melakukan transaksi penjualan, sebagai berikut, 
 
Cara melakukan transaksi penjualan konsinyasi adalah sebagai berikut: 
 
1. Pada menu utama pilih Ikon Penjualan 
2. Tampilan akan seperti berikut : 

 
 

 
Gambar ?.6 Transaksi Penjualan 

 
 

3. Pilih tanggal transaksi dan nama pelanggan (dengan menekan tombol 
sebelah kanan), setelah itu isi keterangan tambahan mengenai transaksi 
tersebut pada kolom keterangan. jika tidak ada, isi dengan karakter “ –“ 

4. Pada kolom kode, isikan kode barang yang ingin Anda jual 
5.  Masukkan jumlah yang ingin Anda jual. Untuk kolom Satuan, gunakan 

tombol  panah ke bawah untuk memilih satuan big Unit. 
6.  Tulis jumlah pembayaran pada kolom pembayaran, sesuai dengan 

cara bayar di atas 
7. Pilih tombol Simpan  

   
Jika Anda melakukan transaksi dan setup Anda sudah benar, maka akan 
menghasilkan 2 jurnal, yaitu: 
 
D/  KAS     Rp.  xxx  
 K/  PENDAPATAN    Rp.  xxx 
 
Dan jurnal: 
 
D/  HPP      Rp.  xxx 
 K/  PERSEDIAAN KONSINYASI   Rp.  xxx 
 
 

Tombol untuk memilih 
nama pelanggan 

Cara bayar dan b
pembayaran dengan 
cara bayar tersebut 

esarnya 

Tulis kode barang, atau 
jika tidak hafal, tekan 
ENTER untuk memilih dari 
daftar barang 
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Barang tak terjual, dikembalikan ke Pihak yang 
menitipkan barang 
 
Cara melakukan retur penjualan adalah sebagai berikut : 
 
1. Masuk ke dalam transaksi pembelian 
2. pada jenis transaksi pilih “Retur” (warna tampilan berwarna merah muda) 
3. Beri cawang pada “ambil dari transaksi nomor” dan pilih nomer transaksi 

dengan menekan tombol sebelah kanannya 
4. Akan muncul daftar transaksi pembelian yang telah kita lakukan di waktu 

lalu 
5. Pilih salah satu yang ingin di retur 
6. Maka otomatis transaksi tersebut sudah siap dalam posisi di retur 
7. Cek jumlah stok terlebih dahulu 
8. Kemudian SIMPAN 

 
 

 
 

 
Gambar ?.7 Transaksi retur Pembelian 

 
 
 
 
Maka akan menghasilkan 2 jurnal, yaitu: 
 
D/  HUTANG KONSINYASI   Rp.  xxx  
 K/ PERSEDIAAN KONSINYASI   Rp.  xxx 

 
 

Nomor transaksi 
yang diretur 

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

Jenis transaksi  pilih 
Retur Pembelian 

Barang dan jumlah 
yang diretur 

Tombol untuk 
memotongkan nilai retur 
kedalam piutang 
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Bagi Hasil (Pembayaran Hutang) 
 
 
Setelah melakukan transaksi penjualan, berarti kita mempunyai hutang yang 
harus kita bayar kepada pemasok 
 
Adapun cara Bagi Hasil atau Pembayaran Hutang sebagai berikut 
 
1. Pilih ikon Hutang  
2. Setelah tampilan transaksi hutang muncul, pada jenis transaksi sebelah 

kiri atas pilih “Pembayaran hutang” 
3. Tampilan akan seperti berikut 

 
 

 
Gambar ?.7 modul pembayaran hutang 

 
 

4. Tulis pembayaran untuk masing-masing transaksi pada kolom jumlah 
bayar 

5. Pilih tombol Simpan 
 
Jika transaksi ini di jalankan maka jurnal yang terjadi adalah: 
 
Hutang Konsinyasi   Rp.  xxx 
 Kas/Bank    Rp.  xxx 
 

 

 
Trouble Shooting 

 
Kode barang tidak ada saat barang diterima 
 
Perlu diperhatikan dalam melakukan transaksi multi gudang, KODE 
BARANG akan sangat berpengaruh. Jika kode barang tidak ada pada 
saat barang diterima, mempunyai beberapa indikasi, diantaranya : 
 
- Belum ada barang sejenis dalam persediaan barang di gudang 

penerima. 
 
Berarti kita harus memasukkan nama barang tersebut ke dalam 
Persediaan Barang kita baru kita melakukan proses penerimaan 
barang dari gudang seperti sudah dijelaskan diatas 

Pilih nama pemasok 
disini 

Tulis pembayaran untuk 
masing -masing 
transaksi disini 

Total jumlah hutang 
yang dibayar 

Pilih pembayaran 
hutang 

Tulis keterangan sesuai 
keinginan Anda 
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- Sudah ada barang sejenis tetapi kode barang tidak sama. 

Perlu diperhatikan dalam menjalankan proses ini kita harus 
menyamakan kode barang di setiap Gudang / Unit 
 

- Jika saat proses pilih transaksi (dari ambil data) ada barang yang 
kodenya tidak ada maka akan terjadi pesan berikut 

 

 
                Gambar 10.22 Konfirmasi 

 
 

- Jika diketemukan keterangan seperti diatas  
 
 Data persediaan barang tidak ada di dalam Gudang Pembantu 
 Persediaan sudah ada tetapi kode barang tidak sama  

 

 
Mencetak Laporan Persediaan 
 

Modul persediaan mempunyai beberapa laporan yang bisa di cetak 
diantaranya: 
 

No Laporan 
1 Laporan Stock Minimum 

2 Laporan Daftar Barang 

3 Laporan Persediaan Barang 

4 Laporan Harga Jual ( Price List ) 

5 Laporan Harga Beli Terakhir 

6 Laporan Penjualan Terbanyak 

7 Laporan Keluar Masuk Barang 

8 Laporan Penjualan Terbanyak Berdasarkan Total Harga 

9 Laporan Persediaan ( Dengan pengelompokan ) 
 

Cara mencetak laporan persediaan adalah sebagai berikut: 
 
1. Pilih Menu 
2. Pilih Laporan 
3. Pada Form Laporan , masuk ke Jendela persediaan 
4. pilih salah satu laporan 
5. Klik Tampilkan 
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Bab 11 
Kas – Bank  dan BG 

 
Selain langsung bisa di akses dari modul penjualan,pembelian, hutang dan piutang, 
transaksi kas, bank dan BG mempunyai modul sendiri untuk melakukan transaksi –
transaksi yang tidak berhubungan langsung dengan transaksi operasional. 

 
 

a. Apa yang perlu dilakukan ................................................................................... 11-2 

b. Mengenal modul kas – bank .............................................................................. 11-2 

c. Mencatat Biaya .................................................................................................. 11-3 

i. Satu alokasi .......................................................................................... 11-3 

ii. Banyak alokasi ...................................................................................... 11-4 

d. Pendapatan (jasa) / penerimaan kas lain-lain ................................................... 11-5 

e. Penarikan Bank ................................................................................................... 11-6 

f. Setoran ke Bank .................................................................................................. 11-7 

g. Pencairan BG ..................................................................................................... 11-8 

h. Rekonsiliasi Bank ................................................................................................. 11-9 
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Apa yang Perlu Dilakukan 

 Kenali transaksi-transaksi diluar transaksi operasional 

 Fungsikan Daftar “Bank” dengan maksimal 

 Rekonsiliasi transaksi Bank Anda 

 Mengetahui Setup perkiraan penghubung “Kas” dan “BG” 

 

 

 Mengenal Modul Kas-Bank 
 
 

Pada Armadillo Accounting disediakan sendiri modul Kas Bank dimana 
modul ini digunakan untuk mencatat transaksi Kas Bank yang tidak 
berhubungan dengan transaksi-transaksi operasional (penjualan, 
pembelian dan lain-lain). Sebagai contoh modul ini digunakan untuk 
mencatat biaya , pendapatan lain-lain dan penyimpanan uang di 
Bank. 
 
Modul inti terdiri dari 4 (empat) Form yaitu: 
 

1. Kas masuk 
2. Kas keluar 
3. Bank masuk dan 
4. Bank keluar 
 
Cara masuk dalam modul ini adalah sebagai berikut: 
 

1. Pada menu utama pilih Transaksi Kas Bank 
2. Pilih Transaksi Kas Bank 
3. Tampilan akan seperti berikut: 

 
 

 
                                 Gambar 11.1. Modul Kas Bank 

Pilihan Jenis Transaksi, Anda 
bisa memilih Transaksi Kas 
atau Transaksi Bank 

Tipe transaksi Kas m
atau kas keluar 

asuk 

 
Kas - Bank 
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4. Jika Jenis transaksi Anda pilih “Transaksi Bank” maka tampilan akan 
berubah seperti berikut: 

 
 

 
                                              Gambar 11.2. Transaksi Bank 

 
 
 
 

 Mencatat Biaya 
  
Penggunaan modul Kas Bank paling sering digunakan untuk  
pencatatan biaya dan pendapatan. Jurnal biaya yang biasa                               
dihasilkan adalah : 
 

Biaya           Rp.  xxx 
   Kas          Rp.  xxx    

 
 

 

Mencatat Biaya (satu alokasi) 

 
Cara mencatat biaya (Expenses) pada Armadillo Accounting adalah 
sebagai berikut: 
 
1. Masuk dalam Transaksi Kas Bank 
2. Pada tipe transaksi pilih Kas Keluar 
3. Tulis No referensi dan Keterangan 
4. Pada kolom perkiraan tekan Enter 
5. Pilih Perkiraan biaya yang di gunakan 
6. Kembali ke form Kas keluar, tulis jumlah biaya yang dikeluarkan di 

kolom jumlah 
7. Simpan 

berasal dari perkiraan 
penghubung 

Tipe transaksi Bank 
Masuk atau Bank 
Keluar 

Pilih Nama Bank 
dengan tombol ini 
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8. Tampilan akan seperti berikut: 
 

 
                   Gambar 11.3. Mencatat Biaya 

 
 

Mencatat Biaya dengan banyak alokasi 

 
Jika kita mengeluarkan sejumlah kas sebagai biaya akan tetapi di 
alokasikan untuk beberapa pos biaya, maka kita bisa memasukkan nya 
sekaligus dalam satu transaksi. 
 
Setelah kita memilih perkiraan biaya yang pertama, kita bisa 
melanjutkannya untuk memilih biaya-biaya berikutnya.  
 
Tampilannya akan seperti berikut : 
 

 
                             Gambar 3. Mencatat banyak alokasi biaya 

Jenis transaksi : 
Transaksi Kas 

Tipe transaksi : 
Kas Keluar 

Tulis Jumlah di kolom ini 

Pilih perkiraan dengan 
menekan Enter 

 
Kas - Bank 
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Jurnal yang terjadi: 
 

Biaya 1   Rp.  xxx 
Biaya 2 dst  Rp.  xxx 
  Kas      Rp.  xxx 

 
 
 

  Pendapatan (Jasa) /  
 Penerimaan Kas lain-lain 
 

Jika Pendapatan yang berasal dari penjualan barang tercatat di modul 
penjualan, maka untuk pendapatan Jasa pencatatannya terdapat di 
modul Kas Bank. Hampir sama dengan pencatatan biaya, untuk 
pencatatan pendapatan tipe transaksinya adalah Kas Masuk (bukan kas 
keluar). 
 
Cara melakukannya adalah sebagai berikut: 
 
1. Masuk modul transaksi Kas Bank 
2. Jenis Transaksi Pilih Transaksi Kas 
3. Tipe transaksi Kas Masuk 
4. Tulis No Referensi dan Keterangan 
5. Pada kolom perkiraan, pilih perkiraan Pendapatan 
6. Tulis Jumlah pendapatan di kolom jumlah 
7. Simpan 
8. Tampilan akan seperti berikut: 

 

 
Gambar 11.4: Mencatat Pendapatan 

 
Jurnal yang terjadi: 
 

Kas   Rp.  xxx 
Pendapatan    Rp.  xxx 
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Penarikan Bank 
  
 

Salah satu transaksi Kas Bank adalah proses pencatatan penarikan dari 
Bank, Jika Anda memiliki lebih dari satu rekening Bank, sebaiknya Anda 
membuat satu persatu nama Bank Anda di dalam daftar Bank, Dan 
untuk perkiraaannya Anda juga harus membuat satu persatu nama Bank 
Anda. 
 
Untuk transaksi penarikan atau setoran Bank sebaiknya di kerjakan di 
modul Bank Keluar (bukan kas masuk). Karena dengan begitu akan ada 
kemudahan dalam kontrol data Bank. 
 
Cara mencatat penarikan Bank adalah sebagai berikut: 
 
1. Masuk modul transaksi Kas –Bank 
2. Pada jenis transaksi pilih : Transaksi Bank 
3. Pada tipe transaksi pilih Bank Keluar. 
4. Pilih nama Bank yang ditarik. 
5. Tulis No referensi dan  
6. Isikan jumlah yang ditarik 
7. Simpan 
8. Tampilan akan seperti berikut: 
 

 
Gambar 11.5: Penarikan Bank 

 
 

 

Tipe transaksi Bank 
Masuk atau Bank 
Keluar 

Pilih Nama Bank 
dengan tombol ini 

Tulis Jumlah di kolom ini 

Pilih perkiraan dengan 
menekan Enter 

 
Kas - Bank 
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Setoran ke Bank  
 

Kebalikan dari penarikan, Setoran adalah menambah jumlah Bank 
dengan sejumlah kas, proses ini juga menggunakan transaksi Bank, akan 
tetapi menggunakan Bank masuk. 
 
Cara melakukannya : 
 
1. Masuk modul transaksi kas –Bank 
2. Pada jenis transaksi pilih : Transaksi Bank 
3. Pada tipe transaksi pilih Bank Masuk. 
4. Pilih nama Bank yang menerima setoran. 
5. Tulis No referensi dan keterangan  
6. Isikan jumlah yang disetor 
7. Simpan  
8. Tampilan akan seperti berikut: 

 

 
Gambar 11.6. Setoran Bank 
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Pencairan BG 
 

 
Seperti di bahas sebelumya (pada bab penjualan), pembayaran 
transaksi penjualan dapat menggunakan BG, demikian juga dengan 
pembayaran piutang, oleh karena itu kita bisa mempunyai daftar BG 
dari transaksi yang pembayarannya dengan BG. Suatu saat jika kita ingin 
mencairkan BG-BG tersebut maka caranya adalah sebagai berikut: 
 
1. Masuk Menu Pop Up Kas- Bank 
2. Masuk Daftar BG 
3. Tampilan akan seperti berikut: 

 

 
Gambar 11.7. Daftar BG 
 

4. Form Daftar BG mempunyai beberapa jendela yaitu : 
 

a. BG Masuk 
 

i. Belum Cair ( BG yang kita punya dan belum dicairkan) 
ii. Sudah Cair (BG yang kita punya dan sudah dicairkan) 

 
b. BG Keluar 

 

i. Belum Cair (BG yang orang lain/pemasok punya dari kita 
dan belum mereka cairkan) 

ii. Sudah Cair (BG yang orang lain/pemasok punya dari kita 
dan sudah mereka cairkan) 

iii. Dari BG Masuk (BG yang orang lain/pemasok punya dari 
kita dimana BG itu berasal dari pembayaran pelanggan 
kita) 

 
5. Pada daftar BG di Jendela BG masuk Belum Cair, pilih salah satu 

BG yang ingin dicairkan 
6. Pilih Tombol Cairkan 
7. Tampilan akan seperti berikut 

 

 
Kas - Bank 
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                                     Gambar 11.8. Pencairan BG 

 
8. Pilih perkiraan untuk menyimpan dana pencairan BG , Kas atau 

Bank, Jika memilih Bank, Anda harus menentukan nama bank yang 
dipilih. 

 
 
 

 
9. Isi juga besarnya biaya administrasi pencairan 
10. setelah semua terisi klik OK 
 
Jurnal yang terjadi adalah 
 

Kas / Bank  (Rp. Xxx – Rp 10.000,-) 
Administrasi  Rp 10.000 

BG       Rp.xxx 
 

 
 

Rekonsiliasi Bank 
 
 

Pada kurun tertentu kita harus menyamakan jumlah simpanan kita di 
bank dengan yang tercatat di dalam komputer , proses ini dinamakan 
rekonsiliasi. Di dalam Armadillo Accounting ada sebuah modul untuk 
membantu proses itu. 
 
Cara melakukan rekonsiliasi adalah sebagai berikut: 
 
1. Pada Menu – Opersional – Jurnal 
2. Pilih Rekonsiliasi Perkiraan 
3. Tampilan akan seperti berikut: 

 

Catatan: 
Perkiraan untuk nilai BG di setup pada perkiraan penghubung 

berasal dari perkiraan 
penghubung 

Biaya Administrasi 
dipotongkan dari total 
BG 

Jika simpanan pencairan 
di pilih Bank, maka Anda 
harus memilih nama 
Bank tempat pencairan 
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Gambar 11.9. Rekonsiliasi 

 
4. Jika Nomer perkiraan kita pilih salah satu perkiraan Bank, maka 

akan muncul daftar transaksi yang sudah terjadi menggunakan 
bank itu. 

5. Beri tanda cawang pada transaksi yang tertulis di komputer yang 
sama dengan rekening koran bank yang ada 

6. Kemudian tekan tombol VALID 
7. Transaksi yang sudah di cawang akan hilang dari tampilan (sudah 

valid). Sedangkan yang tersisa adalah transaksi yang harus kita cari 
kebenarannya. 

 
 

Pilih perkiraan atau 
Bank yang akan di 
rekonsiliasi 

 
Kas - Bank 
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