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Abstrak
Bea cukai perak merupakan instansi di bawah Kementrian Keuangan yang memiliki tugas
pokok untuk mengawasi lalu lintas keluar masuknya barang dari daerah pabaen Indonesia. Di
bidang kemandirian, Direktorat Jendral Bea dan Cukai Perak Surabaya mendirikan koperasi sejak
tahun 1998 dengan nama Koperasi Bina Cipta. Koperasi Bina Cipta ini bergerak di bidang simpan
pinjam, ritel, dan perkreditan barang. Selama ini koperasi sudah mempunyai sistem namun belum
memadai karena semua program tidak saling terelasi, tidak dapat diakses oleh semua unit bea
cukai dan Koperasi Bina Cipta yang beranggotakan pegawai bea cukai dan umum, sehingga sering
terjadi kesalahan informasi yang didapat. Dan sudah seharusnya koperasi pada instansi sekelas
bea cukai mempunyai software yang memadai supaya dapat mempercepat dan mempermudah
pekerjaan.
Dari pembahasan dan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menemukan
beberapa pokok permasalahan yang ada pada Koperasi Bina Cipta diantaranya adalah belum
standarnya program ritel, simpan pinjam, dan pemotongan gaji. Serta program ritel, simpan pinjam
dan pemotongan gaji tidak saling terelasi satu sama lain sehingga sering terjadi kekeliruan saat
proses pemotongan gaji pegawai bea cukai.
Oleh sebab itu Koperasi Bina Cipta memerlukan suatu aplikasi sistem informasi yang dapat
membantu mengatasi masalah belum terstandarnya program ritel, simpan pinjam, dan pemotongan
gaji. Serta merelasikan program ritel, simpan pinjam dan pemotongan gaji menjadi satu aplikasi
yang dapat diakses pada bagian koperasi maupun bagian administrasi bea cukai.
Dari penyelesaian masalah diatas makan dapat disimpulkan bahwa Koperasi Bina Cipta ini
harus dibuatkan sistem informasi yang baru. Dan dengan sistem informasi yang baru ini diharapkan
dapat meningkatkan pelayanan dan fasilitas penjualan ritel, simpan pinjam dan pemotongan gaji
pegawai bea cukai.
Kata kunci: PENDAHULUAN
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan instansi di bawah Kementrian Keuangan yang

2018 - POLITEKNIK SURABAYA - KOMPUTERISASI AKUNTANSI

1

memiliki tugas pokok untuk mengawasi lalu lintas keluar masuknya barang dari daerah pabaen
Indonesia. Dan memiliki peranan penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama
dalam bidang Kepabeanan. Bea dan cukai adalah satu-satunya institusi yang bertanggung jawab
terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat karakteristik yang telah ditetapkan dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan. Direktorat
Jendral Bea Dan Cukai Jawa timur terdiri dari 3 unit, yaitu BPIB (Balai Penguji dan Identifikasi
Barang), KPPBC Tanjung Perak (Kantor Pelayawan Pajak Bea Cukai), KANWIL Juanda (Kantor
Wilayah). Di bidang kemandirian, Direktorat Jendral Bea Dan Cukai mendirikan koperasi sejak
tahun 1998 dengan nama Koperasi Bina Cipta.
Selama ini koperasi sudah mempunyai sistem, namun belum memadai, karena semua
program tidak saling terelasi, tidak dapat diakses oleh semua unit bea cukai dan Koperasi Bina
Cipta beranggotakan pegawai bea cukai dan umum, sehingga sering terjadi kesalahan informasi
yang didapat. Koperasi Bina Cipta bergerak di bidang simpan pinjam, ritel, dan perkreditan barang.
Pegawai Direktorat Jendral Bea Dan Cukai mempunyai permasalahan pada pemotongan gaji yang
dimana hasil gaji diperoleh dari hasil pengurangan program ritel dan simpan pinjam, maka dari
itu penulis mengambil judul “SISTEM INFORMASI KOPERASI DAN PEMOTONGAN GAJI
PEGAWAI BEA CUKAI DI PERAK SURABAYA”.
METODE PENELITIAN
Perancangan sistem merupakan tahap selanjutnya setelah analisa sistem, mendapatkan
gambaran dengan jelas tentang apa yang dikerjakan pada analisa sistem, maka dilanjutkan dengan
memikirkan bagaimana membentuk sistem tersebut. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari
tahap perancangan sistem yaitu sebagai berikut:
1.
Untuk memenuhi kebutuhan pemakaian sistem (user)
2.
Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghasilkan rancangan bangun yang
lengkap kepada pemograman komputer dan ahli-ahli teknik lainnya yang terlibat dalam
pengembangan atau pembuatan sistem.
Perancangan Sistem biasanya diimplementasikan atau dituangkan ke dalam bentuk
dokument flow, system flow, HIPO, Context Diagram, Data Flow Diagram (DFD) dan Entity
Relationship Diagram (ERD), Conceptual Data Mode (CMD) dan Physical Data Model(PDM).
System flow menunjukkan arus pekerjaan atau arus data dan operasi secara menyeluruh, dari
suatu sistem yang menjelaskan urutan procedure-procedure yang terdapat didalam sistem.
STUDI LITERATUR
Menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis (Jogiyanto,2005:18) sistem informasi adalah
suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi
harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan
menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.
Sistem informasi merupakan suatu perkumpulan data yang terorganisasi beserta tatacara
penggunaanya yang mencangkup lebih jauh dari pada sekedar penyajian. Istilah tersebut menyir
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atkan suatu maksud yang ingin dicapai dengan jalan memilih dan mengatur data serta menyusun
tatacara penggunaanya.Keberhasilan suatu sistem informasi yang diukur berdasarkan maksud
pembuatanya tergantung pada tiga faktor utama, yaitu : keserasian dan mutu data, pengorganisasian
data, dan tatacara penggunaanya.untuk memenuhi permintaan penggunaan tertentu, maka struktur
dan cara kerja sistem informasi berbeda-beda ber gantung pada macam keperluan atau macam
permintaan yang harus dipenuhi. Suatu persamaan yang menonjol ialah suatu sistem informasi
menggabungkan berbagai ragam data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Untuk dapat
menggabungkan data yang berasal dari berbagai sumber suatu sistem alih rupa (transformation)
data sehingga jadi tergabungkan (compatible). Berapa pun ukurannya dan apapun ruang lingkupnya
suatu sistem informasi perlu memiliki ketergabungan (compatibility) data yang disimpannya.
(Hanif Al Fatta, 2009:9).
Menurut Sutabri (2005:42), sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi
yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi
organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat
menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.
Microsoft Visual Basic 2015
Bagi anda yang berhubungan langsung dengan komputer pasti pernah mendengar dan terlibat
dengan Visual Basic, baik itu disekolah, dikantor, ditempat kerja, dan hampir semua hal yang
berkaitan dengan komputer melibatkan Visual Basic. Untuk anda yang masih awam dengan astilah
visual basic, kali ini kita akan membahas tentang definisi visual basic. Visual Basic adalah bahasa
pemrograman komputer yaitu berupa perintah atau instruksi-instruksi yang dapat dimengerti
komputer untuk menjalankan suatu tugas tertentu.
Secara umum, visual basic adalah bahasa pemrograman yang paling mudah dimengerti dan
banyak digunakan. Visual basic adalah pemrograman berbasis Windows, dimana dalam tingkat
dasar untuk melakukan pemrograman visual basic cukup sederhana yaitu dengan mengatur
menu, dan menggunakan bahasa Inggris sederhana sebagai bahasa pemrogramannya selain itu
Visual Basic juga merupakan bahasa pemrograman Visual sehingga dapat mempermudah dalam
mendesain tampilan program atau lebih dikenal dengan istilah user interface. Hal ini sangat
bermanfaat untuk membuat program yang bekerja dalam lingkungan windows yang tampilannya
lebih rumit. Dengan Bahasa Pemrograman biasa / Non Visual, waktu seorang programmer lebih
banyak dihabiskan untuk mendesain tampilan program dibandingkan dengan penulisan program
utamanya. Visual basic adalah suatu bahasa pemrogramman visual yang merupakan pengembangan
terakhir dari Basic.
Bahasa Pemrogramman Visual Basic 2015 merupakan perangkat lunak yang memiliki
kesamaan dengan bahasa Pemrogramman Basic dan bekerja pada lingkungan sistem operasi
Windows. Pemrogramman Visual Basic 2015 juga memberikan kemudahan bagi programmer
dalam membuat sebuah program, karena dalam Bahasa pemrogramman Visual Basic 2015 telah
disediakan fasilitas-fasilitas pendukung yang mudah penggunaannya tanpa menambah syntax
program yang berbelit-belit seperti pada beberapa Bahasa pemrogramman lainnya, yang tentunya
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akan lebih banyak menyita waktu dan pemikiran. Selain kemudahan tersebut, Visual Basic 2015
juga memiliki kecepatan proses yang tinggi dan keunggulan dalam file eksekusi yang dihasilkan,
yang mampu berdiri sendiri diluar software pembangunnya serta kecilnya file eksekusi yang
dihasilkan.
Pengertian DevExpress
DevExpress merupakan aplikasi tambahan untuk Visual Studio yang berisi control - control
yang membantu kita dalam membuat sebuah aplikasi yang profesional (dari segi user interface),
fitur yang lebih lengkap lengkap, dan cepat dalam mengelola data.
Definisi DataBase
Pengertian database pada awalnya berasal dari ilmu komputer. Di mana database merupakan
kumpulan informasi yang tersimpan secara sistematik pada komputer untuk mendapat informasi
melalui basis data tersebut. Seiring berkembangnya zaman, istilah database ini mulai digunakan
di berbagai hal dan banyak memunculkan tokoh-tokoh yang memberikan pendapatnya untuk
mendefinisikan apa itu database. Beberapa pengertian database menurut ahli, sebagai berikut:
1.
Chouu, mendefinisikan database sebagai sekumpulan informasi yang dapat diorganisasikan
dan bermanfaat ke dalam tata cara yang khusus. Jelas dikatakan di sini kalau database
atau base data memang berisi sekumpulan informasi yang memiliki manfaat tertentu. Data
tersebut diorganisasikan dengan tata cara khusus.
2.
Menurut Date, pengertian database system adalah tempat sejumlah berkas yang
terkomputerisasi. Jadi, pada dasarnya sistem database menurut Date merupakan sistem
yang terkomputerisasi yang bertujuan utama untuk menyimpan informasi, dan memberikan
informasi tersebut saat dibutuhkan.
3.
Ahli ketiga yang mendefinisikan database adalah Fabbri dan Schwab, dimana database
merupakan sistem berkas terpadu yang dirancang untuk meminimalkan pengulangan data
(redundancy). Intinya menurut Fabbri dan Schwab dan Schwab pengertian database itu
berkas yang menyimpan data secara terpadu, sehingga tidak ada pengulangan data saat data
tersebut dikeluarkan.
Dari berbagai Pengertian Database menurut para ahli diatas, dapat kita simpulkan kalau
database itu merupakan kumpulan berbagai data, dan data tersebut saling berhubungan antara satu
sama lain dengan diorganisasikan oleh struktur tertentu. Hal ini menjadikan data akan keluar saat
diperlukan. Kalau dalam komputer, database disimpan dalam hardware penyimpanan, serta ada
software tertentu yang membuat data dapat dimanipulasi.
Pengertian MySql
MySQL adalah sistem manajemen database SQL yang bersifat Open Source dan paling
populer saat ini. Sistem Database MySQL mendukung beberapa fitur seperti multithreaded, multiuser, dan SQL database managemen sistem (DBMS). Database ini dibuat untuk keperluan sistem
database yang cepat, handal dan mudah digunakan.
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Ulf Micheal Widenius adalah penemu awal versi pertama MySQL yang kemudian
pengembangan selanjutnya dilakukan oleh perusahaan MySQL AB. MySQL AB yang merupakan
sebuah perusahaan komersial yang didirikan oleh para pengembang MySQL.
Kelebihan MySQL
Berikut ini beberapa kelebihan MySQL sebagai database server antara lain :
1.
Source MySQL dapat diperoleh dengan mudah dan gratis.
2.
Sintaksnya lebih mudah dipahami dan tidak rumit.
3.
Pengaksesan database dapat dilakukan dengan mudah.
4.
MySQL merupakan program yang multithreaded, sehingga dapat dipasang pada server yang
memiliki multi CPU.
5.
Didukung program-program umum seperti C, C++, Java, Perl, PHP, Python, dsb.
6.
Bekerja pada berbagai platform. (tersedia berbagai versi untuk berbagai sistem operasi).
7.
Memiliki jenis kolom yang cukup banyak sehingga memudahkan konfigurasi sistem
database.
8.
Memiliki sistem sekuriti yang cukup baik dengan verifikasi host.
9.
Mendukung ODBC untuk sistem operasi Windows.
10. Mendukung record yang memiliki kolom dengan panjang tetap atau panjang bervariasi.
PENGUJIAN DAN ANALISA DATA
Implementasi merupakan tahap menerapkan sehingga siap untuk dioperasikan, dan
implementasi dapat dilaksanakan setelah system dianalisis dan dirancang.
Implementasi Program
Implementasi yang dilakukan antara lain adalah menerapkan perancangan antar muka ke
dalam bentuk halaman visual, perancangan struktur data ke dalam bentuk tabel database dan
sebagainya.
Implementasi Sistem
Tahap implementasi system merupakan tahap penerapan sistem agar dapat dioperasikan
secara optimal sesuai kebutuhan. Proses implementasi dilakukan sebagai hasil akhir dari desain
Sistem Informasi Koperasi Dan Pemotongan Gaji Pegawai Bea Cukai Di Perak Surabaya.
Implementasi Hasil Perancangan
Dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pemotongan
Gaji adalah sebagai berikut:
1.
Menu Login
Gambar 1 merupakan tampilan form menu login yang berfungsi sebagai tampilan utama.
Cara pengoperasian form login adalah dengan memasukkan username dan password. Jika selesai
klik button login untuk masuk ke form utama.
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Gambar 1
Menu Login

2.
Menu Utama
Setelah berhasil melakukan login, maka akan tampil form menu utama seperti pada gambar
4.2, form ini nantinya akan berisikan menu-menu yang apabila dipilih dan diklik akan mengakses
form-form yang ada pada sistem ini. Menu - menu yang ada pada sistem informasi ini meliputi
menu master dan menu transaksi diantaranya :
1.
Menu master meliputi: menu user, menu barang, menu supplier, menu anggota, menu
karyawan, menu unit, menu jenis dkp dan menu dkp.
2.
Menu transaksi meliputi: menu transaksi order pembelian, menu transaksi pembelian, menu
transaksi pelunasan pembelian, menu transaksi retur pembelian, menu transaksi stok opname,
menu transaksi penjualan, menu transaksi pelunasan penjualan, menu transaksi simpanan,
menu transaksi pengambilan simpanan, menu transaksi pinjaman, menu transaksi angsuran
dan menu transaksi pemotongan gaji.
3.
Menu laporan meliputi: menu laporan pembelian, menu laporan penjualan, menu laporan
stok dan menu laporan simpan pinjam.

Gambar 2
Menu Utama
3.
Menu Data User
Gambar 4.3 merupakan form data user, form ini digunakan untuk menyimpan data user
yang nantinya digunakan untuk login pada saat akan menggunakan aplikasi ini, pada form user
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ini dilengkapi dengan hak akses kepada karyawan koperasi dan pegawai BC Perak yang digunakan
untuk menentukan form apa saja yang dapat diakses oleh user.

Gambar 3
Menu Data User
4.
Menu Data Barang
Form data barang digunakan untuk menyimpan data barang, Pada form barang ini kode
atau Id barang dibuat otomatis, sehingga user hanya perlu menginput data barang yang diperlukan.
Selain itu pada form ini setiap field pada grid control dapat disembunyikan ataupun ditampilkan
sesuai dengan keinginan user. Pada form ini juga dilengkapi dengan shortcut yang digunakan
sebagai jalan pintas, tampilan menu data barang dapat dilihat pada gambar 4

Gambar 4
Menu Data Barang
5.
Menu Kategori Barang
Form pada gambar 4.5 ini digunakan untuk menyimpan data kategori barang, pada form ini
kode juga dibuat otomatis dan dilengkapi juga dengan shortcut. Untuk membuka form kategori
barang ini, user dapat membukanya melalui form barang, kemudian pada field kategori terdapat
button + yang apa bila diklik maka form kategori barang akan muncul.
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Gambar 5
Menu Kategori Barang
6.
Menu Satuan
Form pada gambar 4.6 ini digunakan untuk menyimpan data menu satuan, misalnya pcs,
lembar, botol dan lain-lain. Pada form ini kode juga dibuat otomatis dan dilengkapi juga dengan
shortcut. Untuk membuka form menu satuan ini, user dapat membukanya melalui form barang,
kemudian pada field satuan terdapat button + yang apa bila diklik maka form menu satuan akan
muncul.

Gambar 6
Menu Satuan
7.
Menu Data Supplier
Form supplier pada gambar 4.7 ini digunakan untuk menyimpan data supplier. Pada form ini
juga dilengkapi dengan shortcut dan kode juga dubuat otomatis. Data pada form ini berpengaruh
pada form order pembelian, form pembelian, form pelunasan pembelian dan form retur pembelian.
Selain itu pada form ini juga terdapat info jumlah supplier, sehingga bisa melihat data jumlah
supplier secara otomatis.
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Gambar 7
Menu Data Supplier
8.
Menu Data Anggota
Form data anggota pada gambar 4.8 ini digunakan untuk menyimpan data anggota koperasi.
Kode pada form ini juga dibuat otomatis, selain itu pada form ini juga terdapat info semua anggota
koperasi, karyawan koperasi, pegawai Bea Cukai dan anggota yang bukan pegawai Bea Cukai,
dimana info tersebut merupakan info dari semua anggota.

Gambar 8
Menu Data Anggota
9.
Menu Data Karyawan
Form data karyawan pada gambar 4.9 ini digunakan untuk menyimpan data karyawan. Pada
form ini juga dilengkapi dengan shortcut dan kode juga dubuat otomatis. Form ini berpengaruh
pada report struk penjualan, report pelunasan penjualan, report retur penjualan, report order
pembelian,report invoice pembelian, report pelunasan pembelian dan report retur pembelian.
Selain itu pada form ini juga terdapat info jumlah karyawan, sehingga bisa melihat data jumlah
karyawan secara keseluruhan.

2018 - POLITEKNIK SURABAYA - KOMPUTERISASI AKUNTANSI

9

Gambar 9
Menu Data Karyawan
10.
Menu Data DKP
Form pada gambar 4.10 merupakan form DKP, untuk menentukan nominal jenis potongan,
form ini juga berpengaruh pada form transaksi pemotongan gaji pegawai Bea dan Cukai Perak.
Selain itu juga dilengkapi dengan shortcut dan kode dibuat secara otomatis.

Gambar 10
Menu Data DKP
11.
Menu Transaksi Order Pembelian
Form transaksi order pembelian pada gambar 4.11 digunakan untuk menyimpan data order
pembelian ke supplier. Kode pada form ini juga dibuat otomatis, selain itu tampilnya data pada
order pembelian pada grid dapat disesuaikan tampilnya dengan memilih tanggal sesuai dengan
kalender.
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Gambar 11
Menu Transaksi Order Pembelian
12.
Menu Transaksi Pembelian
Form transaksi pembelian pada gambar 4.12 digunakan untuk menyimpan data pembelian
ke supplier. Form transaksi pembelian ini dilengkapi dengan fitur barcode, yaitu jika ada barang
yang datang maka akan discan menggunakan barcode scanner sehingga diketahui data barang
yang baru masuk tersebut. Pada form transaksi pembelian ini kodenya juga dibuat otomatis dan
dilengkapi juga dengan shortcut. Form transaksi pembelian ini juga dapat memasukan barang
berdasarkan kode order pembelian.

Gambar 12
Menu Transaksi Pembelian
13.
Menu Transaksi Pelunasan Pembelian
Form transaksi pelunasan pembelian pada gambar 4.13 digunakan untuk menyimpan
transaksi pelunasan pembelian. Selain itu form ini digunakan juga untuk melunasi pembelian
barang yang ke supplier yang belum membayar. Pada form transaksi pelunasan pembelian ini
kodenya juga dibuat otomatis dan dilengkapi juga dengan shortcut.
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Gambar 13
Menu Pelunasan Pembelian
14.
Menu Transaksi Retur Pembelian
Form transaksi retur pembelian pada gambar 4.14 ini digunakan untuk menyimpan transaksi
retur pembelian. Form ini dilengkapi dengan fitur barcode, yaitu jika ada barang yang datang maka
akan discane menggunakan barcode scanner sehingga diketahui data barang yang baru masuk
tersebut. Pada form transaksi pembelian ini kodenya juga dibuat otomatis dan dilengkapi juga
dengan shortcut.

Gambar 14
Menu Transaksi Retur Pembelian
15.
Menu Transaksi Penjualan
Form transaksi penjualan pada gambar 4.15 digunakan untuk menyimpan data penjualan ke
customer. Form ini dilengkapi dengan fitur barcode, yaitu jika ada barang yang datang maka akan
discan menggunakan barcode scanner sehingga diketahui data barang yang baru masuk tersebut.
Pada form transaksi pembelian ini kodenya juga dibuat otomatis dan dilengkapi juga dengan
shortcut.
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Gambar 15
Menu Transaksi Penjualan
16.
Menu Transaksi Pelunasan Penjualan
Form transaksi pelunasan penjualan pada gambar 4.16 digunakan untuk menyimpan
transaksi pelunasan penjualan. Selain itu form ini digunakan juga untuk melunasi penjualan
barang ke customer yang belum membayar. Pada form transaksi pelunasan penjualan ini kodenya
juga dibuat otomatis dan dilengkapi juga dengan shortcut. Form transaksi pelunasan penjualan ini
juga dapat melunasi barang per kode penjualan yang dibayar secara kredit.

Gambar 16
Menu Transaksi Pelunasan Penjualan
17.
Menu Transaksi Stok Opname
Form transaksi stok opname pada gambar 4.17 digunakan untuk menyimpan data transaksi
stok opname. Form ini berfungsi untuk menstabilkan stok barang yang ada digudang dan di sistem.
Form ini digunakan disetiap hari untuk meminimalisir perbedaan stok yang besar di akhir bulan.
Pada form transaksi pembelian ini kodenya juga dibuat otomatis dan dilengkapi juga dengan
shortcut.
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Gambar 17
Menu Transaksi Stok Opname
18.
Menu Transaksi Simpanan
Form transaksi simpanan pada gambar 4.18 ini digunakan untuk menyimpan data transaksi
simpanan pegawai bea dan cukai perak. Kode pada form ini juga dibuat otomatis, selain itu pada
form ini juga terdapat info simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan total simpanan
dimana info tersebut merupakan info dari masing-masing anggota.

Gambar 18
Menu Transaksi Simpanan
19.
Menu Transaksi Pengambilan Simpanan
Form transaksi pengambilan simpanan pada gambar 4.19 ini digunakan untuk menyimpan
data transaksi pengambilan simpanan pegawai bea dan cukai perak. Kode pada form ini juga dibuat
otomatis, selain itu pada form ini juga terdapat info simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan
sukarela dan total simpanan dimana info tersebut merupakan info dari masing-masing anggota.
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Gambar 19
Menu Transaksi Pengambilan Simpanan
20.
Menu Transaksi Pinjaman
Form transaksi pinjaman pada gambar 4.20 ini digunakan untuk menyimpan data transaksi
pinjaman anggota koperasi. Kode pada form ini juga dibuat otomatis dan juga dilengkapi shortcut,
selain itu pada form ini juga terdapat info jumlah anggota, info jumlah karyawan koperasi, info
jumlah pegawai bea cukai dan info jumlah anggota luar pegawai bea cukai atau biasa disebut
anggota luar biasa.

Gambar 20
Menu Transaksi Pinjaman
21.
Menu Transaksi Angsuran
Form transaksi angsuran pada gambar 4.21 ini digunakan untuk menyimpan data transaksi
angsuran anggota koperasi. Kode pada form ini juga dibuat otomatis dan juga dilengkapi shortcut,
selain itu pada form ini juga terdapat info bulan pencairan, info jumlah angsuran, info hutang,
info sisa pokok hutang saat ini, info lama angsuran atau tenor, info angsuran ke berapa, info bunga
dalam bentuk persen, info nominal bunga dan info pelunasan segera jika anggota ingin langsung
melunasi semua hutangnya.
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Gambar 21
Menu Transaksi Angsuran
22.
Menu Transaksi Pemotongan Gaji Pegawai
Form transaksi pemotongan gaji pegawai pada gambar 4.22 ini digunakan untuk menyimpan
data transaksi pemotongan gaji pegawai bea dan cukai perak. Kode pada form ini juga dibuat
otomatis dan juga dilengkapi shortcut. Form ini digunakan setiap awal bulan untuk menghitung
gaji bersih pegawai bea dan cukai perak yang sudah dikurangi dikurangi dengan simpanan wajib,
hutang toko, dan angsuran per bulan pegawai jika mempunyai pinjaman uang atau barang di
koperasi.

Gambar 22
Menu Transaksi Pemotongan Gaji Pegawai
23.
Layout Laporan Order Pembelian
Layout laporan order pembelian pada gambar 4.23 ini adalah preview dari nota atau kwitansi
yang dibuat setelah pengisian form transaksi order pembelian, nota ini digunakan sebagai bukti
pembayaran transaksi order pembelian.
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Gambar 23
Layout Laporan Order Pembelian
24.
Layout Invoice Pembelian
Layout invoice pembelian pada gambar 4.24 ini adalah preview dari nota atau kwitansi yang
dibuat setelah pengisian form transaksi pembelian ke supplier. nota ini digunakan sebagai bukti
pembayaran transaksi pembelian.

Gambar 24
Layout Invoice Pembelian
25.
Layout Laporan Retur Pembelian
Layout laporan retur pembelian pada gambar 4.25 ini adalah preview dari nota atau kwitansi
yang dibuat setelah pengisian form transaksi retur pembelian ke supplier, nota ini digunakan
sebagai bukti pembayaran transaksi retur pembelian.

Gambar 25
Layout Laporan Retur Pembelian
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26.
Layout Struk Penjualan
Layout struk penjualan pada gambar 4.26 ini adalah preview dari nota atau kwitansi yang
dibuat setelah pengisian form transaksi penjualan, nota ini digunakan sebagai bukti pembayaran
transaksi penjualan ke customer.

Gambar 26
Layout Struk Penjualan
27.
Layout Laporan Daftar Penjualan Per Periode
Layout laporan daftar penjualan per periode pada gambar 4.27 ini adalah preview dari detail
laporan daftar penjualan per periode. Laporan ini dapat ditampilkan sesuai periode yang dipilih,
bisa per tanggal, per bulan, maupun per tahun.

Gambar 27
Layout Laporan Daftar Penjualan Per Periode
28.
Layout Laporan Penjualan Per Transaksi
Layout laporan penjualan per transaksi pada gambar 4.28 ini adalah preview dari detail
laporan penjualan per transaksi. Laporan ini dapat ditampilkan sesuai periode yang dipilih, bisa
per tanggal, per bulan, maupun per tahun.

Gambar 28
Layout Laporan Penjualan Per Transaksi
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29.
Layout Laporan Penjualan Per Kategori Barang
Layout laporan penjualan per kategori barang pada gambar 4.29 ini adalah preview dari
detail laporan penjualan per kategori barang. Laporan ini dapat ditampilkan sesuai periode yang
dipilih, bisa per tanggal, per bulan, maupun per tahun.

Gambar 29
Layout Laporan Penjualan Per Kategori Barang
30.
Layout Laporan Penjualan Per Customer
Layout laporan penjualan per customer pada gambar 4.30 ini adalah preview dari detail
laporan penjualan per customer. Laporan ini dapat ditampilkan sesuai periode yang dipilih, bisa
per tanggal, per bulan, maupun per tahun.

Gambar 30
Layout Laporan Penjualan Per Customer
31.
Layout Laporan Stok Opname
Layout laporan stok opname pada gambar 4.31 ini adalah preview dari detail laporan stok
opname. Laporan ini dapat ditampilkan sesuai periode yang dipilih, bisa per tanggal, per bulan,
maupun per tahun.

Gambar 31
Layout Laporan Stok Opname
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32.
Layout Laporan Kartu Stok
Layout laporan kartu stok pada gambar 4.32 ini adalah preview dari detail laporan stok
yang berubah di setiap transaksi penjualan, pembelian dan retur pembelian. Laporan ini dapat
ditampilkan sesuai periode yang dipilih, bisa per tanggal, per bulan, maupun per tahun.

Gambar 32
Layout Laporan Kartu Stok
33.
Layout Laporan Daftar Pembelian Per Periode
Layout laporan daftar pembelian per periode pada gambar 4.33 ini adalah preview dari detail
laporan pembelian per periode. Laporan ini dapat ditampilkan sesuai periode yang dipilih, bisa per
tanggal, per bulan, maupun per tahun.

Gambar 33
Layout Laporan Daftar Pembelian Per Periode
34.
Layout Laporan Pembelian Per Supplier
Layout laporan pembelian per supplier pada gambar 4.34 ini adalah preview dari detail
laporan pembelian per supplier. Laporan ini dapat ditampilkan sesuai periode yang dipilih, bisa
per tanggal, per bulan, maupun per tahun.

Gambar 34
Layout Laporan Pembelian Per Supplier
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35.
Layout Laporan Kartu Hutang
Layout laporan kartu hutang pada gambar 4.35 ini adalah preview dari detail laporan kartu
hutang. Laporan ini dapat ditampilkan sesuai periode yang dipilih, bisa per tanggal, per bulan,
maupun per tahun.

Gambar 35
Layout Laporan Kartu Hutang
36.
Layout Laporan Simpanan Anggota Koperasi
Layout laporan simpanan anggota koperasi pada gambar 4.36 ini adalah preview dari detail
laporan simpanan anggota koperasi. Preview ini menampilkan seluruh simpanan anggota koperasi.

Gambar 36
Layout Laporan Simpanan Anggota
37.
Layout Laporan Rekap Simpanan Anggota Koperasi
Layout laporan rekap simpanan anggota koperasi pada gambar 4.37 ini adalah preview dari
detail laporan rekap simpanan anggota. Laporan ini menampilakan seluruh simpanan yang harus
dibayar oleh semua anggota koperasi.

Gambar 37
Layout Laporan Rekap Simpanan Anggota Koperasi
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38.
Layout Laporan Simpanan Per Jenis Simpanan
Layout laporan simpanan per jenis simpanan pada gambar 4.38 ini adalah preview dari detail
laporan simpanan per jenis simpanan. Laporan ini dapat ditampilkan sesuai jenis simpanan yang
dipilih oleh user.

Gambar 38
Layout Laporan Simpanan Per Jenis Simpanan
39.
Layout Laporan Pinjaman Per Anggota
Layout laporan pinjaman per anggota pada gambar 4.39 ini adalah preview dari detail
laporan pinjaman per anggota koperasi. Laporan ini dapat ditampilkan sesuai anggota koperasi
yang dipilih.

Gambar 39
Layout Laporan Pinjaman Per Anggota
Evaluasi
Setelah Implementasi, maka dilakukan evaluasi dari software sistem informasi koperasi dan
pemotongan gaji pegawai direktorat jendral be dan cukai. Evaluasi dilakukan dengan melakukan
testing pada software tersebut, dan yang melakukan testing adalah beberapa karyawan korerasi
yang menggunakn software tersebut.
Beberapa masukan dari karyawan koperasi di bea dan cuka surabaya, baik berupa kelebuhan
dan kekurangan software dapat dilihat sebagai berikut:
1.
Kelebihan:
Setelah dilakukan beberapa testing atau pengujian oleh beberapa karyawan, pada software
ini terdapat beberapa kelebihan, yaitu :
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2.

a.
Cukup mudah dipahami pengoperasiannya.
b.
Cukup lengkap print out laporan-laporan yang diperlukan.
Kekurangan:
Kecepatan software masih dianggap kurang. Hal ini bisa dipahami karena spesifikasi hardware
belum cukup memadai untuk bisa menjalankan software yang dibuat dari Visual Basic 2015.

PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan di bab IV, dapat disimpulkan bahwa:
1.
Sistem informasi koperasi ini dapat mempermudah karyawan koperasi dalam melakukan
pencatatan dan penyimpanan data penjualan ritel, simpanan, pinjaman dan pemotongan
gaji.
2.
Sistem informasi ini dapat mempermudah dalam pembuatan laporan ritel, simpanan,
pinjaman dan pemotongan gaji.
3.
Sistem informasi ini meningkatkan pelayanan dan fasilitas penjualan ritel, simpan pinjam
dan pemotongan gaji pegawai bea cukai.
Saran
Untuk memperoleh hasil kinerja software yang lebih maksimal maka ada beberapa hal yang
dapat dilakukan oleh Koperasi Bina Cipta di Direktorat Jendral Bea Dan Cukai, antara lain:
1.
Mengupgrade hardware dan sistem operasi, sehingga lebih mempercepat kinerja software.
2.
Diinstall di server sehingga dapat di akses oleh pengurus koperasi yang berada di unit BPIB
(Balai Penguji dan Identifikasi Barang), KPPBC Tanjung Perak (Kantor Pelayawan Pajak Bea
Cukai), KANWIL Juanda (Kantor Wilayah).
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