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A. INSTALL SOFTWARE 

Langkah Langkah Install 

Software Akuntansi Gplus berjalan under windows dan sempurna di resolusi screen 

1280x768 pixels atau di atasnya 

 

1. Install 

 Siapkan file SetupGplusPos.exe untuk Akuntansi Gplus Simpel 

 Jalan file setup di atas sampai selessai 

 Setelah software terinstall, jangan dijalankan dulu. 

 

2. Menjalankan Software 

 Pada desktop akan muncul shortcut  

 Klik kanan pada shortcut Gplus… 

 Klik Property 

 Klik Advance 

 Centang pada Kotak “Run as Administrator” 

 Klik OK 

 Selanjutnya jalankan software GplusPos 

 Bila muncul pesan "Pilih YES -> Default  Pilih NO -> Exit" 

 "Lokasi Data Tidak Ditemukan", klik YES 

B. PENGERTIAN ISTILAH  

Beberapa istilah yang berbeda namun sebenarnya sama, yaitu: Beban sama dengan Biaya, 

Kewajiban sama dengan utang, Akun sama dengan Rekening atau Perkiraan, Supplier 

sama dengan Vendor atau Pemasok, Pelanggan sama dengan Customer.  Item diartikan 

barang dan jasa 

 

 
 

Save - Perintah untuk melakukan penyimpanan record

Open - Perintah untuk melihat daftar record sebelumnya

New - Perintah untuk memulai record baru

Delete - Perintah untuk menghapus record

List - Perintah untuk melihat daftar record sebelumnya lebih rinc

Print - Perintah untuk mem-preview sebelum dicetak

Print - Perintah untuk mem-preview sebelum dicetak
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INFO LISENSI DAN TUTORIAL 

 

 

 
 

 Bila ingin membeli lisensi, kirimkan data dalam kotak merah ke no. WA tertera 

 

 

 

 

 

 

 

Navigasi - Perintah untuk mendisplay sebuah daftar

Refresh - Perintah untuk memperbarui tampilan data

Loading - Perintah untuk menampilan data

Navigasi - Perintah untuk menampilkan kalender

Pelanggan - Perintah untuk menampilkan daftar pelanggan

Supplier - Perintah untuk menampilkan daftar supplier

Navigasi - Perintah untuk menampilkan akun

Klik info 

lisensi 

Klik Tutorial 
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C. MENGENAL AKUN (REKENING)  

Akun akuntansi dapat dibedakan akun untuk penyajian neraca dan akun untuk penyajian Rugi 

Laba. Akun kelompok Neraca terdiri dari Aset, Utang, dan Ekuitas. Akun kelompok Laba Rugi 

terdiri dari Pendapatan, Beban Pokok Penjualan, Beban Usaha, dan Pendapatan dan Beban 

Diluar Usaha. 

1. ASET 

Aset merupakan kekayaan fisik yang dimiliki perusahaan.  Aset terbagi menjadi aset 

lancar dan aset tidak lancar.  

 Aset lancar 

Aset lancar adalah kekayaan perusahaan yang berupa uang tunai (kas) dan kekayaan 

lain yang mudah diuangkan atau dalam jangka waktu pendek dapat ditukarkan 

menjadi uang tunai. 

 Kas  atau Bank 

Aset berupa kas atau uang tunai yang disimpan secara fisik di dalam perusahaan. 

Akun ini digunakan untuk menampung transaksi yang berkaitan dengan kas atau 

Bank 

 Piutang Usaha 

Akun ini digunakan untuk menampung penjualan tempo. Piutang usaha ini 

mempunyai subledger atau buku pembantu piutang yang merupakan rincian dari 

piutang usaha.  

 Piutang Lain lain  

Akun ini digunakan untuk menampung transaksi yang menimbulkan tagihan yang 

bukan dari transaksi penjualan kredit. Misalnya pinjaman kepada karyawan. Akun 

ini tidak mempunyai subledger.  

 Persediaan  

Akun ini digunakan untuk menampung transaksi yang berkaitan dengan 

pergerakan persediaan, baik itu barang dagangan, Barang dalam proses, Bahan 

Baku, dan lainnya. Persediaan ini mencerminkan nilai dari phisik barang yang 

tersedia.  

 Beban Dibayar Dimuka 

Akun ini digunakan untuk menampung pembayaran biaya-biaya dimana masa 

manfaatnya belum terjadi, misalnya pembayaran sewa untuk 2 tahun, maka 

pembayaran ini masuk dalam Beban Dibayar Dimuka. 

 Aset Tidak Lancar  

Aset tidak lancar adalah aset yang tidak memenuhi kriteria kelompok aset lancar. 
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 Investasi Jangka Panjang  

Aset berupa instrument investasi yang disimpan hingga jatuh tempo, yang biasanya 

berjangka waktu panjang, biasa disebut “held-to-maturity”. 

 Property 

Aset  berupa property (tanah, bangunan/gedung) yang diperoleh bukan untuk 

digunakan dalam operasional perusahaan secara normal, melainkan untuk 

mendapat keuntungan tertentu, misalnya dengan cara disewakan atau dijual 

kembali dengan harga yang lebih tinggi.  

 Tanah  

Aset berupa tanah atau lahan yang digunakan untuk operasional perusahaan.  

 Bangunan  

 Aset berupa bangunan yang digunakan untuk operasional perusahaan, mulai dari 

tempat parkir, post satpam, gudang, pabrik, kantor, dan lain sebagainya.  

 Mesin  dan Peralatan  

Aset berupa mesin dan peralatan yang digunakan untuk operasional perusahan, 

mesin  dan peralatan apapun itu.  

 Sarana dan Peralatan kantor   

Aset  berupa furniture, mebeler, dan peralatan kantor yang digunakan untuk 

operasional perusahaan. 

 Kendaraan  

Aset berupa kendaraan yang dimiliki dan digunakan untuk menunjang kelancaran 

operasional perusahaan, termasuk kendaraan-kendaraan dinas, baik roda dua 

maupun roda empat.  

 Aset Tak Berwujud  

Aset tak lancar yang tidak memiliki wujud fisik akan tetapi diharapkan akan 

mendatangkan manfaat baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. 

Misalnya: goodwill, merk, patent, copyright dan biaya organisasional, perijinan. 

 Aktiva Lain-lain  

Aset yang tidak memenuhi kriteria lancar tetapi tidak bisa digolongkan kedalam akun 

aset tak lancar yang telah disebutkan di atas. 

2. KEWAJIBAN 

 Kewajiban Lancar 

Adalah kewajiban finansial perusahaan yang harus dilunasi dalam jangka waktu relatif 

pendek umumnya kurang dari satu tahun, seperti akun:  
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 Utang Usaha 

Akun ini digunakan untuk menampung utang yang timbul dari pembelian dengan 

pembayaran tempo. 

 Utang Bank (Bagian dari jangka panjang) 

Akun ini digunakan untuk menampung utang bank yang jatuh temponya masih 

dalam periode berjalan. Jumlah ini adalah bagian dari Utang Jangka Panjang. 

 Beban yang masih harus dibayar 

Akun ini digunakan untuk menampung biaya biaya yang dibebankan pada suatu 

periode buku namun belum dilakukan pembayaran.  

 Pendapatan diterima dimuka  

Akun ini digunakan untuk menampung transaksi pendapatan diterima lebih dulu 

dari penyerahan barang/jasa. 

3. BEBAN 

Kelompok biaya ini memiliki beberapa akun untuk menampung biaya-biaya yang terjadi 

dalam menjalankan operasional perusahaan. Akun akun yang diperlukan dalam kelompok 

beban usaha ini tergantung dari kebutuhan perusahaan. Beban usaha ini dapat dibedakan 

menjadi beberapa kelompok, contohnya: 

 Beban Pegawai, contoh 

 Gaji dan Upah  

 Biaya Lembur  

 Biaya THR dan Bonus 

 Biaya Kesehatan  

 Dan seterusnya  

 Beban Penjualan, contoh: 

 Biaya Promosi  

 Biaya Pengiriman Barang  

 Biaya sewa  

 Biaya penjualan lainnya  

 Beban Administrasi dan Umum, contoh: 

 Biaya Alat Tulis kantor  

 Biaya Listrik dan telpon  

 Biaya Pemeliharaan  

 Biaya Umum lainnya  

4. PENDAPATAN DAN BEBAN DILUAR USAHA 

Pendapatan diluar usaha adalah pendapatan yang diperoleh bukan dari kegiatan pokok 

perusahaan, misalnya Pendapatan lain lain. 

Beban Diluar usaha adalah biaya-biaya yang terjadi tidak terkait langsung dengan kegiatan 

pokok perusahaan, misalnya biaya bunga pinjaman, biaya administrasi bank. 
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D. MENU UTAMA 

Pertama kali masuk software akuntansu Gplus Standar akan muncul display menu utama. 

  

 

 
 

 MENU PERUSAHAAN 

 MENU AKUN 

 MENU MASTER 

 MENU PENGATURAN 

 MENU PEMBELIAN 

 MENU PENJUALAN 

 MENU JURNAL UMUM 

 MENU UTANG - PIUTANG 

 MENU ASET DAN ADJUSTMENT 

 MENU BUKU BESAR 

 MENU LAPORAN KEUANGAN 

 MENU LAPORAN OPERASIONAL 

E. MEMULAI PERUSAHAAN BARU 

Dalam database baru dibuat secara otomatis sudah berisi: 

 Rekening dengan daftar rekening standar 

 Data Tax 

 Data pengaturan default 

 

Periode aktif 

Status 

registrasi 
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Untuk memulai penyelenggaraan akuntansi perusahaan, dapat dilakukan dengan 

Langkah langkah sebagai berikut: 

1. Menyesuaikan akun sesuai kebutuhan perusahaan 

2. Mengisi data supplier 

3. Mengisi data pelanggan 

4. Mengisi data pegawai  

5. Mengisi data item dan jasa 

6. Mengisi stok awal barang 

7. Mengisi data asset 

8. Mengisi data neraca awal 

F. PENGATURAN 

Menu pengaturan digunakan untuk mensetting variabel default, aturan proses, periode, dan 

menentukan hak akses dari setiap user. 

1. DEFAULT JURNAL 

Pengaturan ini digunakan untuk menentukan variabel default dan aturan proses yang 

berkaitan dengan pencatatan transaksi. 

 

  

 

1.1. Login dengan Password 

Untuk mengaktifkan password ketika login, klik (centang) pada Login dengan 

Password 

1.2. Akun Jurnal 

Penentuan akun jurnal ini berkaitan dengan Maintan Master Item 

 Stock Item 
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 Bila dijual akun pendapatan ditampung dalam akun “400-10” 

 Bila dijual akun persediaan yang dikurangi akun “140-10” 

 Bila dibeli akun persediaan yang ditambah akun “140-10” 

 Bila dijual akun Harga Pokok yang bertambah akun “510-00” 

 

 Non Stock Item 

 Bila dibeli langsung dibebankan ke akun “510-10” 

 Bila dijual akun pendapatan ditampung dalam akun “400-10” 

 

 Metode Harga Pokok 

Default menggunakan FIFO dan disarankan untuk tidak dirubah 

 

Sesuaikan akun akun di atas bila tidak sesuai. 

 

1.3. Penjualan 

 
 

 Akun Penjualan Tempo, default akun piutang pada transaksi penjualan 

dengan pembayaran tempo / piutang 

 Akun Penjualan Tunai, default akun Kas pada transaksi penjualan dengan 

pembayaran tunai 

 Akun Potongan penjualan, default akun potongan untuk menampung 

pemberian discount. 

 Syarat pembayaran abaikan 

 

1.4. Pembelian 

 Akun Hutang, default akun hutang untuk menampung pembelian dengan 

pembayaran tempo / Hutang.  

 Akun Pembelian Tunai, default akun potongan untuk menampung pemberian 

discount pembelian 

 Syarat pembayaran abaikan 
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1.5. Keuangan 

 

 
 

 Akun Penerimaan Piutang, default akun kas bank untuk menampung 

penerimaann piutang. 

 Akun Penerimaan non Piutang, default akun kas bank untuk menampung 

penerimaann selain dari piutang. 

 Akun Pembebanan Keuangan abaikan 

 Akun Pembayaran utang, default akun kas bank untuk menampung 

pembayaran hutang 

 Akun Pengeluaran non utang, default akun kas bank untuk menampung 

pembayaran selain hutang 

 Akun Laba sudah sesuai 

 Secara default periode tahun lalu dikunci, bila ingin membuka tinggal 

Unclick 

 Centang Tutup Periode BulanSebelumnya bila ingin di kunci 
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1.6. Persediaan 

 

 
 

 Default Gudang penjualan Tunai (modul POS), pada saat display item pada 

modul POS, maka item yang ditampilkan pertama kali adalah item yang ada di 

gudang yang ditentukan di sini. Bila tidak sesuai silahkan diganti 

 Default Gudang penerimaan barang atau pembelian, pada saat display item 

pada modul POS, maka item yang ditampilkan pertama kali adalah item yang 

ada di gudang yang ditentukan di sini. Bila tidak sesuai silahkan diganti 

 Default akun penyesuaian stok, pada saat menjalankan modul penyesuaian 

stok, maka selisih stok akan ditampung pada akun yang ditentukan di sini. 

 Hindari Saldo Item Minus, bila dicentang maka bila stok tidak mencukupi 

transaksi tidak dapat disimpan. 

 Penomoran kode item, bila diisi akan digunakan secara otomatis dalam 

master item. 

 

1.7. Point Of Sales 
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 Akun Penerimaan Kas, default akun kas untuk menampung penerimaan 

penjualan via POS. ID Pelanggan defaultnya ditentukan di sini. 

 ID Pelanggan, default ID pelanggan yang digunakan dalam POS 

 Centang bila menggunakan Barcode Scanner 

 Centang bila diijinkan merubah harga jual 

 Centang bila diijinkan cetak struk sebelum Disimpan 

 Centang bila diijinkan cetak ulang struk 

 

1.8. Multi Printer 

Bila print struk intin dicetak dari lebih dari satu mesin printer, maka 

Tentunkan: 

 Pilih mesin printer 1 

 Pilih Mesin Printer 2, centang ENTER bila diperlukan ENTER untuk melanjutkan 

cetakan kedua. 

 Dstnya 

1.9. Ukuran Struk 

 Pilih 5.8 bila menggunakan kertas struk kecil 

 Pilih 7.5 bila menggunakan kertas sedang/besar 

 

1.10. Menambahkan Teks pada Struk 

 Centang bila ingin menambahkan Teks pada struk 

 Klik Teks 

 Isi penambahan teks pada form penambahan teks 

 

 
 

 Untuk mengaktifkan Klik Gunakan Form Khusus 
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PENGOPERASIAN 

A. MENU PERUSAHAAN 

1. GANTI PERUSAHAAN 

Modul ini digunakan untuk menunjukan database yang aktif dan atau merubah database 

yang aktif. 

 Tanda centang artinya perusahaan yang aktif 

 Doubleclick pada perusahaan yang berbeda yang ingin diaktifkan 

 

 
 

2. BUAT PERUSAHAAN BARU 

Modul digunakan untuk membuat perusahaan atau database baru dan sistem 

menyediakan sampai 99 database. 

 Isi nama dan data perusahaan 

 Tentukan tanggal mulai pembukuan (cut off) 

 Bila ingin mencopy master dari database lain, klik Copy Master 

 Klik Buat Database Baru 
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3. DATA PERUSAHAAN 

 
 

 Pertama kali masuk ke modul data perusahaan/institusi, secara default yang 

muncul data database yang aktif. 

 Jika memiliki lebih dari satu database, untuk melihat data perusahaan/institusi 

dengan meng-klik panah disamping kiri dan kanan DATA PERUSAHAAN 

3.1. PERUBAHAN DATA 

 Bila ingin merubah data perusahaan, dapat dilakukan langsung perubahannya 

 Mengaktifkan backup otomatis: 

 isi periode backup 

 Pilih lokasi folder backup 

 Sistem akan melakukan backup database setiap komputer server 

dihidupkan 

 Klik Save untuk menyimpan perubahan data 

3.2. MERUBAH LOKASI DATA 

 Lokasi data secara default berada di drive software (home) 

 Buat folder di drive selain folder (home)  

Contoh: D:\DataGplus\Data 

 Tutup Gplus 

 Copy database secara manual yang akan dipindah, contoh database PRSH02 

beradadi lokasi data: 

 
Paste copian database PRSH02 ke folder D:\DataGplus\Data\ 

 Jalankan lagi Gplus dan masuk ke data perusahaan 

  
 Arahkan lokasi data ke lokasi D:\DataGplus\Data\PRSH02 

 Klik Update untuk menyimpan 

Klik disini untuk 

menampilan lokasi 

database 
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 Bila lokasi data sudah berada di drive D, selanjutkan bisa disetting folder 

sharing agar bisa diakses oleh komputer klien. 

 

3.3. REMOVE ATAU COPY DATABASE 

 Database yang bisa di Remove atau di Copy adalah database yang tidak aktif 

 

3.4. UPLOAD LOGO 

 Klik pada bagian frame gambar 

 Pilih file .jpg dengan size kurang lebih 100 x 100 

 Klik Save untuk menyimpan gambar logo 

 

B. REGISTRASI  

Dalam tampilan menu utama, dibagian bawah ada teks ‘Registerd’ artinya software sudah 

terregister atau ‘Unregister’ artinya belum teregister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirim nomor kode akses didalam kotak merah ke vendor software.  

 

C. MAINTAIN AKUN 

Pada menu utama, klik menu Akun, kemudian akanmuncul display sbb: 

1. Membuat Akun Baru 

 Klik New 

 Isi kode akun 

 Isi nama akun 

 Pilih Tipe Akun 

 Kemudian Klik Save 

Usahakan dalam menentukan kode akun berurutan sesuai tipe akunnya 

 

Isi nomor 

disni 
Klik disini 
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2. Meng-Edit data Akun 

Kode tidak bisa dirubah, yang bisa dirubah hanya deksripsi akun dan tipe akun 

 Klik pada kode akun yang ingin di-edit (Dalam table) 

 Sesuaikan deskripsi akun bila diperlukan 

 Sesuaikan tipe akun bila diperlukan 

 Kemudian klik Save 

3. Menghapus Akun 

Akun yang bisa dihapus adalah akun yang belum digunakan dalam transaksi dan bukan 

akun Aset Neto 

 Klik pada kode akun yang ingin dihapus 

 Kemudian klik Delete 

 

4. Mengisi data Saldo Awal Neraca 

 Tentukan dulu tanggal cut off. 

Cut Off digunakan untuk memotong proses pencatatan keuangan sebelumnya, dan 

kemudian membentuk pencatatan baru dengan metode yang berbeda ke dalam 

laporan keuangan. Cut off sebagai pisah batas dari awal periode pencatatan transaksi 

dari periode sebelumnya 

 Hitung semua saldo aset, hutang dan aset neto per tanggal cut off 
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 Klik pada Neraca Awal yang dilingkari 

 

 
 

 Untuk Data Aset, Isi angka pada kolom Debet yang berwana putih. 

 

 
 

 Untuk Data Hutang, isi angka pada kolom Kredit yang berwarna putih pada baris tipe 

akun Hutang 

 Untuk Data Ekuitas, isi angka pada kolom Kredit yang berwarna putih pada baris tipe 

akun Ekuitas 

Jumlah Ekuitas = Aset – Hutang 
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 Bila jumlah Modal Awal diketahui isikan pada akun Modal, kemudian selisih 

Jumlah Ekuitas dengan Modal isikan pada akun Akumulasi Laba Tahun 

Lalu 

 Bila jumlah Modal Awal tidak diketahui isikan jumlah ekuitas pada akun Modal 

 Bila Selisih 0 artinya sudah balance 

 

D. MASTER BARANG DAN JASA 

Modul ini digunakan untuk maintain data master item (barang dan jasa), setiap item harus 

ditentukan kelompoknya: 

 Stok, artinya seluruh mutasi item ini beserta nilainya akan dicacat dalam buku 

pembantu dan dapat dilihat mtasi dalam laporan persediaan. Nilai dari item ini 

ditampung dalam akun persediaan. 

 Non Stok, artinya item ini tidak memiliki buku pembantu, dan mutasi dari item ini 

ditampung dalam akun biaya 

 

 

 
 

1. Membuat Item Baru 

 Klik New 

 Kode item bisa otomatis atau diisi manual 

 Isi barcode bila ada (lihat barcode di label produk) 

 Isi deskripsi item 

 Pilih Satuan dengan meng-klik    bila tidak ditemukan, ketik langsung nama 

satuannya 

 Pilih Kelompok 

 Pilih Kategori dengan meng-klik    bila tidak ditemukan, ketik langsung nama 

kategorinya 
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 Untuk kelompok item Stok, pilih Gudang dengan meng-klik    bila tidak 

ditemukan, ketik langsung nama gudangnya 

 Isi harga jual 

 Isi harga jual khusus bila ada 

 Isi harga beli terakhir bila ada datanya 

 Harga beli grossup (abaikan bila bukan perusahaan PKP atau tidak meneribitkan 

faktur pajak) 

 Default Metode harga pokok adalah FIFO, sebaiknya tidak perlu dirubah. 

 Tentukan pengenaan PPN masukan dan keluaran, kosong bila tidak ada PPN 

 Akun Pendapatan, bila tidak sesuai, dapat disesuaikan 

 Akun Persediaan/Biaya, bila tidak sesuai, dapat disesuaikan 

 Akun Harga Pokok, bila tidak sesuai, dapat disesuaikan 

 Pilih Group transaksi 

 Klik Save untuk menyimpan 

2. Merubah Data Item 

 Klik Navigasi pada Kode Item 

 Pilih Item yang ingin dirubah 

 Lakukan pengeditan 

 Bila kode item sudah pernah digunakan dalam transaksi, sebaiknya jangan 

merubah Kelompok 

 Klik Save untuk menyimpan 

3. Menghapus Data Item 

Bila kode item sudah pernah digunakan dalam transaksi, item tidak dapat dihapus. 

 Klik Navigasi pada Kode Item 

 Klik Delete untuk menghapus 

4. Mengisi Stok Awal Barang 

Pengisian stok awal barang sebaiknya dilakukan sebelum dilakukan penginputan 

transaksi, jika terlanjur sudah ada penginputan transaksi sistem memfasilitasi dengan 

modul Re-Kalkulasi COGS. 

 Klik Stok Awal pada bagian yang dilingkari 
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 Pengisian stok awal sebaiknya berdasarkan daftar persediaan barang yang didapat 

dari hasil penghitungan phisik barang. 

 Isi angka pada kolom Saldo 

 Bila unit cost tidak sesuai, dapat disesuaikan dengan mengketik langsung 

 Klik Save untuk menyimpan 

 Data stok awal ini dapat diperbaharui bila ada perubahan data. 

 

Angka yang ada pada TOTAL Persediaan Awal diiisikan pada Saldo Neraca Awal 

pada Akun Persediaan 

 

5. Update Harga Jual 

Modul ini digunakan untuk merubah harga jual. 

 Klik Update Harga pada bagian yang dilingkari 
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 Pilih Harga Jual 

 Pilih dasar harga jual 

 Isi prosesntase, mis. Harga naik 10%, maka prosesntase diisi 110%. 

 Pilih pembulatan 

 Bila ada harga jual yang kosong, dan seharusnya ada harganya, dapat diisi 

harganya dengan mengketik langsung pada cellnya. 

 Klik Save untuk menyimpan 

 

E. MAINTAIN SUPPLIER 

 

 
 

1. Membuat Data Supplier Baru 

 Klik New 

Navigasi untuk 

membuka data supplier 

yang sudah ada 

Untuk input data faktur 

pembelian yang belum 

lunas 
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 ID Supplier dibuat otomatis oleh sistem 

 Isi Nama, Alamat, kota, telpon 

 Isi NPWP bila ada 

 Maks Kredit, bila diisi 0 berarti TUNAI 

 Tentukan tanggal terdaftar 

 Klik Save 

2. Meng-edit Data Supplier Baru 

 Klik Navigasi untuk membuka data supplier yang sudah ada 

 Pilih Supllier yang akan di-edit 

 Lakukan pengeditan 

 Klik Save 

3. Menghapus Data Supplier Baru 

Data supplier dapat dihapus bila belum pernah digunakan dalam transaksi pembelian. 

 Klik Navigasi untuk membuka data supplier yang sudah ada 

 Pilih Supllier yang akan di-edit 

 Lakukan pengeditan 

 Klik Save 

4. Mengisi Data faktur Pembelian yang Belum Lunas 

Data hutang ini adalah data pembelian yang sampai tanggal CUT OFF belum lunas, 

sehingga harus dimasukan sebagai saldo awal hutang dalam neraca awal. 

 

Modul ini digunakan untuk memasukan data faktur pembelian yang belum lunas ke 

sistem. 

 Klik Saldo Awal 

 Isi dengan memilih ID Supplier 

 Isi nomor faktur dari supplier 

 Isi tanggak faktur 

 Isi Tempo 

 Isi akun hutang 

 Isi keterangan bila perlu 

 Isi jumlah 

 Klik Save untuk menyimpan 

TOTAL dari jumlah keseluruhan faktur dimasukan dalam Saldo Neraca Awal.  

 

 
 

Untuk input data faktur 

penjualan yang belum 

lunas 
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F. MAINTAIN PELANGGAN 

 

 
 

1. Membuat Data Pelanggan Baru 

 Klik New 

 ID Pelanggan dibuat otomatis oleh sistem 

 Isi Nama, Alamat, kota, telpon 

 Isi NPWP bila ada 

 Maks Kredit, bila diisi 0 berarti TUNAI 

 Tentukan tanggal terdaftar 

 Klik Save 

2. Meng-edit Data Pelanggan Baru 

 Klik Navigasi untuk membuka data pelanggan yang sudah ada 

 Pilih Pelanggan yang akan di-edit 

 Lakukan pengeditan 

 Klik Save 

3. Menghapus Data Pelanggan Baru 

Data supplier dapat dihapus bila belum pernah digunakan dalam transaksi pembelian. 

 Klik Navigasi untuk membuka data pelanggan yang sudah ada 

 Pilih Pelanggan yang akan di-edit 

 Lakukan pengeditan 

 Klik Save 

4. Mengisi Data faktur Penjualan yang Belum Lunas 

Data Piutang ini adalah data faktur penjualan yang sampai tanggal CUT OFF belum lunas, 

sehingga harus dimasukan sebagai saldo awal Piutang dalam neraca awal. 

 

Modul ini digunakan untuk memasukan data faktur penjualan yang belum lunas ke sistem. 

Navigasi untuk membuka 

data pelanggan yang 

sudah ada 
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 Klik Saldo Awal 

 Isi dengan memilih ID Pelanggan 

 Isi nomor faktur penjualan 

 Isi tanggal faktur 

 Isi Tempo 

 Isi akun Piutang 

 Isi keterangan bila perlu 

 Isi jumlah 

 Klik Save untuk menyimpan 

 

TOTAL dari jumlah keseluruhan faktur dimasukan dalam Saldo Neraca Awal.  

 

 
 

G. MAINTAIN PEGAWAI 

 

 

1. Menambah Data Pegawai 

 Klik New 

 Isi ID Pegawai secara berurutan 

 Pilih Spesifik Job 
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 Isi No KTP, alamat, kota, dan telpon 

 Tentukan tanggal lahir 

 Pilih status 

 TK - Tidak kawin 

 K/0 - kawin 

 K/1 - Kawin anak 1 

 Dst 

 Nama istri/suami bila diperlukan 

 Isi tanggal mulai masuk kerja 

 

2. Merubah Data Pegawai 

 Klik Navigasi pada ID Pegawai 

 Pilih ID Pegawai yang akan Diedit 

 Lakukan pengeditan data 

 Klik Save untuk menyimpan 

 

3. Menghapus Data Pegawai 

Data pegawai yang pernah digunalan dalam transaksi, sebaiknya jangan dihapus. 

 Klik Navigasi pada ID Pegawai 

 Pilih ID Pegawai yang akan dihapus 

 Klik Delete untuk menghapus 

 

 

H. PEMBELIAN 

Modul ini digunakan untuk pencatatan transaksi pembelian barang dan jasa. 

Pembelian ini bisa dimulai dari Order Pembelian kemudian pembelian, atau langsung dicatat 

pada modul pembelian. 

 

Order pembelian biasanya dibutuhkan bila pembelian harus melalui pemesanan terlebih 

dahulu kepada supplier. 
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1. ORDER PEMBELIAN (PO) 

 

 
 

1.1. Membuat Order Pembelian (PO) 

 Klin New 

 Klik Pemasok  

 Pllih Pemasok 

 Tentukan tanggal 

 Nomor PO otomatis 

 Tentukan tanggal kirim atau diterima 

 Tentukan pembelian Tunai atau Tempo 

 Isi Tempo bila pembelian tempo 

 Bila diperlukan isi keterangan 

 Klik pada Cell dala kolom Kode Item 

 Klik Navigasi untuk memilih barang yang dipesan 

 Isi qty yang diorder 

 Sesuaikan harga satuan dengan harga kesepakatan 

 Klik Save untuk menyimpan 

 

1.2. Meng-Edit data Order Pembelian (PO) 

Order pembelian yang sudah ada penerimaannya tidak dapat dirubah. 

 Klin Open 

 Pilih nomor PO yang ingin di edit 

 Lakukan perubahan data yang diperlukan 

 Klik Save untuk menyimpan 
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1.3. Menghapus data Order Pembelian (PO) 

Order pembelian yang sudah ada penerimaannya tidak dapat dihapus 

 Klin Open 

 Pilih nomor PO yang ingin di edit 

 Klik Delete untuk menghapus 

 

2. PEMBELIAN / PENERIMAAN BARANG/JASA 

Modul ini digunakan untuk mencatat pembelian dengan bukti penerimaan barang dan 

atau faktur tagihan dari pemasok. 

 

 
 

2.1. Pencatatan Transaksi Pembelian 

Tanpa Order Pembelian 

 Klik New 

 Data ditabel kosong 

 Klik navigasi Pemasok untuk memilih data pemasok 

 Pilih pembelian Tunai atau Utang 

 Cek kesesuaian Akun 

 Bila Tunai akun defaultnya akun kas bank 

 Bila Utang, akun defaultnya akun utang 

 Tentukan tanggal penerimaan 

 Bila pembelian Utang tentukan temponya 

 Klik pada Cell dalam kolom Kode item 

 Pilih barang yang dibeli dari daftar barang 

Klik disini untuk 

memilih Pemasok  
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 Isi Qty yang dibeli / diterima 

 Sesuaikan harga satuan sesuai harga beli 

 Klik Save untuk menyimpan 

 

Via Order Pembelian 

 Klik New 

 Klik navigasi pada No. Order 

 Pilih nomor PO yang diterima, kemudian data PO akan muncul di tabel. 

 Cek kesesuaian Akun 

 Bila Tunai akun defaultnya akun kas bank 

 Bila Utang, akun defaultnya akun utang 

 Tentukan tanggal penerimaan 

 Isi Qty yang dibeli / diterima 

 Klik Save untuk menyimpan 

 

 

 

2.2. Meng-Edit Transaksi Pembelian 

Bila dokumen pembelian yang diedit adalah pembelian utang dan sudah dilakukan 

pembayaran utang, maka dokumennya tidak dapat diedit, 

 Klik Open 

 Pilih nomor dokumen yang akan diedit 

 Lakukan perubahan yang diperlukan 

 Klik Save untuk menyimpan  

2.3. Menghapus Transaksi Pembelian 

Bila dokumen pembelian yang diedit adalah pembelian utang dan sudah dilakukan 

pembayaran utang, maka dokumennya tidak dapat dihapus. 

 Klik Open 

 Pilih nomor dokumen yang akan diedit 

 Klik Delete untuk menghapus 

 

Klik disini untuk 

memilih nomor PO 
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3. RETUR PEMBELIAN 

Modul ini digunakan untuk mencatat retur pembelian.  

 

 
 

3.1. Mencatat Retur Pembelian 

 Klik Faktur yang dilingkari 

 Pilih nomor faktur pembelian yang akan diretur 

 Dalam tabel muncul data pembelian 

 Tentukan tanggal retur 

 Isi angka yang diretur pada kolom Qty Retur 

 Klik Save untuk menyimpan 

3.2. Meng-Edit Data Retur Pembelian 

 Klik Open 

 Pilih nomor Retur yang akan diedit 

 Lakukan perubahan yang diperlukan 

 Klik Save untuk menyimpan 

 

3.3. Menghapus Data Retur Pembelian 

 Klik Open 

 Pilih nomor Retur yang akan diedit 

 Klik Delete untuk menghapus 

 

I.  PENJUALAN 

Modul ini digunakan untuk pencatatan transaksi peNJUALAN barang dan jasa. 

Mencatat transaksi penjualan ini bisa dimulai dari Order Penjualan kemudian Penjualan, atau 

langsung dicatat pada modul penjualan. 

 

1. MEMBUAT ORDER PENJUALAN (SO) 

Modul ini digunakan untuk mencatat pesanan barang & Jasa dari pelanggan. 
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1.1. Membuat Order Penjualan (SO) 

 Klin New 

 Klik Pelanggan  

 Pllih Pelanggan 

 Tentukan tanggal 

 Nomor SO otomatis 

 Tentukan tanggal kirim 

 Tentukan pembayaran Tunai atau Piutang 

 Isi Tempo bila piutang 

 Pilih Rep. Sales atau petugas penjual 

 Bila ada PO dari pelanggan, isikan pada PO Pelanggan 

 Klik pada Cell dala kolom Kode Item 

 Klik Navigasi untuk memilih barang yang dipesan 

 Isi qty pada kolom Order 

 Bila harga jual tidak baku cek harganya 

 Isi discount bila ada pemberian discount  

 Klik Save untuk menyimpan 

3.4. Meng-Edit data Order Penjualan (SO) 

Order penjualan yang sudah ada pengiriman atau sudah dibuat faktur penjualan 

tidak dapat dirubah. 

 Klin Open 

 Pilih nomor SO yang ingin di edit 

 Lakukan perubahan data yang diperlukan 

 Klik Save untuk menyimpan 
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3.5. Menghapus data Order Penjualan (SO) 

Order penjualan yang sudah ada pengiriman atau sudah dibuat faktur penjualan 

tidak dapat dihapus. 

 Klin Open 

 Pilih nomor SO yang ingin di hapus 

 Klik Delete untuk menghapus 

 

2. PENCATATAN TRANSAKSI PENJUALAN 

 
 

2.1. Mencatat Transaksi Penjualan 

Tanpa Order Penjualan 

 Klik New 

 Data ditabel kosong 

 Klik navigasi Pelanggan untuk memilih data pelanggan 

 Pilih pembayaran Tunai atau Piutang 

 Cek kesesuaian Akun 

 Bila Tunai akun defaultnya akun kas bank 

 Bila Utang, akun defaultnya akun piutang 

 Tentukan tanggal penjualan 

 Bila pembayaran Piutang tentukan temponya 

 Klik pada Cell dalam kolom Kode item 

 Pilih barang yang terjual dari daftar barang 

 Isi Qty yang terjual pada kolom Qty Terjual 

 Sesuaikan harga satuan sesuai harga jual 

 Klik Save untuk menyimpan 
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Via Order Penjualan 

 Klik New 

 Klik navigasi pada No. Order 

 Pilih nomor SO, kemudian data SO akan muncul di tabel. 

 Cek kesesuaian Akun 

 Bila pembayaran Tunai akun defaultnya akun kas bank 

 Bila pembayaran Piutang, akun defaultnya akun Piutang 

 Tentukan tanggal penjualan 

 Isi Qty yang terjual 

 Klik Save untuk menyimpan 

 

 

 
 

3.6. Meng-Edit Transaksi Penjualan 

Bila dokumen penjualan yang diedit adalah penjualan tempo dan sudah ada 

transaksi penerimaan piutang, maka tidak dapat dilakukan pengeditan. 

 Klik Open 

 Pilih nomor dokumen yang akan diedit 

 Lakukan perubahan yang diperlukan 

 Klik Save untuk menyimpan  

3.7. Menghapus Transaksi Penjualan 

Bila dokumen penjualan yang diedit adalah penjualan tempo dan sudah ada 

transaksi penerimaan piutang, maka tidak dapat dilakukan penghapusan. 

 Klik Open 

 Pilih nomor dokumen yang akan diedit 

 Klik Delete untuk menghapus 

 

Klik disini untuk 

memilih nomor SO 
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4. POINT OF SALES (POS) 

Modul ini digunakan pencatatan penjualan tunai melalui modul POS. Pengoperasian 

modul ini dapat dilakukan dengan menggunakan Barcode scanner atau tanpa barcode 

scanner. 

 

 
 

4.1. Pencatatan Transaksi Penjualan 

 Klik Baru 

 Nomor dokumen otomatis 

 Klik Navigasi Kasir untuk memilih nama kasir 

 Tentukan tanggal 

 Default Customer ditentukan di pengaturan, bila ingin diganti Klik Navigasi 

Customer untuk memilih nama customer  

 Default Akun Kas Bank ditentukan di pengaturan, bila ingin diganti Klik Navigasi 

kas bank untuk memilih akun penerimaan kas 

 Klik pada cell dalam kolom kode item untuk memunculkan icon navigasi. 

 Pilih barang yang terjual 

 Secara default QTY Terjual selalu 1, rubah bila selain 1 

 Harga jual tidak bisa dirubah, kecuali diijinkan dalam setingan di pengaturan 

 Pemberian discount ada dua cara: 

 Discount harga diisi di kolom discount 

 Discount Global diisi di DICSOUNT dibawah jumlah harga 

 Pejet F6 untuk Save 

 Bila jumlah uang yang diterima lebih besar dengan Jumlah Harga, Isi 

pembayaran dengan jumlah uang yang diterima 
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 Kemudian ENTER 

 Selanjut muncul pilihan Penyimpanan dan pencetakan struk 

 

 
 

4.2. Pengoperasian lainnya 

Untuk pengoperasian tools lainnya, Klik Hotkey untuk mengunakan fungsi atau 

tombol pengoperasian, atau klik MENU 

 

 

5. RETUR PENJUALAN 

Modul ini digunakan untuk mencatat retur penjualan.  

5.1. Mencatat Transaksi Retur Penjualan 

 Klik Faktur yang dilingkari 

 Pilih nomor faktur penjualan yang akan diretur 

 Dalam tabel muncul data faktur penjualan 

 Tentukan tanggal retur 

 Isi angka yang diretur pada kolom Qty Retur 

 Klik Save untuk menyimpan 

5.2. Meng-Edit Data Retur Penjualan 

 Klik Open 

 Pilih nomor Retur yang akan diedit 

 Lakukan perubahan yang diperlukan 
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 Klik Save untuk menyimpan 

5.3. Menghapus Data Retur Penjualan 

 Klik Open 

 Pilih nomor Retur yang akan diedit 

 Klik Delete untuk menghapus 

 

 
 

 

J. JURNAL UMUM 

Modul ini digunakan untuk mencatat transaksi: 

 Pengeluaran Kas selain untuk membayar utang 

 Penerimaan Kas selain dari penerimaan piutang 

 Transaksi non kas 

 Pencatatan harus didukung bukti bukti yang sah 

Penginputan selalu ada debet dan kredit, dan jumlah debet dan kredit harus sama 

  Contoh:  

Bayar token listrik 200 ribu dari Kas 

 Kas berkurang 200 ribu (kredit) 

 Biaya listrik bertambah 200 ribu (debet) 
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 Klik + untuk menambah baris 

 Klik – untuk menghapus baris 

 

1.1. Mencatat Jurnal Umum 

 
 

 Nomor Jurnal akan terisi otomatis 

 Tentukan tanggal jurnal 

 Klik pada cell kolom Akun 

 Klik Navigasi pada bagian yang dilingkari 

 Pilih Akun-akun yang akan dijurnal 

 Isi keterangan yang singkat dan jelas 

 Isi jumlah di kolom Debet atau Kredit 

 Bila selisih 0 artinya sudah balance 

 Klik Save untuk menyimpan 

1.2. Meng-Edit Jurnal Umum 

 Klik Open 

 Pilih nomor dokumen yang akan dilakukan pengeditan 

 Lakukan perubahan yang diperlukan 
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 Klik Save untuk menyimpan 

1.3. Menghapus Jurnal Umum 

 Klik Open 

 Pilih nomor dokumen yang akan dilakukan pengeditan 

 Klik Delete untuk menyimpan 

 

K. PEMBAYARAN UTANG 

Modul ini digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran utang. 

  

 
 

2.1. Mencatat Transaksi Pembayaran Utang 

 Klik New 

 Klik Supplier pada bagian dilingkari 

 Pilih Supllier  

 Sesuaikan akun kas bank bila tidak sesuai 

 No. Dokumen otomatis 

 Tentukan tanggal 

 Klik pada kolom Click Bila dibayar penuh 

 Isi pada jumlah dibayar bila dibayar sebagian 

 Klik Save untuk menyimpan 

1.2.Meng-Edit Transaksi Pembayaran Utang 

 Klik Open 

 Pilih nomor dokumen yang ingin diedit 

 Lakukan pengeditan yang diperlukan 
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 Klik Save untuk menyimpan 

1.3.Menghapus Transaksi Pembayaran Utang 

 Klik Open 

 Pilih nomor dokumen yang ingin diedit 

 Klik Delete untuk menghapus 

 

 
 

 Isi keterangan yang diperlukan 

 Klik Save untuk menyimpan 

 

 

L. PENERIMAAN PIUTANG 

Modul ini digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dari piutang. 

  

 
 

2.1. Mencatat Transaksi Penerimaan Piutang 

 Klik New 

 Klik Pelanggan pada bagian dilingkari 

 Pilih Nama Pelanggan 

 Sesuaikan akun kas bank bila tidak sesuai 
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 No. Dokumen otomatis 

 Tentukan tanggal 

 Klik pada kolom Click Bila diterima penuh 

 Isi pada jumlah dibayar bila diterima sebagian 

 Klik Save untuk menyimpan 

2.2. Merubah Transaksi Penerimaan Piutang 

 Klik Open 

 Pilih nomor dokumen yang ingin diedit 

 Lakukan perubahan yang diperlukan 

 Klik Save untuk menyimpan 

2.3. Menghapus Transaksi Penerimaan Piutang 

 Klik Open 

 Pilih nomor dokumen yang ingin dihapus 

 Klik Delete untuk menghapus 

 

 
 

 Isi keterangan yang diperlukan 

 Klik Save untuk menyimpan 

 

M. ASET DAN DEPRESIASI 

1. ASET 

Modul ini digunakan untuk MAINTAIN data aset yang dimiliki perusahaan 

Jenis Aset yang dapat dimasukan dalam modul ini: 

 Aset Tetap berupa bangunan, mesin dan peralatan, inventaris kantor, kendaraan 

 Aset Tidak Berwujud seperti Pendirian Institusi, Software 

 Sewa dibayar dimuka 

 Penyusutan atau amortisasi hanya disediakan metode Garis Lurus 

 Menentukan Umur ekonomis dapat mengikuti aturan dari perpajakan yang berlaku 

 Contoh Laktop yang dibeli tgl 8 Juni 2021 dengan harga Rp 12.000.000,-. 

 Laktop akan disusut selama 2 tahun atau 24 bulan. 

 Mulai Pembukuan 1 Januari 2022 
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 Mendaftar Aset Baru 

 Nomor aset terisi otomatis 

 Isi deskripsi aset 

 Tentukan tanggal pembelian 

 Isi harga perolehan aset 

 Isi umur ekonomis 

 Asumsi nilai sisa 0 

 Maka depresiasi per bulan akan terhitung 500.000 

 Periode depresiasi yang sudah terjadi 7 bulan terhitung dari bulan tanggal 

pembelian sampai Desember 2021 

 Akk Depresiasi terhitung 7 X 500.000 

 Nilai Buku per 31 Desember 2021 sebesar 12.000.000 – 3.500.000 

 Pilih Akun Depresiasi untuk menampung biaya depresiasi 

 Pilih akun Akun Akumulasi Depresiasi (akun neraca) 

 Kemudian klik Save untuk menyimpan 

 Merubah Data Aset 

Aset yang sudah terdaftar dan sudah dilakukan jurnal depresiasi tidak dapat diedit atau 

dihapus 

 

2. DEPRESIASI 

 Modul ini digunakan untuk mencatat pembebanan depresiasi. 

 Jurnal depresiasi dilakukan di akhir bulan 

 Untuk melakukan depresiasi pada aset di atas, Klik sheet “DEPRESIASI” 
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 Mencatat Jurnal Depresiasi 

 Sesuaikan tanggal pembukuan depresiasi, umumnya akhir bulan pada bulan 

sama dengan periode aset yang didepresiasi. 

 Klik “Tampilkan Data” maka akan muncul data depresiasi yang belum dilakukan 

 Centang bagian kotak kecil dengan cara meng-Klik bagian kotaknya 

 Klik Save untuk menympan 

 

 Menghapus Jurnal Depresiasi 

 Untuk menghapus jurnal depresiasi harus dilakukan pada jurnal depresiasi paling 

akhir dulu 

 

 Misalnya ingin menghapus jurnal depresiasi bulan Oktober, bila sudah ada jurnal 

depresiasi pada bulan diatasnya, maka jurnal pada bulan di atasnya harus dihapus 

lebih dulu. 

 

N. PENYESUAIAN STOK (ADJUSTMENT) 

Modul ini digunakan untuk melakukan penyesuaian stok, baik menambah atau 

mengurangi stok. 
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1. Mencatat Transaksi Adjustment 

 Klik New 

 Nomor dokumen otomatis 

 Tentukan tanggal, maka posisi stok akan menunjukkan stok sesuai tanggalnya 

 Pilih barang yang ingin disesuaikan 

 Akun pembebanan biasanya menggunakan Akun Selisih Persediaan, namun 

bila tidak sesuai dapat disesuaikan. 

 Pengisian angka adjustment 

 Diisikan langsung ke field Adjustment, bila mengurangi stok kasih tanda 

minus. 

 Atau mengisi angka pada posisi stok dengan angka stok yang seharunya 

 Untuk adjustment menambah, dianggap seperti membeli, sehingga cost per unit 

dapat dirubah. Sebaliknya bila adjustment mengurangi, dianggap seperti 

menjual, sehingga cost per unit dihitung oleh sistem dan tidak dapat dirubah. 

 Berikan alasan seperlunya 

 Klik Save untuk menyimpan 

2. Meng-Edit Transaksi Adjustment 

 Klik Open 

 Pilih nomor dokumen yang ingin di edit 

 Lakukan perubahan yang diperlukan 

 Klik Save untuk menyimpan 

 

3. Menghapus Transaksi Adjustment 

 Klik Open 

 Pilih nomor dokumen yang ingin di edit 

 Klik Delete untuk menghapus 
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4. Menjalankan Stock Opname 

Modul ini digunakan untuk melakukan penyesuaian stok berdasarkan hasil stok 

opname. Stok opname adalah kegiatan menghitung phisik stok seluruh barang 

yang ada di gudang. 

 Kegiatan stok opname bisa dilakukan setiap akhir bulan, atau secara periodik. 

 Setiap akhir tutup buku, disarankan wajib dilakukan stok opname. 

 Sebelum input stok opname pastikan semua data transaksi sampai dengan 

tanggal stok opname sudah diinput ke sistem 

 

 
 

 Klik New 

 Ref. No terisi otomatis 

 Tentukan tanggal stok opname 

 Akun adjustment terisi default, rubah bila tidak sesuai 

 Isi kolom Stok Phisik berdasarkan data hasil stok opname 

 Bila stok buku minus dan data stok opname barang 0, harus diisi 0 

 Pastikan penginputan benar 

 Bila penyesuaian menunjukkan + artinya menambah stok, cost dapat 

dirubsecara manual, sebaliknya bila minus, artinya mengurangi stok, maka 

cost tidak dapat dirubah 

 Klik Save untuk menyimpan 

 

Bila ada kesalahan dalam penginputan, sebaiknya dilakukan penginputan stok 

opname baru (new) lagi. 
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O. BUKU BESAR 

Modul Buku Besar digunakan untuk melihat rincian transaksi dari masing-masing akun / 

perkiraan. 

 

Fiter 

 Filter Tanggal, untuk membatasi data transaksi yang ditampilkan 

 Filter Akun, untuk membatasi data transaksi sesuai interval akun yang dipilih 

 

Refresh 

Setiap dilakukan  perubahan filter, klik refresh untuk memperbaharui yang yang tampil 

 

Update 

Digunakan untuk memperbarui saldo dan mutasi seluruh akun yang akan digunakan 

sebagai dasar penyajian laporan keuangan. 

 

Jurnal 

 Digunakan untuk melihat jurnal standar.  

 Bila jumlah debet dan kredit dalam buku besar (scroll baris paling bawah) tidak balance, 

bisa dicek di jurnal standar untuk mengetahui jurnal yang tidak balance yang selanjutnya 

dilakukan pembetulan pada transaksinya 

  

Trace Transaksi 

Untuk melihat ke data transaksi, lakukan Doubleclick pada baris dimana pada kolom 

dokumen ada nomor dokumen. 
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P. LAPORAN KEUANGAN 

Laporan keuangan terdiri dari : 

 Neraca  (Balance Statement) 

 Laba Rugi  (Income Statement) 

 Trial Balance 

 Arus Kas  (Cashflow) 

 Rasio Keuangan  (Finance Ratio) 

 

1. NERACA 

Penyajian laporan Posisi Keuangan disajikan dalam format Skontro, yaitu bentuk 

Neraca yang memisahkan antara aktiva di posisi kiri dengan pasiva di posisi 

kanan.  

Penyajian selalu diperbandingkan dengan tahun lalu. 

 

 
 

2. LAPORAN LABA RUGI 

Penyajian Laporan Laba Rugi selalu diperbandingkan dengan tahun sebelumnya 

dalam periode yang sama dengan tahun yang berbeda.  

 

Apabila Filter periode dari tanggal 01-01-2022 sampai 13-06-2022, maka data tahun 

lalu juga ditampilkan dalam periode yang sama hanya berbeda tahun. 
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3. TRIAL BALANCE 

Menampilkan data Saldo Awal, debit, Kredit, Net Mutasi dan Saldo Akhir dari seluruh 

akun. 
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4. ARUS KAS 

laporan Arus Kas memberikan informasi keluar dan masuknya kas dalam suatu perusahaan, 

yang disebabkan oleh adanya aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 

 Ada dua metode untuk menampilkan laporan arus kas 

 Metode Langsung 

 Metode Tidak Langsung 

 

 
 

Q. LAPORAN OPERASIONAL 

1. Laporan Pembelian 

 

 
 

 Menampilan Laporan 

 Gunakan filter tanggal untuk membatasi penyajian data 

 Rekap untuk dalam jumlah 

 Detil untuk menampilkan data beserta item 
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 Klik Pemasok dan klik Refresh untuk menyajikan data menurut Pemasok 

 Klik Gudang dan klik Refresh untuk menyajikan data menurut Gudang 

 Klik Produk dan klik Refresh untuk menyajikan data menurut Produk 

 Klik Faktur dan klik Refresh untuk menyajikan data menurut Faktur 

 Klik Order dan klik Refresh untuk menyajikan data Order Pembelian (PO) 

2. Laporan Penjualan 

 
 

Menampilan Laporan 

 Gunakan filter tanggal untuk membatasi penyajian data 

 Klik Pelanggan dan pilih format laporan  

 Rekap Penjualan 

 Rekap Penjualan VS Tahun Lalu 

 Rekap Penjualan Bulanan 

 Penjualan Detil 

 Penjualan dan HPP - Detil 

 

 Klik Rep.Sales dan pilih format laporan 

 Menurut Rep.Sales - Rekap 

 Menurut Rep.Sales dan Produk – Detil 

 

 Klik Produk dan pilih format laporan 

 Menurut margin produk 

 Menurut Tipe Barang 

 Menurut Gudang 

 Menrut Produk VS Tahun Lalu 

 Penjualan harian 

 

 Klik Faktur dan Pilih format Laporan 

 Menurut Faktur 

 Menurut Faktur dan Profit 

 Menurut Faktur dan Profit – Detil 

 PPN Keluaran 

 

 Klik Order dan Pilih format Laporan 

 Seluruh Order Penjualan 
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 Seluruh Order Penjualan – Detil 

 Order Penjualan Outstanding 

 Order Penjualan Outstanding – Detil 

 Update Status Order 

 Klik Refresh untuk menyajikan data  

 

3. Laporan Persediaan 

Secara default laporan yang ditampilkan LAPORAN PERSEDIAAN MENURUT ITEM 

 Gunakan filter tanggal untuk membatasi penyajian data 

 Doubleclick pada item dalam tabel untuk menampilan detil mutasinya 

 Dalam format detil mutasi, Doubleclick untuk melihat transaksinya 

 Klik Back untuk kembali 

 

 
 

Menampilan Laporan 

 Klik Aktivitas dan pilih format laporan  

 Aktivitas Persediaan 

 Persediaan Menurut Gudang 

 Transfer Stok 

 Kartu Stok 

 Persediaan Menurut Kategori 

 

 Klik Dalam Order untuk melihat estimasi stok 

 Klik Costing dan pilih format laporan 

 Pembebanan Persediaan 

 Profitabilitas Persediaan 

 Jurnal Harga Pokok 

 Penyesuaian Persediaan 

 Pemakaian Material 

 Pemakaian Produksi 

 Harga Pokok Cost Goruping 

 Klik Refresh untuk menyajikan data  
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TOOLS 

 Klik MRP untuk menuju Modul Kebutuhan Bahan  

 Klik Update untuk memperbaruhi data stok atau HPP 

 Update Stok Barang 

 Update Harga Pokok, disarankan minimal setiap akhir bulan atau sebelum 

diclosing update harga pokok dijalankan. Update ini untuk mengkalkulasi 

kembali harga pokok karena ada kemungkinan penginputan transaksi yang 

berkaitan dengan barang tidak urut tanggal dan waktu 

 

4. Laporan Utang 

Gunakan filter tanggal untuk membatasi penyajian data 

 

 
 

Menampilan Laporan 

 Klik Pemasok dan pilih format laporan  

 Daftar Utang 

 Daftar Utang - Detil 

 Utang Jatuh Tempo 

 Utang Jatuh Tempo - Detil 

 

 Klik Faktur dan pilih format laporan 

 Daftar Utang 

 Daftar Utang - Detil 

 Utang Jatuh Tempo 

 Utang Jatuh Tempo - Detil 

 

 Klik Kartu Utang  

 Klik Refresh untuk menyajikan data  

 

5. Laporan Piutang 

Gunakan filter tanggal untuk membatasi penyajian data 
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Menampilan Laporan 

 Klik Pelanggan dan pilih format laporan  

 Daftar Piutang 

 Daftar Piutang - Detil 

 Piutang Jatuh Tempo 

 Piutang Jatuh Tempo - Detil 

 

 Klik Faktur dan pilih format laporan 

 Daftar Piutang 

 Daftar Piutang - Detil 

 Piutang Jatuh Tempo 

 Piutang Jatuh Tempo - Detil 

 

 Klik Kartu Piutang  

 Klik Refresh untuk menyajikan data  

 

 

R. PENGATURAN LAINNYA 

1. GANTI PERIODE 

 Setiap ganti bulan sebaiknya periode bulan disesuaikan. 

 Untuk mengopersikan modul ini sebaiknya client tidak dalam sedang mengoperasikan 

GplusPOS 

 Bila periode buku sudah selesai atau disclosing, rubah periode tahunnya 
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2. USERS 

Modul ini digunakan untuk membuat User beserta hak akses. 

 Kolom Akses Input artinya diijinkan atau tidak melakukan entry transaksi. 

 Kolom Akses Edit artinya diijinkan atau tidak untuk melakukan edit atau perubahan 

transaksi yang sudah diinput. 

 Kolom Akses View artinya diijinkan atau tidak untuk view laporan 

 Kolom Release abaikan 

Untuk pemberian ijin tinggal anda klik pada bagian “kotak” dan un-klik untuk tidak 

memberikan ijin. 

 

 
 

Default Password administrator: 

  User  : admin 

  Password : admin 

 

2.1. Membuat User Baru 

 Klik New 

 Pilih Perusahaan 

 Isi User ID  

 Isi nama user 

 Isi Password 

 Retype password 

 Tentukan tanggal 

 Pilih Level Akses 

 Centang pada kolom hak akses pada baris modul yang diberikan akses 

 Klik Save untuk menyimpan 

 



Gplus Accounting Software 

 

54 
 

2.2. Merubah atau Menghapus User 

 Klik Navigasi pada User ID 

 Lakukan perubahan yang ingin dirubah 

 Klik Save untuk menyimpan, atau 

 Klik Delete untuk menghapus user 

 

3. IMPORT 

Dalam sub menu utility, terdapat modul impor, yang digunakan untuk mengimport data: 

 Daftar Item 

 Daftar Pegawai 

 Daftar Supplier 

 Daftar Pelanggan 

 Daftar Rekening 

 Jurnal Umum 

 Pembelian 

 Penjualan 

3.1. Export Template 

 Pilih Template Import 

 Pilih Import Data 

 Arahkan hasil export ke folder 

 

  
  

3.2. Import Data 

 Pilih Import From Excel 

 Pilih Import Data 

 Cari lokasi file yang akan diimport 

 Bila format excel dan data yang diimport sesuai, maka data import akan 

muncul di tabel 

 Cek sebelum diimport, terutama tanggal karena format tangal bisa berbeda 

 Klik validasi 

 Bila tidak masalah, klik Import 

 

Contoh hasil import data sebelum di klik perintah Validasi dan Import 

 

Klik untuk 

memilih  
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S. MULTIUSER 

Untuk mengaktifkan pengoperasian software lebih dari satu user, lakukan langkah langkah 

sebagai berikut: 

 Gunakan satu computer sebagai server atau penyimpan data, computer lainnya sebagai 

client. 

 Pada computer server, lakukan: 

 Buat folder di drive data biasanya D, E, atau F dengan nama yang spesifik misalnya 

nama foldernya “DATAGPLUS” atau lainnya. 

 Kemudian buat folder data didalam folder “DATAGPLUS” 

 Misalnya database yang aktif/digunakan adalah “PRSH02” maka copy folder 

“PRSH02” yang ada dalam drive lokasi data misalnya berada di 

C:\Gpluspos\Gplus\Data\” kemudian pastekan ke folder yang baru dibuat. 

 Kemudian jalankan program Gpluspos dan masuk ke menu “PERUSAHAAN”  dan klik 

“DATA PERUSAHAAN” maka akan muncul display sebagai berikut: 

 

  
 

 Setelah dilakukan pemilihan lokasi data yang baru, bila lokasi data tidak valid, 

maka system akan membatalkannya. 

Klik 

disini 
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 Selanjutnya folder “DATAGPLUS” disetting Sharing Folder agar bias diakses oleh 

computer klien. (Pada bagian ini bisa dipelajari dari Google) 

 

KOMPUTER KLIEN 

 Kemudian install Akuntansi Gpluspos pada computer client, buat perusahaan yang 

sama dengan di computer server. 

 Jalan Explorer dan klik pada Network, Bila komputer sudah terkoneksi dengan 

server maka akan muncul komputer server, bila belum muncul artinya bisa setting 

folder sharing belum sesuai atau ada masalah di jaringan LAN atau Wifi. 

 Buka data perusahaan kemudian bisa dikettik langsung atau melalui copy paste 

lokosi data server: 

 Contoh: \\ALIF-PC\ D:\DataGplus\Data\PRSH02 

 Atau dibuat Map Drive dulu. 

 
 Setelah lokasi data dirubah ke lokasi data komputer server, selanjutnya ENTER, 

bila sistem akan mengecek lokasi data. 

 Bila berhasil kemudian klik Save 

  Bila menggunakan Wifi, maka kecepatan koneksi dari klien ke server tergantung 

kekuatan sinyal (wifi) 

T. BACKUP DATABASE 

 Untuk membuat backup database, dapat dilakukan 2 cara yaitu: 

  

 Backup Otomatis 

 Menjalankan backup otomatis dengan mengisi angka pada Periode Backup 

 Pilih lokasi data 

 Proses Backup database dilakukan setiap Gplus dijalankan di komputer server dan 

disimpan di lokasi data yang ditentukan. Proses backup batal dilakukan bila komputer 

klien sudah running lebih dulu. 

 

Karena lokasi data berada di komputer server, sehingga kalau terjadi hardisk server yang 

rusak maka database backup juga ikut bemasalah. 

 

Backup Manual 

 Copy Folder pada lokasi data, kemudian paste ke Flasdisk. 

 Lakukan secara periodik 
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TERIMAKASIH 


