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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. DEFINISI SEVENTHSOFT 

 

IN 7 WORDS 

SeventhSoft Cloud Accounting simplify your operation and business 

 

SeventhSoft Cloud Accounting memudahkan operasional bisnis anda 

 

IN 49 WORDS 

SeventhSoft Cloud is a comprehensive solution that provides seven 

premium features like user friendly, multi warehouse-unit-site, 

flexible data sorting, search and filter, data Inquiry, Integrated and 

user access security, plus 150+ business and financial statement 

reports. This scalable solution provide you with the financial 

management power you need at a price you can afford. 

 

SeventhSoft Cloud  adalah solusi lengkap yang memberikan 7 fitur 

premium seperti mudah dipahami, banyak gudang, satuan, lokasi 

customer dan supplier, pengurutan dan  pencarian data, info transaksi, 

terintegrasi dan menyediakan sistem keamanan yang memadai, 

ditambah lebih dari 150 laporan bisnis dan laporan keuangan. Solusi 

bisnis yang diberikan sesuai kebutuhan Anda dengan harga yang 

terjangkau.  

 

IN 77 WORDS 

SeventhSoft Cloud is a completely windows application specially 

design for the growing company that requires a complete accounting 

and operation solutions.  

It's ideal for small business, offering full-featured, fully integrated and 

powerful accounting in a flexible package that includes inventory, 

sales, purchase, assets, finance, general ledger, and management 

report analysis. You don't need to be accountant to use seventhsoft, all 

modules are integrated and run automatically for financial reporting.  
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Seventhsoft also provides direct link to Microsoft excel for fast and 

easy customer mailings and business analysis and all formated reports 

easy customize.  

Starting SeventhSoft Cloud just login into web and go to set-up menu 

first data master like item, customer, and supplier could be imported 

to Microsoft Excel, then in a minute you can start your transaction. 

 

SeventhSoft Cloud adalah aplikasi berbasis web yang di desain 

khusus untuk perusahaan berkembang yang membutuhkan solusi 

operasional dan akuntansi yang komplit. Ini ideal untuk bisnis kecil 

dan menengah,  menawarkan fitur lengkap, terintegrasi penuh dengan 

system akuntansi  dan dikemas dalam paket yang mencakup modul 

persediaan dan stok, penjualan, pembelian, asset, kas bank, GL dan 

laporan analisa manajemen. Anda tidak perlu jadi akuntan untuk bisa 

menggunakan seventhsoft, semua modul terintegrasi dan berjalan 

secara otomatis untuk laporan keuangan.  

Seventhsoft juga menampilkan laporan ke Microsoft Excel, untuk 

mempercepat dan memudahkan email dan analisa bisnis dan semua 

laporan sudah ter format rapi dan mudah untuk di ubah formatnya. 

Memulai SeventhSoft Cloud cukup login ke dalam web dan menuju 

ke menu persiapan singkat, data master barang, customer, dan 

supplier dapat di masukan ke Microsoft Excel, kemudian dalam 

hitungan menit Anda dapat memulai transaksi, misal penjualan atau 

pembelian.  

 

B. FITUR SEVENTHSOFT CLOUD 

 

1. User friendly 

 SeventhSoft Cloud ini dibuat dengan kemudahan input dan 

pengaturan menu serta laporan sendiri. Dapat menggunakan 

keyboard. 

 Fasilitas Auto Insert memudahkan kecepatan input. 

 Dengan Personal Menu, user dapat melihat Dashboard Menu 

& Kalender Transaksi . 
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2. Fasilitas  Pencarian dan Filter data 

a. Setiap transaksi dilengkapi dengan pencarian dan filter data 

yang fleksibel untuk semua kolom, dan tidak harus lengkap, 

serta  bisa gabungan dari beberapa kolom.  

 

1. Inquiry / Info 

Setiap modul dilengkapi dengan info yang berguna untuk 

mencari informasi atau analisa data. Yang mana form ini dibuat 

sangat flexible.  

 

2. Laporan yang lengkap dan ke Excel  

 Semua laporan ditampilkan di excel, sehingga memudahkan 

analisa. Format yang sudah rapi tidak perlu export dan di 

rapikan lagi. Format tampilan di excel dapat di atur sesuai 

keinginan. 

 Setiap laporan menggunakan parameter yang lengkap 

 Semua laporan dapat diubah templatenya, sehingga user 

dapat membuat model atau memodifikasi tampilannya 

sendiri.  

 Lebih dari 157 jenis laporan, dengan parameter yang lengkap 

 

3. Security & Integritas Data 

 Security 

 User info, yang berisi informasi mengenai user, tanggal 

pembuatan dan terakhir update data, sehingga setiap data 

yang diinput bisa dilacak. 

 Fasilitas Audit-trail, yang berguna untuk melacak aktifitas 

tanggal dan jam tiap user yang melakukan tambah, edit, dan 

hapus data (Lihat fasilitas history). 

 Pembuatan dan pembagian tugas / hak akses setiap user yang 

fleksibel, disertai pembuatan group, dimana hal ini 

memudahkan pembagian tugas. 
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Integritas Data 

Setiap transaksi dapat berhubungan dengan data sebelumnya, 

misal Pembelian dengan PO. Jika Pembelian telah diinput 

(Matching dari PO), maka status PO berubah menjadi 

Complete[Jika sudah datang semua] / Partial [Jika datang 

sebagian]. Dan PO secara otomatis terkunci dari pengubahan. 

Hal ini menjaga integritas data tetap terjamin. 

  

C. MODUL – MODUL SEVENTHSOFT CLOUD 

 

a. Inventory / Persediaan  

 Bisa Multi  Satuan 

 Stok, kartu stok dapat dilihat di layar 

 Info item / barang yang berguna untuk langsung memonitor 

stok saat ini, kartu stok, dan informasi lain tentang item tanpa 

masuk ke laporan, serta analisa perbandingan stok dgn 

jumlah jual  

 Informasi stok kurang dilengkapi dengan sisa stok dan stok 

gudang lain yang ada 

 Stok Adjustment pada saat stok opname 

 Adjustment nilai untuk penambahan atau pengurangan nilai 

HPP 

 Bisa multi gudang 

 Transaksi Transfer antar Gudang 

 Stok Opname, pengisian stok akhir sesuai stok fisik 

 Pembuatan atau perakitan Produk, berdasarkan formula / 

resep 

 Perincian Harga Pokok Penjualan 

 Metode penilaian Persediaan Average 

 Laporan Lebih dari 20 jenis, stok, mutasi harian, nilai 

persediaan, mutasi dll, 

 

b. Penjualan & Piutang Dagang  

 Data customer dapat multi site 

 Pesanan Penjualan (SO) 
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 Tidak perlu hafal kode item 

 Faktur Penjualan, menggunakan 3 tipe transaksi, Uang Muka, 

Matching dan Standard 

 Diskon total dan detail, baik persen atau rupiah, bisa juga 

bertingkat seperti 10+30+20% 

 Nama item bisa di ganti 

 Rancangan cetakkan faktur dapat di sesuaikan 

 Penjualan POS (Point of Sales) terbaru 

 Mencetak Faktur Pajak Standard 

 Informasi layanan pesanan  dan Fakturnya 

 Informasi pelunasan tiap faktur  

 Laporan lebih dari 45 jenis, seperti omzet, rekap penjualan, 

penjualan bulanan, penjualan detail item dan customer, 

pesanan yg belum terlayani, piutang jatuh tempo, summary 

piutang, kartu piutang, Umur Piutang, sisa piutang, PPN 

keluaran, dll  

 

c. Pembelian & Hutang Dagang 

 Pesanan Pembelian (PO)  

 Faktur Pembelian, menggunakan 3 tipe transaksi, Uang 

Muka, Matching dan Standard 

 Diskon total dan detail, baik persen atau rupiah, bisa juga 

bertingkat seperti 10+30+20% 

 Informasi layanan pesanan, barang datang* dan Fakturnya 

 Informasi pelunasan tiap faktur  

 Laporan lebih dari 30 jenis, seperti rekap pembelian, 

pembelian bulanan, pembelian detail item dan customer, 

pesanan yg belum terlayani, hutang jatuh tempo, summary 

hutang, kartu hutang, Umur Hutang, sisa hutang, PPN 

Masukkan, dll 

 

d. Kas – Bank  

 Bukti Kas Masuk  dan Bukti Kas Keluar 

 Pelunasan Piutang dan Hutang, dapat juga menggunakan 

potongan pembayaran 

 Manajemen Giro Masuk dan keluar, Pencairan dan tolakkan. 
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 Laporan lebih dari 20 jenis, seperti Kas/ Bank Harian dan per 

tanggal, perincian Kas Bank baik harian dan periodik, Giro 

Masuk dan Keluar dan Giro masuk dan keluar Belum cair, 

Serta Giro Tolakan dll 
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e. GL (General Ledger) 

 Jurnal Umum  

 Manajemen Asset dan Penyusutan Aktiva Tetap 

 Laporan keuangan ada 27  jenis, seperti Laporan Jurnal, buku 

besar, Neraca, Laba Rugi bulanan dan tahunan, Laba Rugi 

per item,Nota, Customer, Sales, Neraca saldo, nilai inventory, 

Arus Kas dll 

 

D. TRANSAKSI 

 

1. Data Transaksi 

Transaksi awal yang tampil diform hanya 10 transaksi terakhir, 

ini agar mempercepat proses loading / buka form. Jika ingin 

menampilkan transaksi tertentu bisa difilter atau menggunakan 

naviasi halaman yang ada dibawah. 

 

Transaksi dibagi 2 bagian yaitu : 

a.  Data Master 

Data  master yang belum digunakan transaksi dapat dihapus. 

Data master tidak dapat dihapus jika sudah dipakai oleh 

transaksi. Jika ingin menonaktif cukup centang aktif 

dihilangkan.  

 

b. Data Transaksi 

Form Transaksi di bagi atas 2 bagian yaitu header dan detail. 

- Header adalah bagian atas yang hanya mencakup 1 baris / 1 

transaksi 

- Detail adalah bagian bawah yang berisi banyak baris 

Semua transaksi yang telah disimpan tidak dapat di hapus 

header nya. Setiap transaksi yang telah direalisasi oleh 

transaksi lainnya akan berubah status dan transaksi tersebut 

tidak dapat di edit atau hapus.  

 

2. Status Transaksi 

Setiap daftar info transaksi & form di pojok kanan atas ada 

status yang diblok oleh warna hijau atau merah.  

Warna hijau  = transaksi belum di closing atau tutup buku 
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Warna merah = transaksi sudah di closing atau tutup buku  

Kata dalam status ini ada di daftar nilai. Secara default sistem 

status yang ada antara lain :  

 New = Transaksi baru di buat. Belum ada transaksi 

lanjutan.  

 Delete = Transaksi telah di hapus 

 Partial = Transaksi telah di realisasi sebagian. Status ini 

ada nya di order pembelian dan order penjualan.  

contoh pada Order pembelian ada barang A 

jumlah 100, kemudian barang A sudah di terima 

50.   

Complete = Transaksi telah di realisasi semua. Status ini ada 

nya di order pembelian dan order penjualan.  

contoh pada Order pembelian ada barang A 

jumlah 100, kemudian barang A sudah di terima 

100.   

Closed 

PO 

= Transaksi yang telah realisasi sebagian dan tidak 

dapat diproses lagi. Status ini ada nya di order 

pembelian dan order penjualan.  contoh pada 

Order pembelian ada barang A jumlah 50, 

kemudian si supplier tidak dapat mengirim lagi 

sisanya.   

Tertagih = Transaksi surat jalan atau barang datang yang 

sudah di fakturkan. 

Belum  = Transaksi penjualan atau pembelian yang sudah 

di lunasi sebagian. 

Lunas = Transaksi penjualan atau pembelian yang sudah 

di lunasi seluruhnya. 

Cair = Giro masuk atau keluar telah di cairkan 

Tolakan = Giro masuk atau keluar yang cair kemudian 

terjadi penolakan 
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E. FASILITAS LAIN DI SEVENTHSOFT CLOUD 

 Fasilitas info history harga beli / jual pada setiap transaksi Jual 

dan Beli. Dengan Klik di harga 

 Fasilitas info stok tiap gudang pada setiap transaksi Jual dan 

Beli, Klik Kanan di Nama, kode item, satuan dan Jumlahs 

 Semua produk dilengkapi dengn modul Inventory sampai 

Finansial dan Accounting yang terintegrasi.  

 Jumlah user login terbatas sesuai lisensi yang dimiliki 

 Laporan Keuangan langsung dapat ditampilkan setiap saat, 

tanpa melalui posting 

 SeventhSoft Cloud  dapat berjalan kapanpun dan dimanapun 

asalkan tersambung dengan internet. 

 Fasilitas personal menu / short cut untuk masing – masing user, 

sehingga setiap user bisa memanage menu nya sendiri sesuai 

kebutuhannya.  

 Tampilan note for today, berisi catatan penting mengenai Omzet 

bulan ini, Stok yg harus dibeli, Pesanan yang harus belum 

datang / kirim, Hutang piutang jatuh tempo. (Dapat dilihat 

dalam Personal Menu: Kalender) 

 Pengaturan Menu (Lihat di form Master Menu) seperti  

o Kode Transaksi, Kata dalam No faktur misal Penjualan kata:  

FJ- => FJ-09080001 

o Tanggal bisa di edit, Dapat dikunci tiap transaksi dapat / tidak 

nya diganti. Tanggal diambil dari server 

o Tampilan Awal, Menu yang tampil saat pertama kali jalankan 

SeventhSoft Cloud 

o Auto insert, setiap kali masuk & save, system otomatis buat 

transaksi baru 

o Barcode, tambahan kolom barcode pada bagian detail 

transaksi 

o Ganti Nama Item, setiap transaksi nama item dapat di ubah 

sesuai dengan keinginan 

o Template, Tiap form memungkinkan ada 3 model cetakkan  
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 SeventhSoft Cloud dapat di set-up sesuai kebutuhan seperti:  

 Stok boleh minus atau tidak  Pengaturan jumlah koma 

desimal dalam form  

 Dapat mengatur qty barang 

datang boleh melebihi PO 

(Pesanan Pembelian) atau 

tidak  

 

  

 Limit hutang dan piutang, 

sehingga jika sudah 

mencapai limit, transaksi 

bisa di set berikan warning 

/ Tidak bisa transaksi / 

Abaikan. 

 Dapat mengatur qty 

pengiriman barang boleh 

melebihi SO (Sales Order) 

atau tidak 

 Penghapusan History 

report  

 Pembatasan harga jual 

sesuai Price List, dibawah 

HPP 

 Customer dan supplier 

bisa jadi satu 

 Setting pembulatan PPN  No nota otomatis atau 

manual, baik reset bulanan 

atau tahunan 

 Setting Barang Datang / 

surat jalan boleh tambah 

item 

 HPP bisa ditampilkan di 

Penjualan 

 Diskon/ Potongan tidak 

sesuai SO (Sales Order) 

 Pengaturan ukuran form 

kecil untuk Netbook / 

laptop mini 

 Penomeran dapat di reset 

tiap bulan ataupun  tahun 
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F. VERSI  SEVENTHSOFT CLOUD 

SeventhSoft membagi jenis transaksinya menjadi 2 tipe yaitu  

Tanpa Surat Jalan – Dgn Barang Datang & Dengan Surat Jalan 

– Barang Datang. 

 

1. Tanpa Surat Jalan – Tanpa Barang Datang 

Umumnya untuk usaha kecil menengah (UKM)  

Kelebihannya adalah : 

 Banyak Gudang / Multi gudang  

 Transaksi Transfer antar Gudang 

 Stok Opname, pengisian stok akhir sesuai stok fisik 

 Manajemen Giro Masuk dan keluar, Pencairan dan tolakkan. 

 Laporan stok tiap gudang, mutasi stok tiap gudang  

 Laporan Perincian Giro Masuk dan Keluar dan Giro masuk 

dan keluar Belum cair, Serta Giro Tolakan 

 

2. Dengan Surat Jalan – Dgn Barang Datang 

Untuk usaha Distribusi dan Pedagang Besar, seperti : Supplier, 

Sembako, distribusi obat,  dll 

- Terdiri dari modul – modul yang ada pada SeventhSoft Cloud 

ini seperti : 

 Modul Penjualan : 

 Transaksi Surat Jalan 

 Faktur Penjualan dengan matching transaksi surat jalan 

 

 Modul Pembelian : 

 Transaksi Barang Datang (BD / LPB)   

 Faktur pembelian yang matching dengan transaksi  

barang datang 
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           Tanpa Surat Jalan – Barang Datang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan Surat Jalan - Barang Datang 

 

 

 

 

PO FAKTUR 
PEMBELIAN 

SO             FAKTUR 
PENJUALAN 

PO FAKTUR 
PEMBELIAN 

BARANG 
DATANG 

SO            FAKTUR 
PENJUALAN 

SURAT 
JALAN 
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BAB II  

SETTING AWAL SEVENTHSOFT   

CLOUD ACCOUNTING 

 

A. TIPS DAN TRIK CARA CEPAT MEMULAI 

SEVENTHSOFT CLOUD ACCOUNTING 

 

1. Isi tanggal Mulai Program  

Sebaiknya tidak jauh dari tanggal install program, misal install 

tanggal 25 maret 2008 maka program di set mulai tanggal 1 

maret 2008. Jika terlalu jauh di khawatirkan proses input datanya 

tidak terkejar untuk transaksi saat ini.  

 

2. Persiapan Singkat  
(Seluruh informasi yang berhubungan dengan perusahaan untuk 

keperluan laporan) 

 Isi Nama Perusahaan 

 Isi Logo FileName  

 Isi Alamat Perusahaan Anda 

 Isi NPWP & No. Seri Faktur Pajak 

 Isi No. Pengukuhan PKP & Tgl. Pengukuhan PKP 

 

3. Isi Saldo awal 

Saldo awal Hutang   

Saldo awal Piutang  

 

4. Mulai transaksi pembelian dan penjualan 

   User dapat menjalankan aktivitas untuk melakukan transaksi 

pembelian & penjualan di SeventhSoft Cloud ini.  
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B. MEMULAI SEVENTHSOFT CLOUD ACCOUNTING 

 

1. Menu Login 

Masuk ke SeventhSoft Web 

(http://web.seventhsoft.net/home/login). Ketik username dan 

password sesuai user yang sudah terdaftar Setelah itu, klik  

SIGN IN untuk masuk ke web, atau BACK untuk kembali ke 

halaman depan. Klik ‘Coba Gratis’ jika belum memiliki akun 

untuk login. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Registrasi Seventhsoft Cloud Accounting  

Masuk ke Web (http://web.seventhsoft.net/home/coba-gratis), lalu 

isi data data yang akan digunakan untuk membuat akun trial, 

setelah selesai klik SUBMIT. 

 

3. Seventhsoft Cloud Accounting siap digunakan untuk transaksi 

Perlu diketahui bahwa performa pada SeventhSoft Cloud ini  

sangat bergantung pada koneksi internet yang anda miliki. 

 

4. Persiapan Singkat 

4.1 Isi Info Perusahaan 

 Nama Perusahaan akan menjadi default dari setiap kop form 

report,  faktur penjualan dan Surat Jalan. 

 Logo Filename akan menjadi logo default dari setiap kop form 

report, faktur penjualan dan Surat Jalan. 
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 Alamat diisi dengan alamat perusahaan dengan terlebih 

dahulu mengisi kode perusahaan. Ex : 0001 

 NPWP diisi dengan nomer NPWP perusahaan. 

 No Seri Faktur Pajak diisi dengan nomer seri faktur pajak 

perusahaan. 

 No Pengukuhan PKP diisi dengan nomer pengukuhan 

Pengusaha Kena Pajak. 

 Tanggal Pengukuhan PKP diisi dengan tanggal PKP 

dikukuhkan.  

 

4.2 Set Up (Setting Fitur-Fitur dari SeventhSoft Cloud) 

a. General 

 Tanggal Mulai diisi dengan tanggal transaksi mulai diinput di 

SeventhSoft Cloud 

 No Transaksi bisa dipilih antara 

- Bulanan otomatis :  

Penomeran transaksi / faktur otomatis yang mana tiap 

bulannya kembali mengulang ke angka 1 

misal : transaksi di Jan 07 maka kombinasinya 07-01-

00001 

- Bulanan manual :  

Penomoran transaksi / faktur diisi manual, jika nomor 

tidak diisi maka web akan mengisi otomatis, sistem 

nomernya akan reset  tiap awal bulan. 

- Tahunan otomatis :  

Penomoran transaksi / faktur otomatis yang mana kembali 

mengulang ke angka 1 pada tiap tahunnya 

 

- Tahunan manual :  

Penomoran transaksi / faktur diisi manual, jika nomor tidak 

diisi maka sistem pada web akan mengisi otomatis, sistem 

nomernya reset tiap awal tahun. 

 Jenis Form 

- Besar 

 Untuk digunakan di PC maupun laptop dengan screen 

resolution 1024x768 pixels. 
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- Kecil 

   Untuk digunakan di mini laptop dengan screen resolution 

1024x600 pixels. 

 Jumlah Decimal Point 

Tersedia hingga lima digit di belakang koma. 

 Maksimum Cetak Nota 

User dapat menentukan berapa kali suatu nota dapat dicetak.  

 Sistem Pembelian 

- PO-BD-Faktur Beli; Retur Barang-Faktur Retur Beli; 

Banyak BD-1 Faktur Beli 

 Proses transaksi pembelian melalui Order Pembelian, 

Barang Datang, create Faktur Pembelian. Jika terjadi retur, 

akan melalui proses Retur Barang baru kemudian dibuat 

Faktur Retur Beli. Dari banyak dokumen Barang Datang 

dapat dibuat menjadi satu Faktur Pembelian. 

- PO-BD-Faktur Beli; Faktur Retur Beli; Banyak BD-1 

Faktur Beli 

Semua transaksi pembelian melalui Order Pembelian, 

Barang Datang, create Faktur Pembelian. Jika terjadi retur, 

langsung dibuat Faktur Retur Beli. Dari banyak dokumen 

Barang Datang dapat dibuat menjadi satu Faktur 

Pembelian. 

- PO-Faktur Beli, Faktur Retur Beli                                                                           

Semua transaksi pembelian melalui Order Pembelian, 

kemudian langsung create Faktur Pembelian. Jika terjadi 

retur, langsung dibuat Faktur Retur Beli. 

- PO-BD-Faktur Beli; Retur Barang-Faktur Retur Beli; 1 

BD–1 Faktur Beli 

Proses transaksi pembelian melalui Order Pembelian, 

Barang Datang, create Faktur Pembelian. Jika terjadi retur, 

akan melalui proses Retur Barang baru kemudian dibuat 

Faktur Retur Beli. Dari satu dokumen Barang Datang 

hanya dapat dibuat menjadi satu Faktur Pembelian. 

- PO-BD-Faktur Beli; Faktur Retur Beli; 1 BD-1 Faktur Beli 

Semua transaksi pembelian melalui Order Pembelian, 

Barang Datang, create Faktur Pembelian. Jika terjadi retur, 



SeventhSoft Komputindo  
Integrated Business Solution  Petunjuk Pemakaian SeventhSoft Cloud  

 

- 17 - 

langsung dibuat Faktur Retur Beli. Dari satu dokumen 

Barang Datang hanya dapat dibuat menjadi satu Faktur 

Pembelian. 

 

 Sistem Penjualan 

- SO-SJ-Faktur Jual; Retur Barang-Faktur Retur Jual; 

Banyak SJ-1 Faktur Jual                                                             

Semua transaksi penjualan melalui Sales Order, Surat 

Jalan, create Faktur Penjualan. Jika terjadi retur, akan 

melalui proses Retur Barang baru kemudian dibuat Faktur 

Retur Jual. Dari banyak dokumen Surat Jalan dapat dibuat 

menjadi satu Faktur Penjualan. 

- SO-SJ-Faktur Jual; Faktur Retur Jual; Banyak SJ-1 Faktur 

Jual                                                                          

Semua transaksi pembelian melalui Sales Order, Surat 

Jalan, create Invoice Penjualan. Jika terjadi retur, langsung 

dibuat Invoice Retur Jual. Dari banyak dokumen Surat 

Jalan dapat dibuat menjadi satu Faktur Penjualan. 

- SO-Faktur Jual, Faktur Retur Jual                                                                          

Semua transaksi pembelian melalui Sales Order, Surat 

Jalan, create Invoice Penjualan. Jika terjadi retur, langsung 

dibuat Invoice Retur Jual. 

- SO-SJ-Faktur Jual; Retur Barang-Faktur Retur Jual; 1 SJ-1 

Faktur Jual.                                                      

Semua transaksi penjualan melalui Sales Order, Surat 

Jalan, create Faktur Penjualan. Jika terjadi retur, akan 

melalui proses Retur Barang baru kemudian dibuat Faktur 

Retur Jual. Dari satu dokumen Surat Jalan hanya dapat 

dibuat menjadi satu Faktur Penjualan. 

- SO-SJ-FakturJual; Faktur Retur Jual; 1 SJ-1 Faktur Jual                                                                           

Semua transaksi pembelian melalui Sales Order, Surat 

Jalan, create Invoice Penjualan. Jika terjadi retur, langsung 

dibuat Invoice Retur Jual. Dari satu dokumen Surat Jalan 

hanya dapat dibuat menjadi satu Faktur Penjualan. 
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b. Transaksi 

 Stok Boleh Minus ada beberapa pilihan sebagai berikut : 

- Ya                                   

Mutlak memperbolehkan stok minus 

- Ya dengan peringatan  

Ada peringatan yang muncul setelah kondisi stok minus 

tapi setelah itu transaksi tetap dapat dilanjutkan 

- Ya dengan prompt          

Ada pilihan yang muncul YA atau TIDAK 

- Tidak                              

Mutlak tidak memperbolehkan stok minus 

 Screening Stock per Tanggal Boleh Minus  

Seringkali transaksi penjualan barang diinput dengan 

backdated system (tanggal mundur) dimana posisi stok pada 

tanggal tersebut bisa jadi kurang dibandingkan stok saat ini 

sehingga mengakibatkan stok minus. 

Disini juga disediakan pilihan yang sama dengan Stok Boleh 

Minus di atas. Hanya saja disini jika dipilih Ya dengan 

peringatan/ Ya dengan prompt/Tidak, maka penyimpanan 

sedikit lebih lambat daripada jika tanpa screening. 

 Nilai Order > Limit Hutang/Piutang 

Untuk memasukkan nilai order saat pembuatan PO maupun 

SO, ada beberapa pilihan sebagai berikut : 

- Ya                                                                                                                                         

Mutlak memperbolehkan nilai order melebihi limit hutang/ 

piutang 

- Ya dengan peringatan                                                                                                               

Ada peringatan yang muncul setelah kondisi nilai order 

over limit tapi setelah itu transaksi tetap dapat dilanjutkan 

- Ya dengan prompt                                                                                                  

Ada pilihan yang muncul YA atau TIDAK 

- Tidak                                                                                                                         

Mutlak tidak memperbolehkan nilai order melebihi limit 

hutang/piutang. 

 Nilai Jual/Beli > Limit Hutang/Piutang 
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Untuk memasukkan nilai penjualan/pembelian saat membuat 

invoice pembelian/penjualan, ada beberapa pilihan sebagai 

berikut : 

- Ya                                                                                                  

Mutlak memperbolehkan nilai jual/beli melebihi limit 

hutang/ piutang 

- Ya dengan peringatan                                                                                                               

Ada peringatan yang muncul setelah kondisi nilai jual/beli 

over limit tapi setelah itu transaksi tetap dapat dilanjutkan 

 

- Ya dengan prompt                                                                                                            

Ada pilihan yang muncul YA atau TIDAK 

- Tidak                                                                                                        

Mutlak tidak memperbolehkan nilai jual/beli melebihi limit 

hutang/piutang. 

 Jumlah Item yang Dikirim > PO  

Memiliki pilihan-pilihan yang sama seperti di atas. 

 Jumlah Item yang Dikirim > SO  

Memiliki pilihan-pilihan yang sama seperti di atas. 

 Barang Datang Boleh Tambah Baris  

- Ya : Memperbolehkan penambahan baris pada detail 

BPB, ex : barang bonus 

- Tidak : Isi detail Barang Datang tidak boleh menambah 

baris. 

 Surat Jalan Boleh Tambah Baris  

- Ya : Memperbolehkan penambahan baris pada detail SJ, 

ex : barang bonus 

- Tidak : Isi detail Surat Jalan tidak boleh menambah baris. 

 Invoice Jual/Beli Matching Boleh Tambah Baris  

- Ya : Memperbolehkan penambahan baris pada detail 

invoice (di luar PO/SO) 

- Tidak : Isi detail invoice hanya sesuai PO/SO, tidak boleh 

menambah baris. 
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 Harga Jual di SO Beda dengan Price List 

Memiliki pilihan setting sebagai berikut : 

- Ya                                                                                                                                         

Mutlak memperbolehkan adanya perbedaan harga jual di 

SO dengan price list. 

- Ya dengan peringatan 

Ada peringatan yang muncul setelah timbul perbedaan 

harga antara SO dengan price list tapi setelah itu transaksi 

tetap dapat dilanjutkan. 

- Ya dengan prompt                                                                                                 

Ada pilihan yang muncul YA atau TIDAK. 

- Tidak                                                                                                                          

Mutlak tidak memperbolehkan adanya perbedaan harga jual 

di SO dengan price list. 

- Boleh asal tidak di bawah price list                                                                     

 Harga jual di SO harus >/= price list. 

- Boleh di bawah price list dengan peringatan                                                                   

 Harga jual di SO boleh < price list tapi ada peringatan yang 

muncul. 

- Boleh di bawah price list dengan prompt                                                                    

 Ada pilihan yang muncul YA atau TIDAK. 

 Harga Jual di Faktur Beda dengan SO/ Price List 

Memiliki pilihan setting sebagai berikut : 

- Ya       

 Mutlak memperbolehkan adanya perbedaan harga jual di 

invoice dengan SO. 

- Ya dengan peringatan             

 Ada peringatan yang muncul setelah timbul perbedaan 

harga antara invoice dengan SO tapi setelah itu transaksi 

tetap dapat dilanjutkan. 

- Ya dengan prompt  

 Ada pilihan yang muncul YA atau TIDAK.   

- Tidak    

 Mutlak tidak memperbolehkan adanya perbedaan harga jual 

di invoice dengan SO. 

- Boleh asal tidak di bawah price list                                                                                     

Harga jual di SO harus >/= price list. 
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- Boleh di bawah price list dengan peringatan                                                                         

 Harga jual di SO boleh < price list tapi ada peringatan yang 

muncul. 

- Boleh di bawah price list dengan prompt                                                                                   

Ada pilihan yang muncul YA atau TIDAK. 

- Boleh asal tidak di bawah HPP                                                                                               

Harga jual di SO boleh beda dengan price list tapi tidak 

boleh di bawah HPP. 

- Boleh di bawah HPP dengan peringatan                                                                                        

Harga jual di SO boleh beda dengan price list dan boleh di 

bawah HPP tapi akan ada peringatan yang muncul. 

- Boleh di bawah HPP dengan prompt                                                                                  

Ada pilihan yang muncul YA atau TIDAK. 

 Diskon Penjualan Beda dengan SO 

Memiliki pilihan dan pengertian yang kurang lebih sama 

seperti di atas. 

 HPP Ditampilkan di Penjualan dan Item 

- Ya  

HPP akan ditampilkan di Invoice Penjualan dan Master 

Item untuk semua user. 

- Tidak  

HPP tidak akan ditampilkan di Invoice Penjualan dan 

Master Item 

- Ya Khusus Admin  

HPP akan tampil di Invoice Penjualan dan Master Item 

khusus jika login menggunakan user SuperAdmin. 

 Default Total Discount Penjualan Cash & Barcode 

Isi dengan persentase discount penjualan yang umum 

digunakan. 

 Pembulatan PPN 

Ada beberapa pilihan untuk pembulatan PPN sebagai berikut 

: 

- Tanpa pembulatan. 

Nilai PPN sesuai hasil perhitungan 

- Pembulatan ke atas 

Nilai PPN selalu dibulatkan ke atas. Ex : 62.2 jadi 63 
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- Pembulatan ke bawah 

Nilai PPN selalu dibulatkan ke bawah. Ex : 62.7 jadi 62 

- Round    

Nilai PPN secara otomatis akan dibulatkan ke bawah atau 

ke atas.Ex : 62.2 akan dibulatkan menjadi 62; 62.7 

dibulatkan menjadi 63 

 Default Tanggal BKK/BKM 

Bisa dipilih secara otomatis atau manual. Otomatis yang 

dimaksud disini adalah saat ada transaksi BKK/BKM baru, 

maka tanggal yang muncul adalah tanggal hari ini sesuai 

komputer. Sedangkan tanggal manual, user dapat menentukan 

tanggal mana yang akan dipakai. 

 Print Nota Penjualan Cash/ Barcode 

Pada saat invoice penjualan di-save, print nota dapat 

dilakukan dalam dua pilihan yaitu secara otomatis atau 

manual.  

 Jumlah Baris dalam Nota 

Diisi jumlah baris maksimal di nota yang diinginkan. 

 

5. Mulai Masuk ke Menu-Menu Seventhsoft Cloud 

 

 
 

Menu dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu Personal Menu 

dan Menu Utama. Personal Menu bisa hide/show dengan cara 

klik tombol panah kecil di bawah toolbar.  
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5.1 Dashboard – SeventhSoft Cloud 

Menu berbentuk Tabs 

 
 

Dashboard ini berguna untuk menginformasikan hal-hal sebagai 

berikut : 

 Omzet Penjualan  

nilai total omzet sampai saat ini pada bulan  

 Barang yang harus dipesan/beli  

item-item yang harus di-order kembali karena sudah  memasuki 

nilai  minimum stok. 

 Pesanan ke Suplier yang belum diterima 

PO-PO yang belum terpenuhi ordernya. 

 Pesanan dari Customer yg blum dikirim 

SO-SO yang belum terpenuhi ordernya. 

 Piutang Jatuh Tempo 

Piutang-piutang yang sudah jatuh tempo 

 Hutang Jatuh Tempo  

    Utang-utang yang sudah jatuh tempo 
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User Login : 

admin@besi.com 

Nama database : 

BESI_DEMO 

5.2 Cara Melihat Database dan Server yang sedang Aktif 

 

 

 

 

 

 
Gambar Tertera Merupakan 

Database & Server Yang Sedang Digunakan 

 

6. Menu Master 

Isi masing-masing data Master mulai dari Daftar Nilai hingga 

List Laporan sesuai kebutuhan perusahaan. Penjelasan untuk 

masing-masing data master dapat dilihat di bagian Glossary. 

 

Hal-hal utama yang perlu diperhatikan pengisiannya antara lain 

sebagai berikut : 

 

6.1 Master Account 

Setelah pengisian account-account di Master Account, jangan 

lupa klik Create COA maka secara otomatis semua account 

yang telah di-create akan masuk ke daftar Saldo Awal COA 

untuk kemudian diisikan saldo awal masing-masing account. 

Isikan Type Account Kas/Bank untuk setiap account yang ingin 

muncul di pilihan Kas/Bank pada semua transaksi Finance. 

 

6.2 Master Saldo Awal COA 

Isikan saldo awal masing-masing account secara global / 

summary hingga terbentuk suatu Neraca Saldo awal. Langkah-

langkah :  

 Masukkan periode dibentuknya saldo awal account, ex : 

200707 

 Kode dan nama account sudah tersedia secara otomatis saat 

Create COA di Master Account. Jika ada tambahan account 

yang menyusul di kemudian hari, setelah klik Create COA di 
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Master Account, klik juga Create New Saldo di Master Saldo 

Awal COA 

 Jika account yang akan diisi saldonya merupakan account 

Aktiva, maka saldonya seharusnya plus. Sebaliknya jika 

merupakan account Passiva, maka saldonya seharusnya 

minus. 

 Setelah semua saldo awal yang diperlukan terisi, pastikan nilai 

total yang ada di bawah adalah NOL yang menandakan 

Neraca Saldo awal ini sudah balance. 

 

*Ada beberapa account yang perlu input di Saldo Awal 

Account secara global sekaligus perlu juga input secara detail 

yaitu :  

a. Piutang Dagang 

Karena saldo piutang nantinya harus dilunasi satu per satu 

berdasarkan customer dan nota masing-masing, maka 

saldonya juga harus dimasukkan melalui Master Customer, 

klik di Saldo Awal, masukkan semua nota yang akan 

dijadikan saldo awal piutang. 

 

 
b. Hutang Dagang 

Karena saldo hutang nantinya harus dilunasi satu per satu 

berdasarkan supplier dan nota masing-masing, maka 
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saldonya juga harus dimasukkan melalui Master Supplier, 

klik di Saldo Awal, masukkan semua nota yang akan 

dijadikan saldo awal hutang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Persediaan 

 

Saldo masing-masing item juga harus dimasukkan melalui 

Master Item atau di Master Saldo Awal. 
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6.3 Master Setting COA 

Setting COA sudah disediakan di  ini. Gunanya untuk 

mengarahkan suatu transaksi ke account-account tertentu. 

 

6.4 Master User & Group 

Adanya pembagian user berguna dalam pembagian tugas di 

suatu perusahaan.  

User-user yang memiliki hak akses yang sama dikelompokkan 

dalam satu group. Ini untuk memudahkan dalam pembagian 

akses menunya dan membantu di fungsi control juga. 

Ex : User yang termasuk dalam group Super Admin, memiliki 

akses penuh ke semua  menu dan akses edit juga, sedangkan 

user yang termasuk dalam group Piutang hanya  bisa akses ke 

modul penjualan saja. 

 

7. Transaksi 

Langkah-langkah detail dalam input transaksi Pembelian, 

Penjualan, Pelunasan Hutang/Piutang, maupun transaksi jurnal 

dapat dilihat di bagian CASE BY CASE : SeventhSoft Cloud 

Accounting.  
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8. Menu GL 

Disini yang memegang peranan penting dalam pembentukan saldo 

awal untuk periode akuntansi berikutnya adalah proses Closing 

Periode Akuntansi. 

 

Langkah-langkah : 

 Saat akan menutup suatu periode akuntansi, maka klik Closing. 

 Untuk membentuk periode akuntansi berikutnya, klik Create 

Period. Maka periode berikutnya otomatis akan langsung muncul 

dan aktif. 

 Jika ada keadaan yang mengharuskan input transaksi ke periode 

yang sudah ditutup, maka jalankan Undo Closing untuk 

mengaktifkan kembali periode tersebut. 
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BAB III  

GLOSSARY SEVENTHSOFT CLOUD  

ACCOUNTING 

 

PERSONAL MENU 

Personal menu ini merupakan fasilitas untuk memudahkan user 

yang memakai SeventhSoft Cloud ini dapat melihat Dashboard & 

Kalender Transaksi di halaman utama.  

 

 Dashboard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kalender Transaksi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SeventhSoft Komputindo  
Integrated Business Solution  Petunjuk Pemakaian SeventhSoft Cloud  

 

- 30 - 

MENU MASTER 

Untuk mengisi data yang digunakan sebagai master dari semua 

menu dalam SeventhSoft Cloud ini seperti daftar nilai, item, 

formula, kas/bank, supplier, dll. Dimana data dalam master ini 

tidak berpengaruh terhadap kondisi stok dalam inventory dan tidak 

menimbulkan transaksi apapun. 

 

2.1. Daftar Nilai 

 
 

Fungsi : Sebagai pengelompokan nilai utama dari komponen 

barang secara global.  

Ex.: Grade, Departement, Kelompok, Jenis, Made In, dll 

 

a. Header 

 Nama Master  
Merupakan nama master dari spesifikasi yang paling atas 

Ex : Grade, Departement, Kelompok, dll 

 Keterangan   
Merupakan keterangan tambahan dari nama master  bila 

dibutuhkan. 

Ex :  Kualitas pada tiap item, dll 
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  *Status (Editable/Read Only) 

  Merupakan keterangan tambahan untuk user jika ingin  

 mengaktifkan Edit / Read Only. 

 

b. Detail 

 Nilai   
Nilai dari suatu jenis barang, nilai ini nantinya 

dimunculkan di menu item pada parameter grade. 

 Keterangan   
Merupakan penjelasan dari nilai tersebut. 

 Default  
Pilih salah satu yang merupakan barang utama (sering 

dipakai) dalam transaksi jual beli. Ini akan menjadi default 

yang muncul pada kolom keterangan. 

 Urutan  
Urutan tampil dalam combo box 

 Berlaku Sejak 
Mulai diberlakukannya nilai barang. 

 Berlaku Sampai 
Masa akhir berlakunya nilai barang. 

 Aktif 
Menentukan status kategori tersebut aktif/non aktif dalam 

transaksi.  
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2.2. Item 

 
 

Fungsi : sebagai master barang atau jasa yang digunakan dalam 

usaha.  

 

a. Header 

 Kode Item = kode barang  
Biasanya digunakan untuk pengkodean barang, misal 

K001 artinya kelompok barang dengan huruf depan K 

urutan pertama. Jika kode item tidak diisi maka system 

otomatis akan mengisinya. 

 Nama Item 
Nama dari produk tersebut. 

 Deskripsi  
Keterangan lebih lanjut dari nama item 

 Barcode  
Diisi dengan  kode barcode. 
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 Satuan 
Diisi dengan satuan utama dari item yang disesuaikan 

dengan jenis barang. 

 Kelompok 
Penggelompokan barang pada jenis barang yang 

sebelumnnya sudah dibagi dalam Daftar Nilai –Kelompok 

 Lokasi 
Menunjukkan posisi fisik item barang. 

 Minimum Stok  
Batas safety minimum stok yang ada di dalam gudang. 

 Keterangan  
Sebagai pelengkap untuk menerangkan lebih detail. 

 Jenis  
Pengelompokan barang dalam bentuk stok/jasa, hal ini 

telah dikelompokkan dalam form Daftar Nilai - Jenis. 

 Tipe Item  
Merupakan tipe barang yang sebelumnnya sudah 

dikelompokkan dalam  form Daftar Nilai -  Tipe Item. 

 Merek 
Merek dari barang tersebut, hal ini sebelumnya telah 

dibagi dalam form Daftar Nilai - Merek. 

 Made-in  
Tempat item berasal  

 Grade  
Merupakan kelompok kwalitas barang yang telah dibagi 

dalam form Daftar Nilai - Grade. 

 Gambar   
Cara pengisian (upload) Gambar  dalam kolom yang 

disediakan pada sisi kanan bawah, hal ini bisa kita lakukan 

dari form. 

 HPP Awal  
Nilai barang per satuan. Bisa diisi di Master Item maupun 

di Master Saldo Awal. Tidak akan bisa diedit jika sudah 

dilakukan closing untuk periode tsb. *HAPUS 

 Rakitan 

Menentukan item tersebut dapat di rakit otomatis, apabila 

item tersebut sudah dibuatkan Formula, dan perakitan 
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otomatis dijalankan sesuai dengan tanggal yang dipilih. ( 

Centang ) 

 Status 
Menentukan status item tersebut aktif / non aktif dalam 

operasional. ( Centang ) 

 

b. Detail 

 Satuan Lain  
Satuan lain yang dimiliki suatu selain satuan utama yang 

terdapat pada Header  

 Nilai Konversi 
Ketika Satuan Lain  sudah dipilih, maka Konversi akan 

otomatis terisi. Hal ini dikarenakan sebelumnya Master 

Konversi Item sudah terlebih dahulu diisi dengan konversi 

antara dua jenis satuan ini.  

Ex:  Pada Master Konversi Item telah dikonversikan 1 kg 

= 1000 gr. Maka saat satuan utama suatu item diisi Gr dan 

satuan lain dipilih Kg, maka pada konversi akan muncul 

angka 1000. (Otomatis) 

 Keterangan 

Berisi keterangan untuk satuan lain yang dipilih. Misal 1 

Gross = 144 pack 

 Default 

Centangan default untuk menentukan satuan mana yang 

akan tampil di info barang dan stok, serta laporan yang 

berhubungan dengan stok. Apabila centangan default tidak 

dipilih, maka satuan yang muncul adalah satuan utama 

yang ada di kolom satuan pada master item. 
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c. Account di master item 

 

Form ini berhubungan dengan akuntansi. Diisi dengan akun-

akun dimana setiap transaksi dari item ini nantinya akan 

otomatis terjurnal ke akun tersebut. 

 

 Acc. Penjualan 

Setiap ada penjualan barang tersebut akan terjurnal ke 

account ini. 

 Acc. Persediaan 

Setiap ada pembelian akan terjurnal ke account ini.  

 Acc. Disc. Penjualan 

Setiap ada potongan penjualan, maka nilai potongan 

tersebut akan terjurnal ke account ini.  

 Acc. HPP 

Setiap ada surat jalan atau penjualan, nilai HPP-nya akan 

terjurnal ke account ini.  

 Acc. Ret Penjualan 

Setiap ada retur penjualan akan terjurnal ke account ini.  

 Acc. Ret Pembelian 

Setiap ada retur pembelian akan terjurnal ke account ini.  

 Acc. Hutang Suspend 

Setiap ada transaksi barang datang akan terjurnal ke 

account ini. Akun ini berguna jika menggunakan barang 

datang.  
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Tombol 

 Set as Default 

Isian account yang ada menjadi default 

 Synkron Acc      
Jika pada saat transaksi sudah mulai di-input ternyata ada 

perubahan account, maka setelah account diubah harus 

dilakukan sinkronisasi akun dengan cara klik Synkron Acc 

supaya semua transaksi bisa disesuaikan dari account lama 

menjadi account yang baru. 

 

c. Saldo awal di master item 

 

Diisi dengan saldo awal stok item dimana saldo awal ini bisa 

juga di-input langsung melalui Master Saldo Awal. Tidak 

akan bisa diedit jika sudah dilakukan closing untuk periode 

tsb. 

Saldo awal ini sama dengan master saldo awal.  

 

d. Harga di master item 

 
 

Diisi dengan harga beli dan harga-harga jual dari item (Price 

List). Dapat juga diisi via Master Daftar Harga. 
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2.3. Satuan 

 

Fungsi : Untuk mengisi satuan-satuan item standar dalam 

perusahaan. 

 

a. Header 

 Satuan  
Diisi dengan unit pengukuran yang sering dipakai dalam 

transaksi. 

 Keterangan  
Penjelasan lebih lanjut dari kolom Satuan. 

 Aktif 
Menentukan status satuan tersebut aktif / non aktif dalam 

operasional. 

 Default 
Diberi tick mark (√) untuk satuan yang muncul sebagai 

default dari suatu item. 
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2.4. Formula (BOM = Bill of Material) 

 
 

Fungsi : Sebagai form turunan dari form Item untuk merakit  

beberapa item menjadi suatu item baru (paket/ hasil rakitan). 

Untuk selanjutnya Formula ini akan digunakan di transaksi 

Perakitan (Modul Inventory). 

 

a. Header 

 No Formula  
Diisi secara manual. 

 Item 

Item barang rakitan yang akan dibuat. Item ini sebelumnya 

sudah lebih dulu dibuat dalam form  Master Item. Pada 

header ini anda tidak bisa menambah atau merubah data. 

 Satuan  
Merupakan unit pengukuran dari Item, di form ini satuan 

tidak dapat diedit karena telah dibuat sebelumnya dalam 

form Master Item. 

 Berlaku Mulai 

Diisi rentang tanggal kapan formula berlaku. 

 No Ref  
Dapat diisi penomeran manual sesuai kebutuhan. 

 Status 

Menunjukkan status dari formula tersebut aktif/nonaktif. 
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 Keterangan 

Berisi keterangan yang diperlukan untuk suatu formula. 

 

b. Detail 

 Nama  
Nama dari item-item yang akan dirakit. Dapat di-browse 

untuk memilih item apa saja yang akan di masukkan dalam 

List. 

 Kode  
Kode dari item yang akan dirakit. Secara otomatis tampil 

setelah memilih item pada kolom Nama 

 Jumlah  
Jumlah item yang dibutuhkan untuk membuat satu buah 

rakitan. 

 Satuan 
Satuan dari item yang akan dirakit. 

 

2.5. Saldo Awal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fungsi : Untuk input saldo awal  dan HPP awal dari tiap item 

barang. Ini sama dengan saldo awal di master item. Saldo awal 

juga bisa di import, tekan tombol import dan tinggal isikan stok 

dan hpp awal dimasing-masing gudang yang digunakan. 

 

 



SeventhSoft Komputindo  
Integrated Business Solution  Petunjuk Pemakaian SeventhSoft Cloud  

 

- 40 - 

a. Header 

 Gudang : Berisi nama gudang yang ada sesuai dengan 

Master Gudang 

 

a. Detail 

 Nama Item 

Berisi semua list item yang ada 

 Kode Item  
Merupakan kode item dari nama-nama item 

 Stok Awal  
Diisi dengan quantity awal item. Stok awal ini bisa di-

input melalui Master Item   

 Satuan    
Berisi unit pengukuran item 

 HPP  
Diisi dengan nilai HPP per satuan 

 Subtotal 
Merupakan formula hasil pengalian antara stok awal 

dengan HPP 

 

2.6. Konversi Item 

 
 

Fungsi : Untuk mengkonversi satuan dari yang terbesar sampai 

yang terkecil atau sebaliknya. Satuan awal (dari) maupun satuan 
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tujuan (ke) dapat dipilih sesuai list yang tersedia (yang 

sebelumnya satuan-satuan ini telah di-input di Master Satuan. 

 

Penjelasan masing-masing field pada menu Konversi Item 

sebagai berikut : 

 

a. Header 

 Satuan lain - lain 
Nama satuan asal, contoh konversi dari Lusin ke Pcs, 

maka yang di isi adalah Lusin. Satuan ini adalah satuan 

utama di master item. 

 Satuan utama 
Nama satuan tujuan, contoh konversi dari Lusin ke Pcs, 

maka yang di isi adalah Pcs. Satuan ini adalah satuan lain 

di master item. 

 Nilai konversi 
Jumlah dari per satuan yang besar menjadi satuan terkecil, 

atau sebaliknya.   

Ex : 1 Lusin = 12 pcs maka 12 adalah nilai yang harus di 

isi pada kolom Nilai Konversi. 

 Keterangan 

Otomatis keluar, untuk pembacaan konversi  

 Aktif 
Menentukan status dari konversi tersebut aktif / non aktif 

dalam operasional. 

 

2.7. Gudang 
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Fungsi : Sebagai form list Gudang yang ada didalam suatu 

perusahaan. 

 

a. Header 

 Gudang  
Nama gudang yang dimiliki perusahaan. 

 Keterangan   
Sebagai penjelasan dari nama gudang. 

 Default  
Diberi tick mark (√) untuk gudang yang ditunjuk sebagai 

gudang utama. 

 Penjualan 
Diberi tick mark (√) untuk gudang yang ada hubungannya 

dengan penjulan. Jadi gudang ini akan muncul di form So, 

Surat Jalan dan Faktur penjualan.  

 Aktif   
Menentukan status gudang tersebut aktif / non aktif dalam 

operasional. 

 Alamat Kode  
Merupakan kode lokasi dari alamat gudang. 

 Alamat Detil  
Alamat perusahaan atau alamat gudang apabila gudang 

tersebut berlainan alamat dengan perusahaan. 

 

2.8. Jangka Waktu Kredit 
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Fungsi : Untuk membuat pilihan berbagai jangka waktu kredit 

untuk keperluan transaksi hutang/piutang. 

Penjelasan masing-masing field pada menu Jangka Waktu 

Kredit sebagai berikut : 

 

a. Header  

 Nama/Kode 
Nama atau Kode yang berguna untuk memudahkan dalam 

memberi jangka waktu dalam tansaksi hutang/piutang. 

 Keterangan  
Sebagai penjelasan dari nama/kode yang dibuat. 

 Jangka waktu (hari)  
Diisi dalam satuan hari. 

 Default  
Diberi tick mark () untuk jangka waktu yang di-set 

sebagai default. 

 Aktif 
Menentukan termin tersebut aktif / non aktif dalam 

operasional. 

 

2.9. Alamat 

 
 

Fungsi : Digunakan untuk mencatat alamat perusahaan pusat 

beserta cabang. 

Penjelasan masing-masing field pada menu Alamat sebagai 

berikut : 
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a. Header  

 Kode 
Kode dari alamat perusahaan. Kita bisa mengambil nama 

pendek dari alamat tersebut. 

 Alamat  
Alamat lengkap dari perusahan. 

 Telp  
No telp dari perusahaan, bisa diisi lebih dari satu. 

 Fax  
No fax dari perusahaan, bisa diisi lebih dari satu. 

 Status Bisa Kirim 
Beri tick mark () apabila ke alamat tersebut supplier 

dapat mengirim barang. 

 Aktif  
Menentukan status dari alamat tersebut aktif / non aktif 

dalam operasional. 

 

2.10. Pajak 

 

Fungsi : Sebagai inputan apabila dalam proses jual / beli 

nantinya dikenakan pajak baik PPh atau PPN. 

 

a. Header 

 Kode pajak  

Sebagai kode pajak yang dapat disesuaikan dengan 

banyaknya prosentase pajak tersebut. 
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 Persen  

Berupa prosentase pajak yang dibebankan untuk setiap 

transaksi. 

 Default 

Pilih salah satu sebagai menu utama yang sering dipakai 

dalam pengenaan pajak. 

 Aktif  

Menentukan status pajak tersebut aktif / nonaktif dalam 

operasional. 

 

2.11. Customer 

 

Fungsi : Menu ini berisikan list dari nama dan data lengkap 

customer. 

 

a. Header 

 Kode customer 

Kode ini dibuat sesuai dengan kebijakan perusahaan, 

misal : CUST001. 
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 Nama customer  
Nama toko/perusahaan customer. 

 T. Pembayaran  
Jangka waktu pembayaran / jatuh tempo (hari). Cukup 

diisikan kodenya saja karena sebelumnya telah di-input 

di Master Jangka Waktu Kredit. 

 Batas J.Tempo 

 Tambahan batas piutang setelah termin pembayaran.  

 Batas piutang  
Nilai piutang maksimal dari tiap customer. 

 Keterangan  
Penjelasan detail tentang customer. 

 Rayon 

Untuk menentukan rayon dari customer ini sehingga  

diketahui salesman yang ditugaskan. 

 No NPWP 
Berisi no NPWP customer untuk report pajak. 

 Status  
Menentukan kategori customer tersebut aktif / non aktif 

dalam operasional. 

 Sales  
Diisi nama salesman yang melayani customer tsb 

 COA Piutang  
Diisi akun piutang default untuk tiap transaksi piutang. 

 Tipe Harga jual  

Harga yang diberikan pada customer ini. Berbagai 

macam harga jual sebelumnya harus telah di-input di 

Master Daftar Harga. 

 Termasuk Supplier 
Berikan tick mark jika customer ini statusnya juga 

sebagai supplier. 

 COA Hutang 

Diisi akun hutang default untuk tiap transaksi hutang 

(otomatis muncul setelah dipilih bahwa customer juga 

berstatus sebagai supplier).  
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b. Detail 

 Lokasi 
 Merupakan lokasi daerah tempat customer berada. 

 Alamat  
 Alamat lengkap customer mulai pusat sampai cabang. 

 Kontak 
 Nama orang (contact person) yang dapat dihubungi 

selama     menjalin relasi bisnis. 

 Tgl. Lahir  
 Data tanggal lahir dari pemilik perusahaan 

 Phone . 
 Nomor telepon dari perusahaan customer yang 

bersangkutan. 

 Fax 
 Nomor fax dari perusahan customer yang bersangkutan. 

 Bank Account 
 Data lengkap rekening bank aktif customer yang 

digunakan untuk transaksi. 

 Aktif  
 Menentukan alamat tersebut aktif / non aktif dalam 

operasional. 

 Status kirim Aktif  
 Menentukan alamat tersebut aktif untuk pengiriman 

barang. 

 Status kirim  Default  

 Menjadi default utama untuk alamat pengiriman barang 

(jika customer memiliki alamat lebih dari satu).  

 Status tagihan Aktif   
 Menentukan alamat tersebut tersebut aktif untuk 

pengiriman tagihan.  

 Status tagihan Default  
 Menjadi default utama untuk alamat pengiriman tagihan 

(jika customer memiliki alamat lebih dari satu). 
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c. Saldo Awal customer / piutang 

 

 
 No Faktur 

 Berisi nomer-nomer faktur yang akan dijadikan data 

saldo awal piutang sebelum penggunaan web ini 

 Tanggal 
 Berisi tanggal faktur 

 Jatuh Tempo 

 Tanggal jatuh tempo dari tiap invoice/faktur. 

 Total 
 Total dari tiap faktur 

 Keterangan 

 Berisi keterangan lain yang dibutuhkan. 

2.12. Supplier 

 
 

Fungsi : Berisikan tentang nama dan data lengkap supplier. 

 



SeventhSoft Komputindo  
Integrated Business Solution  Petunjuk Pemakaian SeventhSoft Cloud  

 

- 49 - 

a. Header 

 Kode supplier 
Isi kode supplier sesuai dengan kebijakan perusahaan. 

 Nama supplier 
Nama perusahaan supplier. 

 Termin pembayaran 
Jangka waktu pembayaran ke supplier. Disini cukup ditulis 

kodenya saja karena sebelumnya kita telah membagi termin 

tersebut dalam Master Jangka Waktu Kredit. 

 Batas hutang 
Nilai hutang maksimal ke supplier 

 Keterangan 
Keterangan mengenai supplier 

 Status 
Menjadikan kategori tersebut aktif / non aktif dalam 

operasional. 

 COA Hutang 
Diisi akun hutang default untuk tiap transaksi hutang  

 No NPWP 
Berisi no NPWP supplier untuk report pajak 

 Termasuk Customer 
Berikan tick mark () jika supplier ini statusnya juga 

sebagai customer 

 COA Piutang 
Diisi akun piutang default untuk tiap transaksi piutang 

(otomatis muncul setelah dipilih bahwa supplier juga 

berstatus sebagai customer) 

 

b. Detail 

 Lokasi  

Lokasi daerah dimana supplier berada 

 Alamat 

Alamat lengkap supplier. 

 Kontak 

Nama orang yang dihubungi saat melakukan transaksi. 

 Phone 

Nomor telephone supplier. 
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 Fax 

Nomor fax supplier. 

 Bank Account 

Data rekening bank aktif yang dipakai supplier 

 Aktif 

Menentukan alamat supplier tersebut aktif / non aktif dalam 

operasional. 

 Utama 

Menjadi default utama untuk alamat dari supplier. 

 

c. Saldo Awal Hutang 

Fungsi : Berisikan data saldo awal hutang ke supplier 

 No Faktur 
 Berisi nomer-nomer faktur yang akan dijadikan data saldo 

awal invoice pembelian. Saldo awal hutang sebelum 

penggunaan SeventhSoft Cloud ini. 

 Tanggal 
 Berisi tanggal faktur 

 Jatuh Tempo 

 Tanggal jatuh tempo dari tiap invoice/faktur. 

 Total 
 Total dari tiap faktur. 

 Keterangan 

 Berisi keterangan lain yang dibutuhkan. 
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2.13. Karyawan 

 
 

Fungsi : Untuk memasukkan data karyawan perusahaan 

 

 Nama  
Nama panggilan karyawan. 

 Nama Lengkap 
Nama lengkap karyawan. 

 Keterangan 
Sebagai penjelasan dari nama karyawan. 

 Masa Kerja mulai 
Tanggal mulai masa kerja karyawan. 

 Masa Kerja akhir 
Tanggal berakhir masa kerja karyawan. 
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2.14. Daftar Harga 

 

Fungsi : Mengisi list / daftar harga terbaru dari tiap item baik 

harga beli / jual. Di daftar harga ini terdapat menu Non aktif 

yang Dobel, tujuanya apabila memasukkan daftar harga dengan 

detail yang sama lebih dari satu, maka tanggal yang awal sendiri 

akan otomatis di non aktifkan. 

 

a. Header 

 No 
Nomer daftar harga. Diisi secara manual. 

 Tanggal 
Tanggal Pembuatan Daftar Harga. 

 No. Ref 
Nomor referensi atau nomor yang dapat dijadikan bukti 

transaksi. 

 Keterangan 
Penjelasan pelengkap. 

 Status 
Menentukan status Daftar Harga ini aktif/non aktif. 

 Browse Item 

Digunakan untuk memilih item mana saja yang akan 

dicantumkan di price list ini. 
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b. Detail 

 Nama Item  
Nama item/barang. 

 Kode Item  
Kode dari item, keluar secara otomatis saat nama item sudah 

dipilih. 

 Satuan 
Unit pengukuran dari item. 

 Harga Beli 
Harga yang didapat dari vendor/supplier. 

 Harga Jual 
Berbagai macam harga jual yang diberikan ke customer. 

Pilihan Harga Jual ini tampak ada Master Customer. 

 Diskon Jual 
Diskon yang diberikan untuk penjualan, bisa dalam Rp 

maupun %. 

 Aktif   
Menentukan harga tersebut aktif / non aktif dalam 

operasional. 

 

2.15. Asset 

 
 

Fungsi : Menu ini berisikan tentang data lengkap asset yang 

dimiliki perusahaan. 
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 Kode Asset 
Kode untuk mengidentifikasi suatu asset (bisa berupa nomer). 

 Nama Asset 
Nama barang yang akan dimasukkan sebagai asset 

perusahaan. 

 Jumlah 
Jumlah atau banyaknya asset tersebut. 

 Metode Depresiasi 
Diisi metode penyusutan asset yang digunakan. Ex : Straight 

Line (Garis lurus). 

 Nilai Asset 
Nilai perolehan asset. 

 Nilai Penyusutan 
Besar penyusutan yang sudah berjalan dari suatu asset. 

 Account Asset 
Akun asset yang dipilih untuk barang tersebut. 

 Account Debet 
Akun debet saat penyusutan,  

Ex : Biaya Penyusutan – Kendaraan Komersial. 

 Account Kredit 
Akun kredit saat penyusutan,  

Ex : Akumulasi Penyusutan – Kendaraan Komersial. 

 Intangible Asset 
Aktiva Tak Berwujud. 

 Keterangan 

Berisi keterangan yang diperlukan. 

 Umur Asset 
Perkiraan usia produktif asset (dalam TH). 

 Rate Depresiasi 

Prosentase penyusutan per tahun. Dihitung otomatis oleh  

system jika umur asset sudah diisi. 

 Tipe Asset 
Jenis dari asset yang dibukukan, Ex: Peralatan Kantor. 

 Tanggal Beli 
Tanggal diperolehnya asset tersebut. 

 Tanggal Pemakaian 
Tanggal mulai dipakainya asset. 
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 Aktif  
Untuk menentukan status asset tersebut masih aktif/ tidak. 

 

2.16. Account 

 
 

Fungsi : Menyiapkan seluruh akun yang akan digunakan di 

semua transaksi.  

a. Header 

 Kode Account 

Diisi kode akun induk yang akan dibuat. Pembuatan harus 

berurutan dari induk ke anak. 

 Nama Account 

Nama dari tiap akun. 

 Tipe Account 

Berisi tipe akun. 

 Account 

Menampilkan semua akun yang sudah dibuat secara update 

dengan menekan tombol Refresh. 
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b. Detail 

 No Account 
Diisi kode akun anak yang akan dibuat. Pembuatan harus 

berurutan dari induk ke anak. 

 Nama Account  
Nama dari tiap akun. 

 Tipe Account 
Menentukan suatu akun masuk ke kategori mana (Ex : Kas 

Kecil, Bank HSBC masuk ke account Kas/Bank). 

 Aktif 
Menentukan status dari akun tersebut aktif/nonaktif. 

 

2.17. Saldo Awal COA 

 
 

Fungsi : Untuk input data neraca awal perusahaan, meliputi 

saldo Kas/Bank, Piutang, Persediaan, Hutang, sampai dengan 

Modal Perusahaan. 

 

 Kode Account 

Berisi kode akun anak yang telah dibuat dari master 

account. 

 Nama Account 
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Berisi nama akun anak yang telah dibuat dari master 

account. 

 

 Saldo Awal  

Kolom untuk mengisikan saldo awal neraca pada saat 

pertama kali menjalankan atau setting awal SeventhSoft 

Cloud. 

a. Untuk saldo necara awal pada akun aktiva : diinputkan 

nominal angka langsung. 

Contoh :  

 Kas Kecil  : 10.000.000,00 

 Persediaan  : 256.251.125,00 

b. Untuk saldo neraca awal pada akun pasiva : terdapat 

tambahan tanda minus (-) pada saat ketik nominal angka. 

Contoh : 

 Hutang   : -15.250.000,00  

 Modal   : -100.000.000,00 

 Periode 
 Periode pada saat setting neraca awal. 

 

2.18. Setting COA (Chart of Account) 

 
 

Fungsi : Menu Setting COA (Chart of Account) digunakan 

untuk setting pengaturan default akun yang terkait pada menu 

dalam SeventhSoft Cloud ini. 
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Keterangan 

 Default Kas Kecil  
untuk setting default akun kas pada menu BKM (Bukti 

Kas/Bank Masuk) serta menu BKK (Bukti Kas/Bank 

Keluar). 

 Disc Pembelian  
Untuk setting default akun diskon pembelian pada saat buat 

nama item dengan jenis barang di master item. 

 Disc Penjualan  
Untuk setting default akun diskon penjualan pada saat buat 

nama item dengan jenis barang di master item. 

 HPP 
Untuk setting default akun hpp pada saat buat nama item 

dengan jenis barang di master item. 

 Hutang 
Untuk setting default akun hutang pada saat buat nama 

supplier di master supplier. 

 Hutang Suspend 
Untuk setting default akun hutang untuk jurnal barang 

datang. 

 Laba 
Untuk setting default akun Laba pada neraca. 

 Laba Ditahan 

Untuk setting default akun Laba Ditahan pada neraca. 

 Pembelian Jasa 

Untuk setting default akun pembelian pada saat buat nama 

item dengan jenis jasa di master item. 

 Penjualan  

Untuk setting default akun penjualan pada saat buat nama 

item dengan jenis barang di master item. 

 Penjualan Jasa 

Untuk setting default akun penjualan pada saat buat nama 

item dengan jenis jasa di master item. 

 Persediaan Barang 
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Untuk setting default akun persediaan pada saat buat nama 

item dengan jenis barang di master item. 

 

 Piutang 

Untuk setting default akun piutang pada saat buat nama 

supplier di master customer. 

 Potongan Hutang 

untuk setting default akun diskon pada kolom Potongan di 

tab detail pada menu BKK (Bukti Kas/Bank Keluar). 

 Potongan Piutang 

untuk setting default akun diskon pada kolom Potongan di 

tab detail pada menu  BKM (Bukti Kas/Bank Masuk). 

 PPN Pembelian 

untuk setting default akun ppn pembelian pada saat 

menggunakan transaksi ppn di menu Pembelian. 

 PPN Penjualan 

untuk setting default akun ppn penjualan pada saat 

menggunakan transaksi ppn di menu Penjualan. 

 Retur Pembelian 

Untuk setting default akun retur pembelian pada saat buat 

nama item dengan jenis barang di master Item. 

 Retur Penjualan 

Untuk setting default akun retur penjualan pada saat buat 

nama item dengan jenis barang di master Item. 

 Stok Adjustment 

Untuk setting default akun pada menu Stok Adjustment. 

 Stok Opname 

Untuk setting default akun pada menu Stok Opname. 

 Uang Muka Pembelian 

Untuk setting default akun uang muka pembelian pada saat 

buat nama item dengan jenis Uang Muka di master item. 

 Uang Muka Penjualan 
Untuk setting default akun uang muka penjualan pada saat 

buat nama item dengan jenis Uang Muka di master item. 
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2.18 User & Group 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fungsi : Menu User & Group digunakan untuk membuat user 

baru ataupun mengurangi user dan responsibility yang dimiliki 

tiap group 

 

a. Header 

 Nama group 
Pengelompokan group berdasarkan level 

 Keterangan 

Sebagai penjelasan dari nama group 

 Status  
Menentukan status group tersebut aktif/ non aktif dalam 

operasional 

b. Detail User 

 Nama user 
Membuat nama user pada saat login 

 Password 
Kode sandi untuk login ke web SeventhSoft. 

 Nama Lengkap  
Penjelasan dari nama user 
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 Jabatan 
Alamat email nama user 

 

 Report 
Menentukan jenjang level report dimana user berwenang 

 Mulai Tanggal 
Tanggal mulai masa berlakunya pemakaian nama user 

 Sampai Tanggal  
Tanggal expired masa berlakunya pemakaian nama user 

 

c. Detail Menu 

 

 Display 
Tampilan menu di toolbar pada sisi kiri tampilan applikasi 

 Modul 

Menjelaskan kelompok modul dari menu display 

 Deskripsi Menu  
Keterangan dari menu pada display 

 View 
Flag yang menunjukkan wewenang user untuk melihat 

transaksi 

 Tambah 
Flag yang menunjukkan wewenang user untuk menambah 

transaksi 

 Edit 
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Flag yang menunjukkan wewenang user untuk mengubah 

transaksi 

 

 

 Hapus 
Flag yang menunjukkan wewenang user untuk menghapus 

transaksi 

 

2.19. Setting Menu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fungsi : Menu ini untuk melihat secara detail menu apa saja 

yang ada di SeventhSoft Cloud ini. 

 

 Menu 
Merupakan menu-menu yang ada di dalam applikasi ini 

 Display 
Nama menu yang akan ditampilkan pada saat SeventhSoft 

Cloud dijalankan 

 Urutan  
Nomer urut dari menu tersebut 

 Kode No Transaksi 
Kode depan yang dipakai sebagai permulaan no dokumen 

suatu transaksi (no transaksi otomatis/ by system), misalnya : 

PJL-00001, PO-00035 

 Tanggal bisa edit 
Menentukan tanggal suatu transaksi bisa edit/tidak 

 Tampil awal 
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Menentukan menu tampil pertama kali atau tidak ketika login 

SeventhSoft Cloud ini, apabila dicentang () berarti menu 

tersebut tampil pertama kali. 

 

 

 Auto Insert 
Menentukan menu dalam keadaan posisi siap input / langsung 

dalam keadaan new ketika pertama kali buka dan setelah 

simpan inputan 

 Barcode 
 Menentukan dalam suatu transaksi menggunakan barcode 

atau    tidak 

 Ganti nama item  
Menentukan nama item yang ada di transaksi dapat diganti  

atau tidak.            

Fasilitas ini digunakan hanya untuk menu penjualan dan 

pembelian saja. 

Misal : Nama item di master Agenda Legendaris, di invoice 

jual diganti Agenda Legendaris 70 Biru. 

 Sorting by 
 Dasar urutan yang dipakai untuk data di form/transaksi 

 Keterangan 
 Penjelasan dari masing-masing menu yang akan disajikan 

 Template Nama 
 Nama dari template yang digunakan untuk cetakan 

 Template File 
 Alamat dari template yang digunakan untuk report  

 SQL 
 Mengisi perintah SQL untuk suatu query 
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2.20. List Report 

 

Fungsi : Menu List Report berisi semua jenis laporan/ report 

yang disediakan di SeventhSoft Cloud. 

 

 Urutan 
Urutan yang dipakai dalam penempatan nama report 

 Nama 
Nama orisinil report sesuai dengan menu masing-masing 

 Display 
Nama report yang ditampilkan di web 

 Deskripsi 
Penjelasan dari nama report 

 Modul 
Menunjukkan suatu report ada di modul mana 

 Keterangan 
Penjelasan yang lebih detail (jika dibutuhkan) 

 Aktif 
Menentukan status dari report tersebut aktif/nonaktif 

   

MENU INVENTORY   

Untuk melihat dan mengetahui sirkulasi barang yang ada pada 

gudang dalam perusahaan. 
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 Info Barang & Stok  3.1.
Merupakan query data stock, dimana disini dibedakan menjadi 

beberapa bagian sesuai dengan form-form yang ada hubungannya 

dengan stock . Antara lain : Item, Stok, Summary Stok, Kartu 

Stok, PAG, Adj Stock, Produksi, Barang Datang, dan Surat Jalan. 

a. Item 

 
Merupakan hasil inputan dari master item. Semua keterangan 

detail dari item dapat dilihat disini. Di info ini terdapat limit 

yang berisi jumlah baris saat pertama kali buka Web 

SeventhSoft. Limit dapat diganti sesuai dengan kebutuhan, 

jika ingin  limit lebih besar maka angka tersebut diganti dan 

di refresh. 

 

Jika pada bagian Item telah dipilih sebuah item untuk dilihat 

informasinya, maka akan muncul info lengkap yang ingin 

diketahui tentang item tsb pada bagian Summary Stock 

hingga Surat Jalan. 

 

Item Baru 

Klik tombol ini maka akan langsung masuk ke Master Item 

untuk membuat item baru. 
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b. Stok 

 
Untuk melihat banyaknya barang seluruh gudang atau 

masing – masing gudang dengan klik tanda + pada kiri 

barang tersebut. Juga terdapat informasi Kelompok, tipe 

barang, HPP, nilai barang dan jumlah barang untuk tujuan 

analisa penjualan. 

 

Analisa Penjualan 

Dengan adanya jumlah penjualan pada periode tertentu, 

maka dapat diketahui produk tersebut cepat laku atau tidak 

dan ketersediaan stok untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen. Misal pada bulan depan akan idulfitri, kita bisa 

melakukan pengecekan pada transaksi 1 tahun lalu produk 

yang paling laku maupun barang – barang yang harus di 

stok.  

Contoh untuk gambar diatas untuk barang APC 500 VA 

tanggal 1 sampai 30 september 2007 ada penjualan 45 unit 

dan selisih 12 berarti : 

a. Selama periode lalu laku 45 unit 

b. Untuk kebutuhan 1 bulan kedepan stok APC 

mencukupi bahkan lebih 12, diasumsikan penjualan 

tahun ini akan sama dengan tahun lalu 

o Klik judul JML. JUAL akan diketahui barang yang 

paling laku dan kurang laku  
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o Klik judul  Selisih akan diketahui barang yang 

kurang untuk kebutuhan kedepan dan kelebihan 

atau penumpukan stok 

 

c. Summary Stok 

 
Berisi info mutasi item secara global mulai dari stok awal, 

total masuk dan total keluar serta stok akhir per gudang. 

Jika pada bagian ini telah dipilih sebuah item untuk dilihat 

informasinya, maka akan muncul info lengkap yang ingin 

diketahui tentang item tsb pada bagian Summary Stock 

hingga Surat Jalan. 

 

d. Kartu Stok 

 

Fungsi : Untuk mengetahui transaksi pada masing – 

masing item di tiap – tiap gudang yang ditampilkan secara 

detail. 
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e. Adjustment Stok 

 

Untuk mengetahui penyesuaian apa saja yang terjadi pada 

suatu item. 

 

New(+) - Adjustment Stok Baru 

Klik tombol ini untuk masuk langsung ke menu Stok 

Adjustment dan membuat transaksi baru. 

 

f. Pindah Antar Gudang (PAG) 

 

Untuk mengetahui proses perpindahan gudang, dalam 

PAG disini kita dapat dengan jelas proses perpindahan 

barang mulai dari No. PAG, tanggal, gudang asal dan 

gudang tujuan barang. 
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New(+) - Pindah Antar Gudang Baru 

Klik tombol ini untuk langsung masuk ke menu PAG dan 

menambah transaksi baru. 

 

g. Produksi / Perakitan 

 

Berisi info item barang jadi hasil produksi / perakitan.  

 

New(+) - Produksi Baru 

Klik disini dapat langsung menuju menu Perakitan untuk 

membuat transaksi baru. 

 

h. Barang Datang 

 

Untuk mengetahui info kedatangan barang secara detail, 

mulai dari tanggal, supplier hingga gudang tempat 

penerimaan barang. 
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New(+) - Barang Datang Baru 

Klik disini dapat langsung menuju transaksi Barang 

Datang untuk membuat transaksi baru. 

 

i. Surat Jalan 

 

Untuk mengetahui info keluarnya barang secara detail, 

mulai dari tanggal, customer hingga gudang tempat 

pengeluaran barang. 

 

New(+) - Surat Jalan Baru 

Klik tombol ini untuk langsung menuju menu Surat Jalan 

dan membuat transaksi baru. 

 

 Pindah Antar Gudang (PAG) 3.2.
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Fungsi : Menu ini digunakan untuk memindahkan barang dari 

gudang asal ke gudang tujuan tanpa mengurangi jumlah total 

barang dari keseluruhan gudang. 

 

a. Header 

 No. PAG 
Isi dengan nomer transaksi PAG sesuai standar perusahaan 

(jika sebelumnya di Set Up dipilih pengisian no transaksi 

manual), tapi jika dipilih otomatis, maka nanti no PAG terisi 

otomatis by system saat di-SAVE) 

 Tanggal 
Tanggal proses waktu terjadinya PAG 

 Gudang Asal 
Dari gudang mana barang tersebut berasal 

 Gudang Tujuan 
Gudang tempat barang tersebut akan dipindahkan 

 

 

 No. Ref. 
Nomor transaksi atau nomor yang bisa dijasikan bukti 

transaksi. 

 Keterangan 
Alasan atau keterangan terjadinya PAG 

 

b. Detail 

 Nama item : Nama barang yang akan dimutasi  

 Kode item : Kode barang yang akan dimutasi 

 Jumlah : Jumlah barang yang akan dimutasi 

 Satuan  : Satuan dari jenis barang. 

 Keterangan : Penjelasan tambahan bila diperlukan. 
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 Stock Adjustment 3.3.

 
 

Fungsi : Menu Stock Adjustment digunakan untuk memasukkan 

penyesuaian penambahan maupun pengurangan jumlah stock 

barang tanpa mempengaruhi hutang piutang. 

 

a. Header 

 No. Adjustment  
No transaksi stok adjustment, otomatis sesuai pengaturan di 

menu setup.  

 Tanggal  
 Tanggal pembuatan stock adjustment 

 Account 

Diisi no account yang akan menampung selisih yang timbul 

akibat jurnal adjustment 

 No. Ref  
Nomor referensi atau nomor yang lain yang dapat dijadikan 

bukti pembuatan stock adjustment 

 Gudang 
  Lokasi dari barang di-adjust 

 Keterangan 

Keterangan tambahan pada pembuatan stock adjustment bila 

diperlukan 

 Adjust Nilai 
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Beri tick mark () jika YA, maka  nilai HPP dari item yang 

di-adjust dapat diedit sesuai kebutuhan user sehingga akan 

mempengaruhi HPP item yang di-adjust. 

Jika tidak di-tick mark, maka transaksi ini otomatis mengikuti 

HPP item yang sudah ada dari perhitungan system. 

 

b. Detail 

 Nama item  
 Nama barang yang akan di-adjust 

 Kode   
 Kode nama barang 

 Jumlah  
 Jumlah total barang per item 

 Satuan   
 Kode satuan menurut jenis barang 

 HPP 
  Harga Pokok Penjualan dari item tsb 

 Subtotal  
Total keseluruhan harga barang dikalikan jumlah barang 

untuk setiap item 

 Alasan  
 Penjelasan adanya stock adjustment 

 Keterangan 
 Keterangan tambahan pada form stock adjustment 
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 Adjustment Nilai 3.4.

 
 

Fungsi : Menu Adjustment Nilai digunakan untuk memasukkan 

penyesuaian penambahan maupun pengurangan nilai barang 

yang mempengaruhi HPP tapi tidak mempengaruhi jumlah/ 

quantity barang. 

 

a. Header 

 No. Adjustment  
Isi dengan nomer transaksi Adjustment Nilai sesuai standar 

perusahaan (jika sebelumnya di Set Up dipilih pengisian no 

transaksi manual), tapi jika dipilih otomatis, maka nanti no 

ini terisi otomatis by system saat di-SAVE) 

 Tanggal  
 Tanggal pembuatan  adjustment nilai 

 No. Ref  
Nomor referensi atau nomor yang lain yang dapat dijadikan 

bukti pembuatan adjustment nilai 

 Account 
Account yang dipilih untuk pembebanan selisih nilai barang 

 Keterangan 
 Keterangan tambahan bila diperlukan 
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b. Detail 

 Nama Item  
 Nama barang yang akan di-adjust 

 Kode Item  
 Kode nama barang 

 Nilai  
 Nilai barang yang akan dilakukan adjust nilai 

 Keterangan 
 Keterangan tambahan pada form adjustment nilai 

 

 Perakitan 3.5.

 

Fungsi : Menu Perakitan item digunakan sebagai form untuk 

merakit dari beberapa barang yang akan dijadikan satu nama item 

baru. 

Item yang dapat dirakit disini adalah item yang sebelumnya telah 

dibuat formula penyusunnya di Master Formula (BOM) 

 

a. Header 

 No. Transaksi  
Nomor perakitan barang, secara otomatis nomor ini akan 

terisi sendiri oleh sistem di web (jika sebelumnya di Set Up 

dipilih pengisian no transaksi otomatis) 
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 Tanggal  
 Tanggal dilakukan perakitan barang 

 Item  
 Nama item rakitan yang akan diproduksi 

 Jumlah buat 
 Jumlah rakitan yang dibutuhkan 

 Keterangan  
 Keterangan tambahan tentang perakitan item 

 No. Ref  
 Nomor referensi atau nomor yang bisa dibuat bukti perakitan 

item 

 HPP  
 Harga pokok dari item rakitan 

 Gudang 
 Gudang asal item rakitan 

 

 Browse Item 

 Untuk menambah item lain dalam perakitan 

 

 Otomatis 

 Untuk mengembalikan komposisi ke formula standardnya 

 

 HPP 

 Untuk menghitung ulang HPP tiap item 

 

b. Detail 

 Nama item 
Nama item penyusun rakitan. Nama-nama item ini keluar 

otomatis saat nama item rakitan sudah dipilih pada header 

(sesuai Master Formula) 

 Kode item 
Kode dari barang penyusun rakitan. Keluar otomatis saat 

nama item rakitan sudah dipilih pada header (sesuai Master 

Formula) 
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 Qty Standard  
Jumlah standard dari item yang dibutuhkan untuk membuat 

rakitan. Juga keluar otomatis sesuai Master Formula 

 Qty Jumlah 
 Jumlah actual dari item yang dibutuhkan dalam perakitan 

 Satuan 
 Satuan dari masing-masing item 

 HPP Item 
 Harga Pokok Penjualan tiap item penyusun 

 Subtotal 
 Hasil dari jumlah item dikalikan dengan harga HPP 

 Keterangan 

 Diisi dengan keterangan yang dibutuhkan 

 

 Stok Opname 3.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fungsi : Menu ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan 

kegiatan stok opname karena dengan mengisi form ini maka dapat 

sekaligus melakukan stok adjustment pada item yang perlu 

penyesuaian. 

 

a. Header 

 Nomor  
Nomor stok opname, secara otomatis nomor ini akan terisi 

sendiri oleh sistem di web jika sebelumnya di Set Up dipilih 

pengisian no transaksi otomatis) 

 Tanggal  
 Tanggal dilakukan stok opname 
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 Keterangan  
 Keterangan tambahan tentang stok opname yang diadakan 

 No. Ref  
 Nomor referensi atau nomor yang bisa dibuat bukti stok 

opname 

 Gudang 
 Gudang tempat dilaksanakan stok opname 

  

Browse Item 

Untuk memilih item mana yang akan di-adjust sehubungan 

dengan hasil stok opname 

 

Stok Baru 

Untuk memunculkan jumlah stok yang ada di sistem per 

tanggal stok. 

 

b. Detail 

 Nama item 
Item yang akan dilakukan penyesuaian karena stok opname. 

 Kode item 
 Kode dari item tsb. 

 Stok Sistem  
 Jumlah stok per tanggal stok opname yang ada di sistem 

 Stok Fisik 
 Jumlah stok yang ada secara fisik 

 Selisih/Pemakaian 
 Selisih antara stok fisik dengan stok di sistem 

 Satuan 
 Satuan dari item tsb  

 Keterangan  
 Keterangan tambahan tentang item yang di-adjust 
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 Laporan Inventory  3.7.
 

 

1. Laporan Daftar Item 

Menampilkan  info kode, lokasi, serial, grade, jenis sampai 

dengan statusnya (aktif/nonaktif) dari tiap item barang yang 

ada di stok/persediaan. 

2. Laporan Konversi Satuan Item 

Menampilkan satuan dasar dan satuan lain dari tiap item 

barang beserta konversinya. 

3. Stok 

Menampilkan jumlah stok tiap item barang di tiap gudang 

saat ini (qty on hand). Disini tidak ada parameter tanggal 

karena yang ditampilkan adalah jumlah stok saat ini, tidak 

dapat menampilkan posisi stok beberapa hari yang lalu dan 

sebagainya. 

4. Laporan Stok Per Tanggal 

Menampilkan jumlah stok tiap item barang di gudang sesuai 

tanggal yang diinginkan. Disini ada parameter tanggal 

sehingga dapat menampilkan posisi stok tanggal berapapun. 

5. Kartu Stok Semua Gudang 

Menampilkan transaksi  suatu item di semua gudang mulai 

tanggal yang diinginkan sampai dengan posisi quantity on 

hand saat ini. Pada laporan ini, jumlah stok per item 

merupakan jumlah keseluruhan dari semua gudang. User 
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dapat memasukkan parameter start date yang diinginkan 

beserta nama dan atau kode item dari barang yang ingin 

dilihat kartu stoknya. 

6. Kartu Stok Tiap Gudang 

Menampilkan transaksi  suatu item di tiap gudang mulai 

tanggal yang diinginkan sampai dengan posisi quantity on 

hand saat ini. User dapat memasukkan parameter start date 

yang diinginkan, nama gudang serta nama dan atau kode item 

dari barang yang ingin dilihat kartu stoknya. 

7. Laporan Kartu Stok Penjualan dgn PPN 

Menampilkan kartu stok dari item-item yang dikenakan PPN. 

8. Mutasi Transaksi Harian 

Menampilkan mutasi semua item (mulai saldo awal, transaksi 

masuk dan keluar hingga saldo akhir) dari dan sampai 

parameter tanggal yang diinginkan. Pada report yang 

ditampilkan ada tombol Transaksi dimana jika tombol ini 

diklik maka yang diletakkan di baris awal adalah item-item 

yang ada transaksi keluar masuk pada tanggal tersebut, 

sedangkan item yang tidak ada transaksi (hanya ada saldo 

awal dan akhir) akan diletakkan di bawah. Jika tombol 

Standard diklik, maka report akan kembali seperti sediakala. 

9. Mutasi Transaksi Harian Per Gudang 

Menampilkan mutasi semua item (mulai saldo awal, transaksi 

masuk dan keluar hingga saldo akhir) dari dan sampai 

parameter tanggal yang diinginkan sesuai gudang yang 

dipilih. Pada report yang ditampilkan ada tombol Transaksi 

dimana jika tombol ini diklik maka yang diletakkan di baris 

awal adalah item-item yang ada transaksi keluar masuk pada 

tanggal tersebut, sedangkan item yang tidak ada transaksi 

(hanya ada saldo awal dan akhir) akan diletakkan di bawah. 

Jika tombol Standard diklik, maka report akan kembali 

seperti sediakala. 

10. Mutasi Detail Transaksi Harian Per Gudang 

  Sama dengan report no. 9 hanya di sini ditampilkan info 

detail transaksi penerimaan dan pengeluaran per item. 

11. Mutasi Item 
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Menampilkan mutasi semua item di seluruh gudang (saldo 

awal, beli/retur beli, jual/retur jual, stock adjust, PAG, 

perakitan, adjust nilai, saldo akhir) sesuai tanggal yang 

diinginkan. Di report ini juga ditampilkan HPP akhir tiap 

item. Report ini merupakan satu-satunya inventory report 

yang menampilkan amount (nilai) item karena semua report 

hanya menampilkan qty saja. 

12. Laporan Detail Mutasi Barang Tiap Gudang (Bulanan) 

Menampilkan transaksi  semua item di gudang yang dipilih 

pada periode yang diinginkan. User dapat memasukkan 

parameter periode dan gudang yang diinginkan beserta nama 

dan atau kode item dari barang yang ingin dilihat mutasinya. 

13. Laporan Detail Mutasi Barang (Bulanan) 

 Menampilkan transaksi  semua item di semua gudang pada 

periode yang diinginkan. User dapat memasukkan parameter 

periode yang diinginkan beserta nama dan atau kode item 

dari barang yang ingin dilihat mutasinya. 

14. Laporan Adjustment Qty 

Menampilkan semua transaksi Stock Adjust yang pernah 

dibuat beserta nilai item-nya dengan memasukkan parameter  

tanggal, no dokumen, dan status dokumen  yang diinginkan.  

15. Laporan Adjustment Item Detail Transaksi 

  Menampilkan data item-item yang pernah ada di transaksi 

Stok Adjustment tanpa info nilai, hanya quantity. 

16. Laporan Persediaan Akhir 

Menampilkan quantity dan nilai akhir dari tiap item yang 

diperoleh dari stok awal + penerimaan – pengeluaran dimana 

item-item ditampilkan per kelompoknya sesuai periode yang 

diisi pada parameter. 

17. Surat Pengantar/ Surat Jalan 

Digunakan untuk mencetak ulang sekaligus beberapa Surat 

Jalan. Di parameter dapat dimasukkan no Surat Jalan atau 

tanggal Surat Jalan yang ingin dicetak. 

18. Laporan Reorder Item 

Menampilkan informasi item mana saja yang harus segera 

diorder. 

19. Laporan Summary Perpindahan Barang 
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Menampilkan semua transaksi Pindah Antar Gudang (PAG) 

pada tanggal yang diinginkan tanpa rincian item. 

20. Laporan Perpindahan Item Detail Transaksi 

Menampilkan semua transaksi Pindah Antar Gudang (PAG) 

pada tanggal yang diinginkan dengan rincian item. 

21. Laporan Harian Barang Datang 

Menampilkan laporan seluruh barang yang datang (PO yang 

sudah diproses BPB-nya) pada rentang tanggal yang ingin 

diketahui beserta info di gudang mana barang diterima dan 

qty item yang masih outstanding (barang belum datang). 

22. Laporan Harian Surat Jalan 

Menampilkan laporan seluruh barang yang dikirim (SO yang 

sudah diproses SJ-nya)  pada rentang tanggal yang ingin 

diketahui beserta info dari gudang mana barang dikeluarkan 

dan qty item yang masih outstanding (barang belum dikirim). 

23. Laporan Perakitan 

Menampilkan item-item hasil perakitan dan saldo akhirnya 

per tanggal. 

24. Laporan Harian Produksi 

Menampilkan saldo harian item hasil produksi. 

25. Laporan Bulanan Produksi 

Menampilkan saldo bulanan item hasil produksi. 

26. Laporan Hasil Produksi 

Menampilkan saldo item barang jadi hasil produksi pada 

tanggal yang diinginkan. 

27. Laporan Harian Bahan Baku 

Menampilkan saldo pemakaian bahan baku pada tanggal 

yang diinginkan. 
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Contoh beberapa tampilan laporan di Inventory : 

 

Kartu Stok Tiap Gudang 

 
 

Laporan Perakitan 

 

 

 

 

Laporan Konversi Satuan Item 
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MENU PEMBELIAN 

Untuk memasukkan semua data mulai dari pemesanan barang, 

penerimaan barang hingga input transaksi pembelian berdasarkan 

faktur/nota yang kita terima dari supplier. 

 
 

 Info Pembelian 4.1.
Info secara global dari semua transaksi pembelian. 

 

a. Supplier  

 
Info tentang semua supplier yang menyuplai barang-barang 

stok beserta limit hutang dan jangka waktu pembayaran. 

Jika pada bagian Supplier ini telah dipilih salah satu supplier 

yang akan dilihat datanya, maka akan muncul info lengkap 

mengenai supplier tersebut mulai dari PO hingga Kartu 

Hutang-nya. 
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New(+) - Supplier Baru 

Klik tombol ini untuk langsung masuk ke menu Master 

Supplier dan membuat supplier baru. 

b. PO 

 
 

Jika pada bagian Supplier telah dipilih salah satu supplier 

yang akan dilihat datanya, maka di bagian PO ini, jika kita 

beri tick mark di Supplier, maka akan muncul semua PO dari 

supplier tersebut lengkap dengan info status PO-PO tersebut. 

Jika kita tick mark di Outstanding, maka semua PO yang 

masih outstanding dari semua supplier akan muncul. Jika kita 

tickmark keduanya, maka PO outstanding dari supplier 

terpilih saja yang muncul. 

 

Pembelian > Order Pembelian Baru > New(+) 

Klik tombol ini untuk langsung masuk ke menu Order 

Pembelian dan membuat transaksi baru. 
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c. Pembelian dan Retur 

 
Semua transaksi pembelian dan retur beli dari supplier akan 

diinfokan di sini. Jika kita beri tick mark di Supplier, maka 

supplier yang sebelumnya sudah kita pilih di bagian Supplier 

akan muncul semua detail faktur pembeliannya. Jika kita beri 

tick mark di Pembelian, maka detail faktur pembelian dari all 

supplier akan muncul. Tick mark di bagian Retur, maka 

semua detail retur beli dari all supplier akan muncul. Jika kita 

tick mark ketiganya, maka yang muncul hanya data 

pembelian dan retur dari supplier terpilih. 

 

d. Pelunasan 
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Jika kita tick mark di Supplier, maka semua detail pelunasan 

faktur pembelian dari supplier yang kita pilih akan muncul. 

Jika tick mark kita hilangkan, maka semua pelunasan dari all 

supplier akan muncul. 

 

e. Summary Hutang 

 

Untuk melihat mutasi hutang kita ke supplier secara global 

(summary saja). 

 

f. Kartu Hutang 
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Untuk melihat secara detail transaksi dengan supplier yang 

bersangkutan, mulai dari saldo awal, pembelian, retur beli 

hingga pelunasan hutang ke supplier tersebut. 

 Order Pembelian/ OP (Purchase Order/PO) 4.2.

 
Fungsi : Digunakan untuk menginput pesanan / order pembelian 

barang ke supplier. 

 

Gunakan transaksi ini jika ingin memantau pesanan yang belum 

terpenuhi oleh supplier. PO boleh tidak digunakan.  

 

a. Header 

 No. PO  
Nomer pesanan. Nomer ini sebagai acuan untuk penerimaan 

dan faktur pembelian. Nomer dapat diisi manual atau 

otomatasi. Lihat setting no transaksi di menu Setup 

 Tanggal  
Tanggal dibuatnya PO 

 Supplier 
Pilih nama supplier berdasarkan daftar nama yang sudah 

diinput. Kode supplier akan otomatis keluar di sebelahnya 

 Lokasi 
Alamat Supplier (akan keluar otomatis saat nama supplier 

dipilih) 

 

 



SeventhSoft Komputindo  
Integrated Business Solution  Petunjuk Pemakaian SeventhSoft Cloud  

 

- 89 - 

 Jangka waktu 
Termin pembayaran ke supplier (bisa dipilih sesuai jangka 

waktu yang sudah di-input di Master Jangka Waktu Kredit) 

 Dibutuhkan 
Tanggal untuk menginformasikan kapan barang pesanan 

dibutuhkan 

 Gudang 
 Gudang tujuan barang yang akan dikirim 

 Kirim ke 
 Alamat gudang tujuan. 

 No. Ref 
 Nomor referensi (jika perlu diisi sesuai kebutuhan) 

 Total Diskon 
Diskon yang diperoleh dari supplier. Bisa berupa prosentase 

maupun Rupiah 

 PPN 
 PPN yang dikenakan dalam invoice (jika ada)  

 Keterangan 
 Berisi keterangan lain yang dibutuhkan 

 

b. Detail 

 Nama Item 
 Nama barang yang akan dipesan 

 Kode  
 Kode dari item tersebut 

 Jumlah 

 Jumlah barang yang dipesan 

 Satuan 

 Satuan dari barang tersebut 

 Harga 

 Harga satuan dari item yang dipesan 

 Diskon 

Potongan harga yang diberikan oleh supplier. Bisa berupa 

Rupiah maupun prosentase, misal 50+20 Diskon tiap unitnya 

 Subtotal 

 Jumlah barang dikalikan harga dipotong diskon  
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 Keterangan 

 Berisi keterangan lain yang dibutuhkan. 

 

c. PO – BPB - INVOICE  

 

Info lengkap tentang PO, BPB,  dan faktur / invoice dari PO 

tersebut 

 Nama Item 

 Nama semua item sesuai PO  

 Kode Item 
 Kode dari nama item tersebut 

 Satuan 
 Satuan dari item tersebut 

 Qty PO 
 Jumlah barang yang dipesan di PO  

 Qty BPB 
 Jumlah barang yang sudah datang 

 Qty Invoice 
Jumlah barang yang telah datang dan telah dibuatkan 

invoice 

 Sisa PO  
 Jumlah sisa barang di PO yang belum datang 

 Sisa BPB 
Jumlah sisa barang di PO yang sudah datang tapi belum 

dibuatkan invoice 
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 Barang Datang 4.3.

 

BPB  = Bukti Penerimaan Barang 

Fungsi : Digunakan untuk menginput barang yang telah 

diterima dari supplier. 

Penerimaan barang tidak bisa dilakukan tanpa adanya pesanan 

barang atau PO 

 

a. Header 

 No. BPB 
No transaksi penerimaan barang. No dapat diisi manual 

atau otomatasi. Lihat seting no transaksi di menu Setup.  

 Tanggal 
 Tanggal dibuatnya BPB 

 Supplier 
Pilih nama supplier berdasarkan daftar nama yang sudah 

diinput. Kode supplier akan otomatis keluar di sebelahnya 

 Lokasi 
Alamat Supplier (akan keluar otomatis saat nama supplier 

dipilih) 

 No. PO  
 Nomor pesanan dari barang yang datang 

 No. Reff  
 Nomor referensi (jika perlu diisi sesuai kebutuhan) 

 Gudang 
 Gudang tempat barang diterima 
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 Keterangan 
 Berisi keterangan lain yang dibutuhkan 

 

b. Detail 

 Nama Item 

 Nama barang yang diterima 

 Kode Item 

 Kode barang yang diterima 

 Jumlah 

 Jumlah barang yang telah diterima 

 Satuan 

 Satuan dari item tersebut. 

 Tanggal Expired 

Tanggal kadaluarsa dari masing-masing item yang 

diterima 

 Keterangan 

 Berisi keterangan lain yang dibutuhkan 

 

c. Info PO – BPB - INVOICE 

 
 

Berisi info lengkap tentang PO, BPB,  dan Invoice dari PO 

tersebut 

 

 Nama Item 
Nama semua item sesuai PO  

 Kode Item 
Kode dari nama item tersebut 

 Qty Order 
Jumlah barang yang dipesan di PO  

 Satuan 

Satuan dari item tersebut 

 BD 
Jumlah barang yang sudah datang 
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 Invoice  
Jumlah barang yang telah datang dan telah dibuatkan 

invoice 

 Sisa Order 
Jumlah sisa barang di PO yang belum datang 

 Sisa BPB 
Jumlah sisa barang di PO yang sudah datang tapi belum 

dibuatkan invoice 

 

 Faktur / Invoice Pembelian 4.4.

 
 

Fungsi : Untuk membuat faktur/nota/invoice pembelian barang 

dari supplier berdasarkan faktur nota yang kita terima. Sistem 

pembayarannya berkaitan dengan pelunasan hutang dagang.  

 

a. Header 

 No. Faktur 
No. Faktur ini bisa diisi manual maupun terisi otomatis 

sesuai Set Up 

 Tanggal 
 Tanggal input nota 

 Supplier 
Pilih nama supplier berdasarkan daftar nama yang sudah 

diinput. Kode supplier akan otomatis keluar di sebelahnya 

 Lokasi 
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Alamat Supplier (akan keluar otomatis saat nama supplier 

dipilih) 

 Jangka waktu  
Termin pembayaran ke supplier (keluar otomatis sesuai info 

di PO) 

 Jatuh Tempo 
 Batas tanggal pembayaran paling akhir  

 Tipe Invoice 
 Pilih sesuai yang diinginkan  

- Matching PO : jika invoice mengacu ke PO tertentu 

- Standard : jika invoice tidak mengacu ke PO manapun 

- Uang Muka : jika invoice berisi uang muka ke 

supplier 

 No. PO 
Ada dua macam, nomer otomatis by system dan no reff 

(manual) Jika sebelumnya sudah memilih nama customer, 

maka no PO yang muncul di pilihan hanya nomer-nomer 

PO dari customer tsb yang sudah ada Barang Datang-nya 

(barang sudah diterima) 

 Gudang 
 Gudang tujuan barang akan ditempatkan 

 No. Ref  
Nomor faktur/ nota yang diterima dari supplier sebagai 

nomor referensi. 

 Total Diskon  

Diskon yang diperoleh dari supplier. Bisa berupa persentase 

maupun Rupiah 

 PPN 
 Jenis pajak yang dibebankan dalam pembelian barang 

 Keterangan 
 Berisi keterangan lain yang dibutuhkan 

 

b. Detail (jika matching PO, maka akan keluar otomatis 

saat no PO telah dipilih) 

 Nama item  
 Nama barang yang dibeli dari supplier 

 Kode  
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 Kode dari nama barang yang telah dipilih 

 Jumlah  
 Jumlah/qty barang yang dibeli 

 Satuan  
 Satuan dari barang tersebut  

 Harga 
 Harga satuan barang per item 

 Diskon 
Potongan harga yang dikenakan per item. Diskon disini ada 

2 jenis yaitu (Rp) dan (%), boleh memilih salah satu. 

 Total 
 Jumlah total harga setelah dibebani diskon 

 Keterangan 
 Berisi keterangan lain yang dibutuhkan 

 Apply Uang Muka 

 Klik tombol ini untuk apply UM di invoice barangnya 

  

c. Uang Muka 

 

Info yang ditampilkan jika ada Uang Muka untuk faktur / 

invoice pembelian tersebut. 

 No Faktur 
No dokumen Invoice Uang Muka  

 Tanggal 
Tanggal invoice UM 

 No Reff 

No referensi dari invoice UM  

 Total 
Total dari invoice UM 

 Uang Muka Yg Di-Apply 
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Jumlah UM yang sudah di-apply 

 Sisa 
Jumlah UM yang belum di-apply (sisa UM) 

 

d. Pelunasan 

 

Info yang ditampilkan adalah pelunasan hutang untuk faktur / 

invoice tersebut 

 Voucher 
No dokumen Bukti Kas Keluar (BKK)  

 Jatuh Tempo 
Tanggal jatuh tempo faktur 

 Hutang 
Jumlah hutang sesuai jumlah pada faktur 

 No Reff 
No referensi dari invoice/faktur pembelian  

 Bayar 
Jumlah yang telah dilunasi/dibayar 

 Keterangan 
Berisi keterangan yang dibutuhkan 
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e. PO – BPB - INVOICE 

 

Info lengkap tentang PO, invoice, dan retur dari PO tersebut 

 Nama Item 
 Nama semua item sesuai PO  

 Kode Item  
 Kode dari nama item tersebut 

 Satuan   
 Satuan dari item tersebut 

 Qty PO  
 Jumlah barang yang dipesan di PO  

 Qty BPB 

 Jumlah barang yang sudah diterima dari supplier 

 Qty Invoice 
 Jumlah barang yang telah dibuatkan invoice 

 Sisa PO 
 Jumlah sisa barang di PO yang belum datang 

 Sisa BPB 

 Jumlah barang yang sudah datang tapi belum dibuatkan 

invoice 

 Retur 
 Jumlah barang dari PO tersebut yang diretur ke supplier 

 

f. Informasi rincian stok tiap gudang untuk barang tertentu 
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o Untuk menampilkan informasi stok diatas pada 

transaksi order pembelian dan faktur pembelian cukup 

klik 2x pada nama item/barang atau jumlah atau satuan.  

 

g. 10 History: Harga Beli Terakhir 

 

o Untuk menampilkan sejarah atau history pembelian 

barang pada supplier tertentu pada transaksi order 

pembelian dan faktur pembelian cukup klik 2x pada 

harga atau diskon. 

 

 Invoice Retur Beli 4.5.
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Fungsi : Transaksi nota/faktur retur / pengembalian barang ke 

supplier, bersifat mengurangi hutang dagang. Digunakan untuk 

Matching dari retur barang ke supplier.  

 

a. Header 

 No. Faktur  

 Nomer faktur  retur. Ini bisa diisi manual maupun terisi 

otomatis sesuai Set Up 

 Tanggal  
 Tanggal nota retur 

 Nama dan kode Supplier 
Nama supplier yang dituju, Supplier akan otomatis keluar 

jika menggunakan matching dari PO.  

 Lokasi  
 Alamat Supplier(akan keluar otomatis saat nama supplier 

dipilih) 

 Jangka waktu 
 Termin pembayaran dari supplier (keluar otomatis sesuai 

info di PO) 

 Jatuh Tempo 
 Batas tanggal pembayaran paling akhir  

 No Faktur 
Ada dua macam, nomer otomatis by system dan no reff 

(manual). Silakan dipilih no faktur mana yang akan di-

retur dari nama supplier yang telah dipilih (bisa retur 

penuh maupun cuma sebagian) 

 Gudang 
 Gudang darimana barang yang akan diretur dikeluarkan 

 No. Ref 
 Nomor referensi (diisi sesuai kebutuhan) 

 Total Diskon 
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 Diskon yang diperoleh dari supplier. Bisa berupa 

persentase maupun Rupiah 

 PPN 
 Jenis pajak yang dibebankan dalam pembelian barang 

 Keterangan 
 Berisi keterangan lain yang dibutuhkan 

b. Detail (akan keluar sesuai isi faktur yang telah dipilih 

untuk diretur, item yang tidak diretur silakan di-Delete 

saja) 
 

 Nama item 
 Nama barang yang akan diretur 

 Kode  
 Kode dari nama barang yang telah dipilih 

 Jumlah 
 Jumlah/qty barang yang diretur. 

 Satuan 
 Satuan dari barang tersebut  

 Harga 
 Harga satuan barang per item 

 Diskon 
Potongan harga yang dikenakan per item. Diskon disini 

ada 2 jenis yaitu (Rp) dan (%), boleh memilih salah satu. 

Bisa diskon bertingkat seperti 10+20.  

 Subtotal  
 Jumlah dikali harga setelah dibebani diskon 

 Keterangan  
 Berisi keterangan lain yang dibutuhkan 
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c. Pelunasan  

 

Info pelunasan untuk faktur retur yang bersangkutan 

 Voucher 
 No dokumen Bukti Kas Keluar (BKK)  

 

 Jatuh Tempo 
 Tanggal jatuh tempo faktur 

 Hutang 
 Jumlah hutang sesuai jumlah pada faktur 

 No Reff 
 No referensi dari invoice/faktur retur pembelian  

 Bayar 
 Jumlah yang telah dilunasi/dibayar 

 Keterangan 
 Berisi keterangan yang dibutuhkan 

 

 Laporan Pembelian 4.6.
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Fungsi : Menampilkan semua laporan dalam Modul Pembelian. 

 

1. Laporan Harian Detail Pembelian Item 

Menampilkan  total nilai pembelian dari supplier pada 

tanggal yang diinginkan. Jenis item dapat dipilih semua / 

stok / jasa / uang muka saja.  

2. Laporan Pembelian Bulanan 

Menampilkan total nilai pembelian dari supplier pada 

periode yang diinginkan. Jenis item dapat dipilih : All / Stok 

/ Jasa / Uang Muka. 

3. Summary Pembelian 

Menampilkan rekap pembelian per nota (tanpa detail item) 

beserta status dari tiap nota (New/ Lunas). Dapat mengisi 

parameter tanggal, no faktur, nama supplier, gudang dari 

item yang diinginkan. Jenis item dapat dipilih : All / Stok / 

Jasa / Uang Muka. 

4. Rekap Detail Faktur Pembelian 

Menampilkan pembelian detail per nota. Di report ini 

ditampilkan semua item sesuai yang tercetak di nota 

pembelian. Jenis item dapat dipilih : All / Stok / Jasa / Uang 

Muka. 

5. Laporan Barang Datang (Nilai) 

Menampilkan rekap transaksi barang datang per transaksi 

sesuai nama supplier yang dipilih pada rentang tanggal yang 

dipilih pula. Disini selain kuantitas barang, nilai barang pun 

dicantumkan. 

6. Laporan Harian Pembelian Item Detail Supplier 

Menampilkan rekap pembelian per item pada rentang 

tanggal yang dipilih. Rekap pembelian per item ini dapat di-

expand untuk melihat info para supplier yang memasok 

masing-masing item dengan cara klik tombol ‘+’ di sebelah 

kiri nomer cell. Jenis item dapat dipilih : All / Stok / Jasa / 

Uang Muka. 

7. Laporan Harian Pembelian Per Supplier Detail Item 

Menampilkan rekap pembelian per supplier pada rentang 

tanggal yang dipilih. Rekap pembelian per supplier ini dapat 

di-expand untuk melihat info item yang dibeli dengan cara 
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klik tombol ‘+’ di sebelah kiri nomer cell. Jenis item dapat 

dipilih : All / Stok / Jasa / Uang Muka. 

8. Laporan Bulanan Pembelian Item Detail Supplier 

Menampilkan rekap pembelian per item pada periode yang 

dipilih. Rekap pembelian per item ini dapat di-expand untuk 

melihat info para supplier yang memasok masing-masing 

item dengan cara klik tombol ‘+’ di sebelah kiri nomer cell. 

Jenis item dapat dipilih : All / Stok / Jasa / Uang Muka. 

9. Laporan Bulanan Pembelian Per Supplier Detail Item 

Menampilkan rekap pembelian per supplier pada periode 

yang dipilih. Rekap pembelian per supplier ini dapat di-

expand untuk melihat info item yang dibeli dengan cara klik 

tombol ‘+’ di sebelah kiri nomer cell. Jenis item dapat 

dipilih : All / Stok / Jasa / Uang Muka. 

10. Laporan Daftar Harga 

 Menampilkan harga beli dan price list penjualan dari semua 

item. 

11. Laporan History Harga Pembelian 

 Menampilkan informasi seluruh harga beli dari suatu item 

beserta nama suppliernya. Sangat berguna untuk melihat 

info harga suatu item dari pembelian pertama kali hingga 

yang terakhir.  

12. Summary Pembelian PPN 

 Menampilkan info seluruh pembelian yang dikenakan PPN. 

13. Laporan Summary Uang Muka Pembelian 

 Menampilkan seluruh uang muka pembelian dan invoice 

penyelesaiannya (nota yang di-apply-kan ke UM tsb) serta 

UM yang masih outstanding. Disini yang tampak hanya 

total dari masing-masing invoice (baik invoice UM maupun 

invoice yang di-apply), tidak ada detail item barang. 

14. Laporan Detail Uang Muka Pembelian 

 Menampilkan seluruh uang muka pembelian dan invoice 

penyelesaiannya (nota yang di-apply-kan ke UM tsb) serta 

yang masih outstanding. Disini ditampakkan seluruh item 

dari masing-masing invoice yang di-apply. 

15. Laporan Summary Outstanding Uang Muka Pembelian 
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 Menampilkan uang muka pembelian yang masih 

outstanding dan invoice penyelesaiannya (nota yang di-

apply-kan ke UM tsb). Disini yang tampak hanya total dari 

masing-masing invoice (baik invoice UM maupun invoice 

yang di-apply), tidak ada detail item barang. 

16. Laporan Detail Outstanding Uang Muka Pembelian 

Menampilkan uang muka pembelian yang masih 

outstanding dan invoice penyelesaiannya (nota yang di-

apply-kan ke UM tsb). Disini ditampakkan seluruh item dari 

masing-masing invoice yang di-apply. 

17. Laporan Summary PO 

Menampilkan info lengkap dari semua PO yang pernah 

dibuat pada rentang tanggal yang diinginkan beserta status 

dari PO tsb (New/Complete/Partial/Delete) tanpa info detail 

item yang terdapat di masing-masing PO. 

18. Laporan Detail PO 

Menampilkan info lengkap dari semua PO yang pernah 

dibuat pada rentang tanggal yang diinginkan beserta status 

dari PO tsb (New/Complete/Partial/Delete) dengan info 

detail item yang terdapat di masing-masing PO. Jenis item 

dapat dipilih : All/ Stok/ Jasa/ Uang Muka. 

19. Perbandingan PO Outstanding dengan Stok Saat Ini 

Menampilkan PO yang belum terealisasi baik sebagian 

maupun seluruhnya dan perbandingannya dengan jumlah 

stok per item saat ini. Laporan berguna untuk reorder item. 

20. PO Outstanding 

Menampilkan info lengkap dari semua PO yang pernah 

dibuat pada rentang tanggal yang diinginkan dimana  PO tsb 

baru terealisasi partial (barang baru datang sebagian) atau 

belum terealisasi sama sekali (status New/Partial) dengan 

info detail item yang terdapat di masing-masing PO. Jenis 

item dapat dipilih : All/ Stok/ Jasa/ Uang Muka. 

21. Laporan Realisasi PO 

Menampilkan PO yang sudah terealisasi baik partial 

maupun complete (barang sudah datang sebagian/semua). 

Report ini akan tampil di sistem Barang-Datang saja 
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karena hanya Pembelian yang melalui proses Barang 

Datang yang dapat disajikan disini. 

22. Laporan Summary Retur Pembelian 

Menampilkan rekap retur pembelian per nota (tanpa detail 

item) beserta status dari tiap nota (New/ Lunas). Dapat 

mengisi parameter tanggal, no faktur, nama supplier, 

gudang dari item yang diinginkan. Jenis item dapat dipilih : 

All/ Stok/ Jasa/ Uang Muka. 

23. Laporan Detail Retur Pembelian 

Menampilkan retur pembelian detail per nota. Di report ini 

ditampilkan semua item sesuai yang tercetak di nota retur 

beli. Jenis item dapat dipilih : All/ Stok/ Jasa/ Uang Muka. 

24. Laporan Detail Pelunasan Nota Pembelian 

Menyajikan semua nota pembelian dan pelunasannya. 

Ditampilkan juga no transaksi pelunasan (BKK) dan via 

kas/bank mana nota tersebut dibayar. 

25. Hutang Jatuh Tempo 

Menampilkan semua hutang ke supplier yang sudah jatuh 

tempo pada tanggal yang dimasukkan ke parameter. 

26. Summary Hutang Dagang 

Menampilkan informasi Saldo Awal Hutang Dagang + 

Pembelian (Tunai & Kredit) – Pelunasan hingga diperoleh 

saldo akhir hutang dagang semua supplier per periode yang 

diinginkan. Jadi pada report ini juga dapat dilihat total 

pembelian maupun total pelunasan yang terjadi pada suatu 

periode. 

27. Summary Hutang Dagang per Tanggal 

Menampilkan informasi Saldo Awal  Hutang Dagang + 

Pembelian (Kredit) – Pelunasan – Tunai hingga diperoleh 

saldo akhir hutang dagang semua supplier pada rentang 

tanggal yang diinginkan. Pada report ini, selain menyajikan 

total pembelian kredit dan total pelunasan yang terjadi pada 

tanggal tersebut, juga menginformasikan jumlah transaksi 

pembelian tunai secara terpisah. 

28. Kartu Hutang 

Menampilkan mutasi hutang per supplier pada tanggal yang 

dikehendaki. 
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29. Sisa Hutang Dagang 

Menampilkan sisa hutang yang masih belum terbayar ke 

semua supplier per tanggal yang dimasukkan di parameter. 

Sisa hutang yang tampil di report ini adalah total sisa hutang 

per supplier, tanpa ada rincian nota. Nota retur pembelian  

juga tampak dalam report ini dimana retur akan mengurangi 

jumlah hutang yang harus dibayar ke supplier. 

30. Umur Hutang Dagang Per Supplier Per Faktur 

 Menampilkan daftar umur hutang dari all supplier beserta 

kategori umur hutang tersebut dengan detail per faktur. 

31. Sisa Hutang Dagang per Supplier 

Menampilkan sisa hutang yang masih belum terbayar ke 

masing-masing supplier per tanggal yang dimasukkan di 

parameter. Di report ini ditampilkan semua detail nota yang 

masih belum terbayar. 

 

32. Umur Hutang 

Menampilkan daftar umur hutang dari all supplier beserta 

kategori umur hutang tersebut. 

33. List Supplier 

Menyajikan semua data supplier yang ada di master 

supplier. Berguna untuk review data supplier yang ada. 

 

Contoh beberapa tampilan laporan di Pembelian : 

 

Laporan Summary PO 
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Laporan Barang Datang 

 

 
 

 

 

MENU PENJUALAN 

Untuk memasukkan semua data mulai dari pemesanan barang, 

pengeluaran barang hingga input transaksi penjualan yang akan 

menghasilkan faktur/nota penjualan ke customer. 
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5.1. Info Penjualan 

List hasil proses secara global dari hasil penjualan. 

 

d. SO 

 
 

Jika pada bagian Customer telah dipilih salah satu customer 

yang akan dilihat datanya, maka bila kita beri tick mark di 

Customer, maka akan muncul semua SO dari customer 

tersebut lengkap dengan info status SO-SO tersebut. Jika kita 

tick mark di Outstanding, maka semua SO yang masih 

outstanding dari semua customer akan muncul. Jika kita 

tickmark keduanya, maka SO outstanding dari customer 

terpilih saja yang muncul. 
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New(+) - Sales Order Baru 

Klik tombol ini untuk langsung masuk ke menu Sales Order 

dan membuat transaksi baru. 

 

e. Penjualan & Retur 

 
 

Semua transaksi penjualan dan retur jual dari customer akan 

diinfokan di sini. Jika kita beri tick mark di Customer, maka 

customer yang sebelumnya sudah kita pilih di bagian 

Customer akan muncul semua detail faktur penjualannya. 

Jika kita beri tick mark di Penjualan, maka detail faktur 

penjualan dari all customer akan muncul. Tick mark di bagian 

Retur, maka semua detail retur jual dari all customer akan 

muncul. Jika kita tick mark ketiganya, maka yang muncul 

hanya data penjualan dan retur dari customer terpilih. 



SeventhSoft Komputindo  
Integrated Business Solution  Petunjuk Pemakaian SeventhSoft Cloud  

 

- 110 - 

f. Pelunasan Piutang 

 
 

Jika kita tick mark di Customer, maka semua detail pelunasan 

faktur pembelian dari supplier yang kita pilih akan muncul. 

Jika tick mark kita hilangkan, maka semua pelunasan dari all 

supplier akan muncul. 

 

g. Summary Piutang 

 
 

Untuk melihat mutasi hutang kita ke supplier secara global 

(summary saja). 
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h. Kartu Piutang 

 
 

Untuk melihat secara detail transaksi dengan customer yang 

bersangkutan, mulai dari saldo awal, penjualan, retur jual 

hingga pelunasan piutang dari customer tersebut. 

 

5.2. Sales Order 

 

Fungsi : Digunakan untuk menginput pesanan / order penjualan 

barang dari customer.  
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a. Header 
 

 No. SO  
Isi manual jika sebelumnya di Set Up dipilih pengisian no 

transaksi manual atau akan terisi otomatis saat SO di-

SAVE jika memilih setting otomatis 

 Tanggal 
 Tanggal dibuatnya SO 

 Customer 
Pilih nama customer berdasarkan daftar nama yang sudah 

diinput. Kode customer akan otomatis keluar di 

sebelahnya 

 Alamat 
 Alamat customer (akan keluar otomatis saat nama 

customer dipilih) 

 Jangka waktu 
Termin pembayaran customer (bisa dipilih sesuai jangka 

waktu yang sudah di-input di (Master > 

Customer&Supplier > Jangka Waktu Kredit) 

 Sales  
 Nama Salesman yang mendapatkan order ini 

 No. Ref 
 Nomor referensi (jika perlu diisi sesuai kebutuhan) 

 Total Diskon 
 Diskon yang diberikan ke customer. Bisa berupa 

persentase maupun Rupiah 

 PPN 
 PPN yang dikenakan dalam invoice (jika ada) 

 Keterangan 
 Berisi keterangan lain yang dibutuhkan 

 

b. Detail  
 

 Nama barang 

 Nama barang yang dipesan oleh customer 

 Kode 

 Kode dari nama barang yang telah dipilih 
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 Jumlah  

 Jumlah/qty barang yang dibeli 

 Satuan 

 Satuan dari barang tersebut  

 Harga 

 Harga satuan barang per item 

 Diskon 

 Potongan harga yang dikenakan per item. Diskon disini 

ada 2 jenis yaitu (Rp) dan (%), boleh memilih salah satu. 

 Subtotal 

 Jumlah total harga setelah dibebani diskon 

 Keterangan 

 Berisi keterangan lain yang dibutuhkan 

 

c. SO – SJ – INVOICE 
 

 
 

Info lengkap tentang SO, Surat Jalan dan faktur/ Invoice dari 

SO tersebut 

 Nama Item 

 Nama semua item sesuai SO  

 Kode Item 

 Kode dari nama item tersebut 

 Satuan 

 Satuan dari item tersebut 

 Qty SO 

 Jumlah barang yang dipesan di SO  

 Qty SJ 

 Jumlah barang yang telah dikirim ke customer 
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 Qty Penjualan 

 Jumlah barang yang telah dibuatkan invoice 

 Sisa SO  

 Jumlah sisa barang di PO yang belum dikirim (belum buat 

SJ) 

 Sisa SJ 

 Jumlah sisa barang yang belum dibuatkan invoice 

 

5.3. Surat Jalan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fungsi : Digunakan untuk menginput barang yang akan dikirim 

ke customer. 

 

a. Header 

 No. S. Jalan 
Isi manual jika sebelumnya di Set Up dipilih pengisian no 

transaksi manual atau akan terisi otomatis saat SJ di-

SAVE jika memilih setting otomatis 

 Tanggal 
 Tanggal dibuatnya SJ 

 Customer 
Pilih nama customer berdasarkan daftar nama yang sudah 

diinput. Kode customer akan otomatis keluar di 

sebelahnya 
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 Lokasi 
 Alamat customer (akan keluar otomatis saat nama 

customer dipilih) 

 No. SO  
 Nomer SO yang akan dikirim barangnya 

 No. Ref 
 Nomor referensi (jika perlu diisi sesuai kebutuhan) 

 Gudang 
 Gudang tempat dikeluarkannya barang 

 Keterangan 
 Berisi keterangan lain yang dibutuhkan 

 

b. Detail (akan keluar otomatis saat no SO telah dipilih) 

 Nama item 

 Nama barang yang akan dikirim ke customer 

 Kode item 

 Kode dari nama barang yang telah dipilih 

 Jumlah  

 Jumlah/qty barang yang dibeli 

 Satuan 

 Satuan dari barang tersebut  

 Keterangan 

 Berisi keterangan lain yang dibutuhkan 

 

c. Info SO – SJ - INVOICE 

 
 

Info lengkap tentang SO, Surat Jalan dan Faktur / Invoice 

dari Surat Jalan  tersebut 

 Nama Item 

 Nama semua item sesuai SO  

 Kode Item 
 Kode dari nama item tersebut 
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 Qty Order 
 Jumlah barang yang dipesan di SO  

 Satuan 
 Satuan dari item tersebut 

 SJ 
 Jumlah barang yang telah dikirim ke customer 

 Penjualan 
 Jumlah barang yang telah dibuatkan invoice 

 Sisa Order  
 Jumlah sisa barang di PO yang belum dikirim (belum buat 

SJ) 

 Sisa SJ 
 Jumlah sisa barang yang belum dibuatkan invoice 

 

5.4. Penjualan Cash 

 

Fungsi : Untuk membuat nota/invoice penjualan barang ke 

customer dengan sistem cash. Jadi penjualan ini tidak melalui 

akun piutang dagang. 

 

a. Header 

 No. Faktur 
Diisi manual jika sebelumnya di Set Up dipilih pengisian 

no transaksi manual atau akan terisi otomatis saat SJ di-

SAVE jika memilih setting otomatis 
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 Tanggal 
 Tanggal dibuatnya SJ 

 Customer 
Pilih nama customer berdasarkan daftar nama yang sudah 

diinput. Kode customer akan otomatis keluar di 

sebelahnya 

 Lokasi 
 Alamat customer (akan keluar otomatis saat nama 

customer dipilih) 

 Gudang  
 Gudang tempat dikeluarkannya barang 

 Keterangan 
 Berisi keterangan lain yang dibutuhkan 

 No Ref 
 Nomor referensi (jika perlu diisi sesuai kebutuhan) 

 Total Diskon 
 Diskon yang diberikan ke customer. Bisa berupa 

persentase maupun Rupiah 

 PPN 

 Jenis pajak yang dibebankan dalam penjualan barang 

 

b. Detail  

 Barcode 

 Kode barcode dari item yang dijual 

 Nama item 

 Nama barang yang dijual ke customer 

 Kode item 

 Kode dari nama barang yang telah dipilih 

 Jumlah  

 Jumlah/qty barang yang dijual 

 Satuan 

 Satuan dari barang tersebut  

 Harga 

 Harga satuan per item barang 

 Diskon 

Potongan harga yang dikenakan per item. Diskon disini 

ada 2  jenis yaitu (Rp) dan (%), boleh memilih salah satu. 
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 Subtotal 

 Total harga setelah dipotong diskon 

 Keterangan 

 Berisi keterangan lain yang dibutuhkan 

 

5.5. Penjualan Barcode (POS)  

 

 
 

Fungsi : Untuk membuat nota/invoice penjualan barang cash 

dengan system POS (Point of Sales). Bedanya dengan Penjualan 

Cash adalah disini tidak perlu memasukkan nama customer.  

 

a. Header 

 No. Faktur 
Diisi manual jika sebelumnya di Set Up dipilih pengisian 

no transaksi manual atau akan terisi otomatis saat SJ di-

SAVE jika memilih setting otomatis 

 Tanggal  
 Tanggal dibuatnya SJ 

 Total Diskon 
 Diskon yang diberikan ke customer. Bisa berupa % atau 

Rupiah 

 Keterangan 
 Berisi keterangan lain yang dibutuhkan 

 

b. Detail  

 Barcode 

 Kode barcode dari item yang dijual 
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 Nama item 

 Nama barang yang dijual ke customer 

 Kode item 

 Kode dari nama barang yang telah dipilih 

 Jumlah  

 Jumlah/qty barang yang dijual 

 Satuan 

 Satuan dari barang tersebut  

 Harga 

 Harga satuan per item barang 

 Diskon 

Potongan harga yang dikenakan per item. Diskon disini 

ada 2 jenis yaitu (Rp) dan (%), boleh memilih salah satu. 

 Subtotal 

 Total harga setelah dipotong diskon 

 Keterangan 

 Berisi keterangan lain yang dibutuhkan 

 

5.6 Faktur Penjualan 

 

 
 

Fungsi : Untuk membuat nota/invoice penjualan barang ke 

customer dengan sistem kredit. Sistem pembayarannya berkaitan 

dengan pelunasan piutang dagang.  
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a. Header 

 No. Faktur  
 No. Faktur ini bisa diisi manual maupun terisi otomatis 

sesuai Set Up 

 Tanggal 
Tanggal input nota. Ini dapat di set tidak bisa di edit sama 

sekali, dengan cara seting di master menu 

 Customer 
Pilih nama customer berdasarkan daftar nama yang sudah 

diinput. Kode customer akan otomatis keluar di 

sebelahnya 

 Lokasi  
 Alamat customer (akan keluar otomatis saat nama 

customer dipilih) 

 Jangka waktu  
 Termin pembayaran ke customer (keluar otomatis sesuai 

info di SO) 

 Jatuh Tempo 
 Batas tanggal pembayaran paling akhir  

 Tipe Invoice 
 Pilih sesuai yang diinginkan  

 Matching SO : jika invoice mengacu ke SO tertentu 

 Standard  : jika invoice tidak mengacu ke SO 

manapun 

 Uang Muka  : jika invoice berisi uang muka dari 

customer 

 No. SO  
Ada dua macam, nomer otomatis by system dan no reff 

(manual). Jika sebelumnya sudah memilih nama customer, 

maka no SO yang muncul di pilihan hanya nomer-nomer 

SO dari customer tsb yang sudah ada SJ-nya (barang sudah 

keluar) 

 No. Surat Jalan 

Ada dua macam, nomer otomatis by system dan no reff 

(manual). Jika sebelumnya sudah memilih nama customer, 
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maka no SJ yang muncul di pilihan hanya nomer-nomer SJ 

dari customer tsb 

 Sales 
 Nama Salesman yang melayani customer ini / yang 

membuat order 

 Gudang 
 Gudang tempat keluarnya barang (yang mengeluarkan 

Surat Jalan) 

 No. Ref  
 Nomor referensi (isi sesuai kebutuhan) 

 Total Diskon 
 Diskon yang diberikan ke customer. Bisa berupa 

persentase maupun Rupiah 

 PPN 
 Jenis pajak yang dibebankan dalam penjualan barang 

 Keterangan 
 Berisi keterangan lain yang dibutuhkan 

 

b. Detail (jika matching SO, maka akan keluar otomatis saat 

no SO telah dipilih) 

 Nama item 

 Nama barang yang dibeli dari customer 

 Kode 

 Kode dari nama barang yang telah dipilih 

 Jumlah  

 Jumlah/qty barang yang dibeli 

 Satuan 

 Satuan dari barang tersebut  

 Harga 

 Harga satuan per item barang  

 Diskon 

 Potongan harga yang dikenakan per item. Diskon disini 

ada 2 jenis yaitu (Rp) dan (%), boleh memilih salah satu. 

 Total 

 Jumlah total harga setelah dibebani diskon 

 Keterangan 

 Berisi keterangan lain yang dibutuhkan 
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 Apply Uang Muka   
 Klik tombol ini untuk apply UM dari invoice barangnya 

 

c. Uang Muka 

 

Info yang ditampilkan jika ada uang muka Uang Muka untuk 

faktur tersebut 

 No Faktur 
 No dokumen Invoice Uang Muka  

 Tanggal 
 Tanggal invoice UM 

 No Reff 
 No referensi dari invoice UM  

 Total 
 Total dari invoice UM 

 Yang Sudah Di-Apply 
 Jumlah UM yang sudah di-apply 

 Sisa 

 Jumlah UM yang belum di-apply  (sisa UM) 

 

d. Pelunasan  
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Info yang ditampilkan jika sudah ada pelunasan untuk faktur 

tersebut 

 Voucher 
No dokumen Bukti Kas Masuk (BKM)  

 Jatuh Tempo 
Tanggal jatuh tempo faktur 

 Piutang 
Jumlah piutang sesuai jumlah pada faktur 

 No Reff  
No referensi dari invoice atau faktur penjualan  

 Bayar 
Jumlah yang telah dilunasi/dibayar 

 Keterangan 
Berisi keterangan yang dibutuhkan 

 

e. Info SO – SJ – INVOICE  

 

info lengkap tentang Order penjualan / SO, Surat Jalan, 

Faktur penjualan, dan Retur dari SO tersebut 

 

 Nama Item 
 Nama semua item sesuai SO  

 Kode Item 
 Kode dari nama item tersebut 

 Satuan 
 Satuan dari item tersebut 

 Qty SO 
 Jumlah barang yang dipesan di SO  
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 Qty SJ 
 Jumlah barang yang telah dikirim ke customer 

 Qty Penjualan 
 Jumlah barang yang telah dibuatkan invoice 

 Sisa SO  
 Jumlah sisa barang di PO yang belum dikirim (belum buat 

SJ) 

 Sisa SJ 
 Jumlah sisa barang yang belum dibuatkan invoice 

 Retur 

 Jumlah barang yang di-retur oleh customer 

 

f. Informasi rincian stok tiap gudang untuk barang tertentu 

 

Untuk menampilkan informasi stok diatas pada transaksi 

order penjualan dan faktur penjualan cukup klik 2x pada 

nama barang atau jumlah atau satuan.  
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g. 10 History: Harga Jual Terakhir 

 

Untuk menampilkan sejarah atau history penjualan barang 

pada customer tertentu pada transaksi order penjualan dan 

faktur penjualan cukup klik 2x pada harga atau diskon. Data 

akan diurutkan dari tanggal terbaru. 

 

5.7 Faktur Retur  Jual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fungsi : Untuk membuat nota atau invoice retur penjualan 

barang dari customer jika ada pengembalian barang dari 

customer. Sistem pembayarannya berkaitan dengan pelunasan 

piutang dagang (bersifat mengurangi piutang dagang). 
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a. Header 

 No. Retur 
 No Retur ini bisa diisi manual maupun terisi otomatis 

sesuai Set Up 

 Tanggal  
 Tanggal input nota 

 Customer 
Pilih nama customer berdasarkan daftar nama yang sudah 

diinput. Kode customer akan otomatis keluar di 

sebelahnya 

 Lokasi  
 Alamat customer (akan keluar otomatis saat nama 

customer dipilih) 

 Jangka waktu 
 Termin pembayaran ke customer (keluar otomatis sesuai 

info di SO) 

 Jatuh Tempo 
 Batas tanggal pembayaran paling akhir  

 No Faktur 
 Ada dua macam, nomer otomatis by system dan no reff 

(manual). Silakan dipilih no faktur mana yang akan di-

retur dari nama customer yang telah dipilih (bisa retur 

penuh maupun cuma sebagian) 

 Gudang 
 Gudang dimana barang retur akan diterima 

 No. Ref 
 Nomor referensi (diisi sesuai kebutuhan) 

 Total Diskon 
 Diskon yang diberikan ke customer. Bisa berupa 

persentase maupun Rupiah 

 PPN 
 Jenis pajak yang dibebankan dalam penjualan barang 

 Keterangan 
 Berisi keterangan lain yang dibutuhkan 
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b. Detail (akan keluar sesuai isi faktur yang telah dipilih 

untuk diretur, item yang tidak diretur silakan di-Delete 

saja) 

 Nama item 
 Nama barang yang akan diretur 

 Kode 
 Kode dari nama barang yang telah dipilih 

 Jumlah  
 Jumlah/qty barang yang diretur 

 Satuan 
 Satuan dari barang tersebut  

 Harga 
 Harga satuan barang per item 

 Diskon 
Potongan harga yang dikenakan per item. Diskon disini 

ada 2 jenis yaitu (Rp) dan (%), boleh memilih salah satu. 

 Subtotal 
 Jumlah total harga setelah dibebani diskon 

 Keterangan 
 Berisi keterangan lain yang dibutuhkan 

 

c. Pelunasan 

 

Info yang ditampilkan adalah pelunasan piutang untuk faktur 

/ invoice penjualan tersebut  

 Voucher 
No dokumen Bukti Kas Masuk (BKM)  
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 Jatuh Tempo 
Tanggal jatuh tempo faktur 

 Piutang 
Jumlah piutang sesuai jumlah pada faktur 

 No Reff 
No referensi dari invoice/faktur retur penjualan 

 Bayar 
Jumlah yang telah dilunasi/dibayar 

 Keterangan 
Berisi keterangan yang dibutuhkan 

 

5.8 Laporan Penjualan 

 

Fungsi : Menampilkan semua laporan dalam Modul Pembelian 

yang bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh user. 

 

1. Laporan Harian Detail Penjualan Item 

Menampilkan total nilai penjualan dari customer pada 

tanggal yang diinginkan. Jenis item dapat dipilih semua/ 

stok/ jasa/uang muka saja.  

2. Summary Penjualan 

Menampilkan rekap penjualan per nota (tanpa detail item) 

beserta status dari tiap nota (New/ Lunas). Dapat mengisi 

parameter tanggal, no faktur, nama customer, gudang dari 

item yang diinginkan. Jenis item dapat dipilih : All/ Stok/ 

Jasa/ Uang Muka. 
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3. Cetak Invoice Penjualan 

Untuk mencetak ulang invoice penjualan. Digunakan jika 

user ingin mencetak sekaligus beberapa nomer nota 

penjualan atau ingin mencetak seluruh nota yang telah 

diproses pada hari ini atau beberapa hari sekaligus. 

4. Laporan Nota Penjualan 

Menyajikan info lengkap penjualan  item pada rentang 

tanggal yang dipilih beserta nama customernya. Report ini 

juga dilengkapi no SO dari masing-masing nota. Jenis item 

dapat dipilih : All/ Stok/ Jasa/ Uang Muka. 

5. Rekap Detail Faktur Penjualan 

Menampilkan penjualan detail per nota. Di report ini 

ditampilkan semua item sesuai yang tercetak di nota 

penjualan. Jadi nama item yang tertera disini adalah nama 

item sesuai yang ada di nota penjualan, bukan yang ada di 

Master Item. (Ex : Pada SO dipilih item dengan nama Kabel 

10.2 meter tapi saat SO di-matching, di nota penjualan 

namanya diganti menjadi Kabel 10 meter (stok yang 

terpotong tetap sesuai SO yakni Kabel 10.2 meter). Maka 

yang muncul di Laporan Rekap Detail ini adalah Kabel 10 

meter.). Hal ini berbeda dengan Laporan Nota Penjualan 

karena yang tampil disana adalah nama sesuai Master Item 

(pada kasus ini yang tampil adalah Kabel 10.2 meter).  Jenis 

item dapat dipilih : All/ Stok/ Jasa/ Uang Muka. 

6. Laporan Nilai Surat Jalan 

Menyajikan info lengkap semua surat jalan pada rentang 

tanggal yang dipilih beserta nilai barangnya. Report ini juga 

dilengkapi no SO hingga status SJ tsb. Jenis item dapat 

dipilih : All/ Barang/ Jasa/ Uang Muka. 

7. Laporan Penjualan Tiap User 

Laporan yang menampilkan omzet tiap operator/kasir, baik 

dari penjualan cash, barcode, maupun kredit. 

8. Laporan Penjualan Bulanan 

Menampilkan total nilai penjualan dari customer pada 

periode yang diinginkan. Jenis item dapat dipilih semua/ 

stok/ jasa/uang muka saja.  
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9. Summary Penjualan PPN 

Menampilkan info seluruh penjualan yang dikenakan PPN. 

10. Penjualan Barang dan Jasa 

Menampilkan info penjualan dalam dua kelompok besar 

yaitu barang dan jasa sehingga memudahkan untuk 

mengetahui omzet penjualan masing-masing. 

11. Laporan Harian Penjualan Item Detail Customer 

Merupakan pengembangan dari Laporan Nota Penjualan. 

Menampilkan rekap penjualan per item pada rentang 

tanggal yang dipilih. Rekap penjualan per item ini dapat di-

expand untuk melihat info para customer yang membeli 

masing-masing item dengan cara klik tombol ‘+’ di sebelah 

kiri nomer cell. Jenis item dapat dipilih : All/ Stok/ Jasa/ 

Uang Muka. 

12. Laporan Harian Penjualan Per Customer Detail Item 

  Merupakan pengembangan dari Laporan Nota Penjualan. 

Menampilkan rekap penjualan per customer pada rentang 

tanggal yang dipilih. Rekap penjualan per customer ini 

dapat di-expand untuk melihat info item yang dibeli dengan 

cara klik tombol ‘+’ di sebelah kiri nomer cell. Jenis item 

dapat dipilih : All/ Stok/ Jasa/ Uang Muka. 

13. Laporan Bulanan Penjualan Item Detail Customer 

Merupakan pengembangan dari Laporan Nota Penjualan. 

Menampilkan rekap penjualan per item pada periode yang 

dipilih. Rekap penjualan per item ini dapat di-expand untuk 

melihat info para customer yang membeli masing-masing 

item dengan cara klik tombol ‘+’ di sebelah kiri nomer cell. 

Jenis item dapat dipilih : All/ Stok/ Jasa/ Uang Muka. 

14. Laporan Bulanan Penjualan Per Customer Detail Item 

Merupakan pengembangan dari Laporan Nota Penjualan. 

Menampilkan rekap penjualan per customer pada periode 

yang dipilih. Rekap penjualan per customer ini dapat di-

expand untuk melihat info item yang dibeli dengan cara klik 

tombol ‘+’ di sebelah kiri nomer cell. Jenis item dapat 

dipilih : All/ Stok/ Jasa/ Uang Muka. 
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15. Laporan Summary SO 

Menampilkan info lengkap dari semua SO yang pernah 

dibuat pada rentang tanggal yang diinginkan beserta status 

dari SO tsb (New/Complete/Partial/Delete) tanpa info detail 

item yang terdapat di masing-masing SO. 

16. Laporan Detail SO 

Menampilkan info lengkap dari semua SO yang pernah 

dibuat pada rentang tanggal yang diinginkan beserta status 

dari SO tsb (New/Complete/Partial/Delete) dengan info 

detail item yang terdapat di masing-masing SO. Jenis item 

dapat dipilih : All/ Stok/ Jasa/ Uang Muka. 

17. Laporan Realisasi SO 

Menampilkan SO yang sudah terealisasi baik partial 

maupun complete (barang sudah datang sebagian/semua). 

Report ini akan tampil di sistem Surat-Jalan saja karena 

hanya Penjualan yang melalui proses Surat Jalan yang dapat 

disajikan disini. 

18. SO Outstanding 

Menampilkan info lengkap dari semua SO yang pernah 

dibuat pada rentang tanggal yang diinginkan dimana  SO tsb 

baru terealisasi partial (barang baru dikirim sebagian) atau 

belum terealisasi sama sekali (status New/Partial) dengan 

info detail item yang terdapat di masing-masing SO. Jenis 

item dapat dipilih : All/ Stok/ Jasa/ Uang Muka. 

19. Perbandingan SO Outstanding dengan Stok Saat Ini 

Menampilkan SO yang belum terealisasi baik sebagian 

maupun seluruhnya dan perbandingannya dengan jumlah 

stok per item saat ini. Laporan berguna sebagai bahan 

pertimbangan untuk membuat SO baru. 

20. Laporan Komisi Sales 

Laporan menampilkan jumlah komisi yang diterima per 

salesman baik dari nota yang telah diterima maupun yang 

telah terbayar. 

21. Laporan Komisi Sales berdasarkan Tanggal BKM 

  Menampilkan komisi sales berdasarkan nota yang telah 

terbayar dengan default rumus komisi sebesar 1% dari 
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omzet penjualan jika pelunasan < 15 hari setelah jatuh 

tempo. 

22. Laporan Hasil Omzet Sales 

Menampilkan omzet penjualan seluruh customer dari 

masing-masing salesman pada rentang tanggal yang dipilih. 

23. Laporan Omzet Sales - Group Customer 

Menampilkan omzet penjualan seluruh customer dari 

masing-masing salesman pada rentang tanggal yang dipilih 

dimana pada tiap customer dapat dilihat rincian nota 

penjualannya beserta no SO-nya. 

24. Laporan Omzet Sales  - Group Item 

Menampilkan omzet penjualan seluruh item dari masing-

masing salesman pada rentang tanggal yang dipilih dimana 

pada tiap item dapat dilihat rincian nota penjualannya 

beserta no SO-nya. 

25. Laporan Omzet Sales Nol 

Menampilkan nama-nama customer yang dimiliki masing-

masing salesman dimana tidak ada omzet penjualan dari 

customer tersebut selama rentang tanggal yang dipilih. 

26. Laporan Omzet Penjualan Per Kota 

Menampilkan omzet penjualan per kota per kelompok item. 

27. Laporan Omzet Sales Nol Per Rayon 

Menampilkan nama-nama customer per Rayon yang 

dimiliki masing-masing sales dimana tidak ada omzet 

penjualan dari customer tersebut selama rentang tanggal 

yang dipilih. 

28. Laporan Summary Uang Muka Penjualan 

Menampilkan seluruh uang muka penjualan dan invoice 

penyelesaiannya (nota yang di-apply-kan ke UM tsb) serta 

UM yang masih outstanding. Disini yang tampak hanya 

total dari masing-masing invoice (baik invoice UM maupun 

invoice yang di-apply), tidak ada detail item barang. 

29. Laporan Summary Outstanding Uang Muka Penjualan 

Menampilkan uang muka penjualan yang masih outstanding 

dan invoice penyelesaiannya (nota yang di-apply-kan ke 

UM tsb). Disini yang tampak hanya total dari masing-
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masing invoice (baik invoice UM maupun invoice yang di-

apply), tidak ada detail item barang. 

 

 

30. Laporan Detail Uang Muka Penjualan 

Menampilkan seluruh uang muka penjualan dan invoice 

penyelesaiannya (nota yang di-apply-kan ke UM tsb) serta 

yang masih outstanding. Disini ditampakkan seluruh item 

dari masing-masing invoice yang di-apply. 

31. Laporan Detail Outstanding Uang Muka Penjualan 

Menampilkan uang muka penjualan yang masih outstanding 

dan invoice penyelesaiannya (nota yang di-apply-kan ke 

UM tsb). Disini ditampakkan seluruh item dari masing-

masing invoice yang di-apply. 

32. Laporan Summary Retur Penjualan 

Menampilkan rekap retur penjualan per nota (tanpa detail 

item) beserta status dari tiap nota (New/ Lunas). Dapat 

mengisi parameter tanggal, no faktur, nama customer, 

gudang dari item yang diinginkan. Jenis item dapat dipilih : 

All/ Stok/ Jasa/ Uang Muka. 

33. Laporan Detail Retur Penjualan 

Menampilkan retur penjualan detail per nota. Di report ini 

ditampilkan semua item sesuai yang tercetak di nota retur 

jual. Jenis item dapat dipilih : All/ Stok/ Jasa/ Uang Muka. 

34. Piutang Jatuh Tempo 

Menampilkan semua piutang customer yang sudah jatuh 

tempo pada tanggal yang dimasukkan ke parameter. 

35. Summary Piutang Dagang 

Menampilkan informasi Saldo Awal  Piutang Dagang + 

Penjualan (Tunai & Kredit) – Pelunasan hingga diperoleh 

Menampilkan rekap retur penjualan per nota (tanpa detail 

item) beserta status dari tiap nota (New/ Lunas). Dapat 

mengisi parameter tanggal, no faktur, nama customer, 

gudang dari item yang diinginkan. Jenis item dapat dipilih : 

All/ Stok/ Jasa/ Uang Muka. 
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Menampilkan retur penjualan detail per nota. Di report ini 

ditampilkan semua item sesuai yang tercetak di nota retur 

jual. Jenis item dapat dipilih : All/ Stok/ Jasa/ Uang Muka 

Menampilkan semua piutang customer yang sudah jatuh 

tempo pada tanggal yang dimasukkan ke parameter. 

Menampilkan informasi Saldo Awal  Piutang Dagang +  

Saldo Akhir Piutang Dagang semua customer per periode 

yang diinginkan. Jadi pada report ini juga dapat dilihat total 

penjualan ataupun total pelunasan yang terjadi pada suatu 

periode. 

36. Summary Piutang Dagang Per Tanggal 

Menampilkan informasi Saldo Awal  Piutang Dagang + 

Penjualan (Kredit) - Pelunasan - Tunai hingga diperoleh 

saldo akhir piutang dagang semua customer pada rentang 

tanggal yang diinginkan. Pada report ini, selain menyajikan 

total penjualan kredit dan total pelunasan yang terjadi pada 

tanggal tersebut, juga menginformasikan jumlah transaksi 

penjualan tunai secara terpisah. 

37. Kartu Piutang 

Menampilkan mutasi piutang per customer pada tanggal 

yang dikehendaki lengkap dengan metode pembayaran dan 

tanggal jatuh tempo sehingga dapat mengontrol perputaran 

piutang. 

38. Sisa Piutang Dagang 

Menampilkan sisa piutang yang masih belum terbayar oleh 

semua customer per tanggal yang dimasukkan di parameter. 

Sisa piutang yang tampil di report ini adalah total sisa 

piutang per customer, tanpa ada rincian nota. Nota retur 

penjualan juga tampak dalam report ini dimana retur akan 

mengurangi jumlah piutang yang harus dibayar customer. 

39. Umur Piutang Dagang Per Customer Per Faktur 

Menampilkan sisa piutang per customer per faktur beserta 

kategori umur piutang tersebut. 

40. Sisa Piutang Dagang Per Customer 

Menampilkan sisa piutang yang masih belum dibayar oleh 

masing-masing customer per tanggal yang dimasukkan di 
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parameter. Di report ini ditampilkan semua detail nota yang 

masih belum terbayar. 

41. Umur Piutang 

Menampilkan sisa piutang dari all customer beserta kategori 

umur piutang tersebut. 

 

 

42. Laporan Detail Pelunasan Nota Penjualan 

Menyajikan semua nota penjualan dan pelunasannya. 

Ditampilkan juga no transaksi pelunasan (BKM) dan via 

kas/bank mana nota tersebut dibayar. 

43. List Customer 

 Semua data customer yang ada di master customer. Berguna 

untuk review data customer  yang ada. 
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Contoh tampilan beberapa laporan di Penjualan : 

 

Detail Penjualan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartu Piutang 
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KAS - BANK 

Modul ini menyajikan arus kas/ bank, mulai dari Bukti Kas Masuk, 

Bukti Kas Keluar hingga Pencairan Bilyet Giro/ Cek beserta 

laporan/report pendukungnya. 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Info Kas Bank 
 

a. Kas/ Bank 

 

 Kode Acc 
 Account dari kas/bank 

 Nama Bank 
 Semua nama kas dan bank yang dimiliki perusahaan. 

Supaya bisa muncul di sini, maka di Master Account, 

semua kas, bank, maupun piutang giro harus memilih Tipe 

Account Kas/Bank 

 Saldo 
 Posisi saldo terkini dari kas/bank 



SeventhSoft Komputindo  
Integrated Business Solution  Petunjuk Pemakaian SeventhSoft Cloud  

 

- 138 - 

 Periode 

 Periode saat ditarik info kas/bank 

 Keterangan   
 Diisi keterangan yang dibutuhkan  

 Aktif 
 Menentukan status kas/bank tersebut aktif/nonaktif di 

operasional 

 

b. Kartu Kas/Bank 

 

 Kas/Bank 
 Nama Kas/Bank sesuai yang telah dipilih di bagian 

Kas/Bank 

 Periode  
 Pilih periode accounting yang akan dilihat mutasi kas/bank 

 Sampai tanggal   
 Masukkan batas tanggal akhir yang ingin dilihat saldonya 

 Refresh  
 Tekan refresh setiap kali setelah memasukkan periode 

 Tanggal   
 Berisi tanggal transaksi  

 No Transaksi 
 No transaksi yang mengakibatkan pertambahan / 

pengurangan kas/bank 

 Tipe 
 Tipe transaksi yang membuat saldo kas/bank 

bertambah/berkurang 
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 Nama Client  

 Memunculkan nama customer/supplier dari transaksi yang 

ada  

 Debet 
 Jumlah yang didapat dari transaksi yang menambah 

kas/bank 

 Kredit 
 Jumlah yang didapat dari transaksi yang mengurangi 

kas/bank 

 Saldo 
 Jumlah yang terdapat di akhir periode 

  

c. BKM 

 
 

 Kas/Bank 
 Beri tick mark disini maka BKM yang tersaji hanya dari 

Kas/Bank yang telah dipilih di bagian Kas/Bank saja 

sesuai tanggal yang dipilih. Jika tidak, maka semua 

transaksi BKM dari semua Kas/Bank akan muncul 

 Tanggal   
 Tanggal terjadinya transaksi 

 No BKM 
 Semua no transaksi BKM yang ada di Kas/Bank yang 

dipilih 
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 Kode Client 
 Kode supplier yang dibayar melalui transaksi BKM  

 Nama Client  

 Nama supplier yang dibayar melalui transaksi BKM  

 No Cek/ Giro/ Card 
 Nomer cek/giro jika Kas/Bank yang dipilih adalah Hutang 

Giro  

 Total  
 Jumlah/amount dari tiap transaksi 

 Keterangan 
 Diambil dari isi keterangan di tiap transaksi 

 Periode 
 Periode terjadinya transaksi 

 

d. BKK 

 

 Tanggal   
 Tanggal terjadinya transaksi 

 No BKK 
 Semua no transaksi BKM yang ada di Kas/Bank yang 

dipilih 

 Kode Client 
 Kode customer yang membayar melalui transaksi BKM 

 Nama Client 

 Nama customer yang membayar melalui transaksi BKM 
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 Total 
 Jumlah/amount dari tiap transaksi 

 No Cek/ Giro/ Card 
 Nomer cek/giro jika Kas/Bank yang dipilih adalah Piutang 

Giro  

 Keterangan 
 Diambil dari isi keterangan di tiap transaksi 

 Periode 
 Periode terjadinya transaksi 

 

6.2. BKM (Bukti Kas/Bank Masuk) 

 
 

Fungsi : untuk input semua transaksi penerimaan/ pemasukan 

kas/bank/giro baik pelunasan piutang customer atau supplier 

(dari retur pembelian) ataupun pendapatan lain - lain. Serta 

pemindahan atau transfer kas ke bank atau sebaliknya.   

 

a. Header 

 No Voucher 
 No voucher ini bisa diisi manual maupun terisi otomatis 

sesuai Set Up 

 Tanggal             
 Tanggal transaksi penerimaan kas/bank 

 Kas/ Bank 
 Pilih kas/bank tempat penerimaan uang 

 No Ref    
 No referensi (diisi sesuai kebutuhan) 

 Keterangan     
 Diisi sesuai keterangan yang diperlukan  
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 Customer   
 Pilih nama customer yang akan melunasi/ melakukan 

pembayaran   

 No Check/ Giro   
 No cek/ BG yang diterima (jika pembayaran melalui Giro) 

 Check/ Card dari Bank 
 Bank yang mengeluarkan cek/ giro tsb 

 Tgl Jatuh Tempo 
 Tanggal jatuh tempo cek/giro 

 Total 
 Total jumlah yang dibayar (muncul otomatis sesuai 

perhitungan system) 

 Tolakan 
Klik tombol ini untuk penerimaan kas/bank/giro pengganti 

dari tolakan giro yang ada 

 Browse Nota 
Klik tombol ini untuk pelunasan beberapa nota sekaligus 

tanpa perlu memilih manual satu per satu 

 

b. Pelunasan Piutang 

 No Faktur 

 Pilih no invoice penjualan yang akan dilunasi. 

 Jatuh Tempo 

 Tanggal jatuh tempo invoice penjualan. 

 Piutang 

 Total piutang yang tercantum di invoice penjualan yang 

dipilih. 

 Reff No 

 No referensi dari invoice penjualan. 

 Keterangan 

 Diisi sesuai keperluan. 

 Potongan 

Kolom ini dapat diisi jika ada potongan pelunasan 

pembelian atau bisa juga untuk selisih bayar. Dalam 

rupiah. Untuk seting akun nya ada di master seting COA.   

 Terima 

 Kolom ini diisi dengan nilai nominal yang dibayarkan. 
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 Lunas 

 Jika ingin melunasi seluruh piutang, beri tick mark di 

kolom ini maka di kolom Bayar akan tertulis jumlah 

keseluruhan nota. 

  

c. Lain-Lain   

 
Digunakan untuk transaksi penerimaan kas yang bersumber 

selain dari pelunasan piutang dagang 

 Kode Account  

 Pilih kode account  

 Nama Account 

 Pilih nama account (ex : piutang pihak ketiga, kurang/lebih 

bayar, dll) 

 Keterangan 

 Diisi sesuai keperluan 

 Jumlah 
 Total jumlah yang diterima dari pembayaran 

 

d. Hutang  

 

Digunakan untuk mengurangi pembayaran piutang customer 

jika customer ybs juga berfungsi sebagai supplier. 

 

 No Faktur 

 Pilih no invoice pembelian yang akan dipotongkan 
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 J. Tempo 

 Tanggal jatuh tempo invoice pembelian 

 Hutang 
 Total hutang yang tercantum di invoice pembelian yang 

dipilih 

 Reff No 
 No referensi dari invoice pembelian 

 Keterangan 

 Diisi sesuai keperluan 

 Potongan 

Kolom ini dapat diisi jika ada potongan pelunasan atau 

bisa juga untuk selisih bayar. Potongan dalam rupiah. 

Untuk seting akun nya ada di master seting COA.   

 Terima 

 Kolom ini diisi dengan nilai nominal yang dibayarkan 

 Lunas 
Jika ingin melunasi seluruh hutang, beri tick mark di 

kolom ini maka di kolom Bayar akan tertulis jumlah 

keseluruhan nota 

 

6.3. BKK (Bukti Kas/ Bank Keluar) 

 

Fungsi : untuk input semua transaksi pengeluaran kas/bank/giro 

baik pelunasan hutang ke supplier atau customer (dari retur 

penjualan) ataupun biaya lain - lain. Serta pemindahan atau 

transfer kas ke bank atau sebaliknya.  
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a. Header 

 No Voucher 
 No voucher ini bisa diisi manual maupun terisi otomatis 

sesuai Set Up 

 Tanggal          
 Tanggal transaksi pengeluaran kas/bank 

 Kas/ Bank 
 Pilih kas/bank tempat pengeluaran uang 

 No Ref          
 No referensi (diisi sesuai kebutuhan) 

 Keterangan    
 Diisi sesuai keterangan yang diperlukan  

 Supplier   
 Pilih nama supplier yang akan dilunasi  

 No Check/ Giro   
 No cek/ BG yang dibayarkan (jika pembayaran melalui 

Giro) 

 Tgl Jatuh Tempo 
 Tanggal jatuh tempo cek/giro 

 Total  
Total jumlah yang dibayar (muncul otomatis sesuai 

perhitungan system) 

 Tolakan 
Klik tombol ini untuk penerimaan kas/bank/giro pengganti 

dari tolakan giro yang ada 

 

b. Pelunasan Hutang 

 No Faktur  

 Pilih no invoice pembelian yang akan dilunasi  

 J. Tempo 

 Tanggal jatuh tempo invoice pembelian 

 Hutang 
Total hutang yang tercantum di invoice pembelian yang 

dipilih 

 Reff No 
 No referensi dari invoice pembelian 
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 Keterangan  

 Diisi sesuai keperluan 

 Potongan 

Kolom ini dapat diisi jika ada potongan pelunasan atau 

bisa juga untuk selisih bayar. Potongan dalam rupiah. 

Untuk seting akun nya ada di master seting COA.   

 Bayar 

 Kolom ini diisi dengan nilai nominal yang dibayarkan 

 Lunas 
Jika ingin melunasi seluruh hutang, beri tick mark di 

kolom ini maka di kolom Bayar akan tertulis jumlah 

keseluruhan nota 

 

c. Lain-Lain  

 

Digunakan untuk transaksi pengeluaran kas selain untuk 

pelunasan hutang dagang 

 Kode Account 

 Pilih kode account  

 Nama Account 

 Pilih nama account (ex : hutang pihak ketiga, adm bank, 

dll) 

 Keterangan 

 Diisi sesuai keperluan 

 Jumlah 
 Total jumlah yang dibayarkan 
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d. Piutang   

 

Digunakan untuk mengurangi pembayaran piutang customer  

jika supplier ybs juga berfungsi sebagai customer. 

 No Faktur 

Pilih no invoice penjualan yang akan dipotongkan 

 J. Tempo 

Tanggal jatuh tempo invoice penjualan 

 Piutang 
 Total hutang yang tercantum di invoice penjualan yang 

dipilih 

 Reff No 
 No referensi dari invoice penjualan 

 Keterangan 

 Diisi sesuai keperluan 

 Potongan 

Kolom ini dapat diisi jika ada potongan pelunasan atau 

bisa juga untuk selisih bayar. Potongan dalam rupiah. 

Untuk seting akun nya ada di master seting COA.   

 Bayar 

 Kolom ini diisi dengan nilai nominal yang dibayarkan 

 Lunas 
Jika ingin melunasi seluruh piutang, beri tick mark (√) di 

kolom ini maka di kolom Bayar akan tertulis jumlah 

keseluruhan nota. 
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6.4. Pencairan BG Masuk 
 

a. List BG 

 
 

Berisi semua data giro yang masuk secara otomatis dari hasil 

transaksi BKM jika kas/bank yang dipilih saat transaksi BKM 

adalah Giro Masuk (dengan status awal adalah NEW) 

 

Status yang tersedia untuk mempermudah melihat data giro 

adalah sebagai berikut :  

 All 
Klik tombol ini maka akan ditampilkan semua data giro 

masuk dengan berbagai status 

 Jatuh Tempo 

 Semua giro yang telah jatuh tempo akan muncul 

 New 
 Yang tampil adalah semua giro dengan status NEW (giro 

baru belum cair) 

 Cair 
 Yang tampil adalah semua giro yang telah dicairkan 

 Tolak 
 Yang tampil adalah semua giro yang ditolak oleh bank 
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Tombol yang bisa diklik setelah memilih giro adalah sbb : 

 

1. Cair 

 Klik disini untuk mencairkan giro. Bank tujuan dan tanggal 

cair harus diisi. Status giro berubah menjadi CAIR, dan status 

BKM juga menjadi CAIR 

2. Tolak 

 Klik tombol ini untuk mengubah status giro yang semula 

CAIR menjadi TOLAKAN. Tanggal tolakan harus diisi. 

Status BKM menjadi tolakan 

3. Batal Cair 

 Klik disini untuk membatalkan pencairan giro. Status giro 

menjadi New, dan status BKM juga menjadi NEW. Giro 

yang sudah closed tidak bisa batal cair, di sebabkan akan 

mempengaruhi laporan keuangan bulan berjalan.  

4. Checked 
 Pemberian tanda tick mark (√) untuk giro yang akan di proses 

transaksi.  

Periode akan secara otomatis terisi. Kolom closed untuk 

memberikan tanda bahwa giro tersebut sudah closing.  

 

b. Saldo Awal 
 

 

Berisi semua data giro yang masih outstanding (belum cair) 

saat periode awal transaksi dimulai. 

 No BG 
Diisi no BG yang masih outstanding 

 Giro 

Diisi nama bank yang mengeluarkan giro 

 Total 

Diisi total amount giro 
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 Tanggal Buat 

otomatis mengikuti saat pengisian saldo awal BG ini 

 Tanggal Jatuh Tempo 

Diisi tanggal jatuh tempo BG 

 Keterangan 

Diisi keterangan lain yang dibutuhkan. Misal : nama 

customer 

 Status 
Status dari giro tersebut 

 

6.5. Pencairaan BG Keluar 
 

a. List BG 

 

Berisi semua data giro yang masuk secara otomatis dari hasil 

transaksi BKK jika kas/bank yang dipilih saat transaksi BKK 

adalah Giro Keluar (dengan status awal adalah NEW) 

 

Status yang tersedia untuk mempermudah melihat data giro 

adalah sebagai berikut :  

 All 
Klik tombol ini maka akan ditampilkan semua data giro 

masuk dengan berbagai status 

 Jatuh Tempo 

Semua giro yang telah jatuh tempo akan muncul 
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 New 
Yang tampil adalah semua giro dengan status NEW (giro 

baru belum cair) 

 Cair 
Yang tampil adalah semua giro yang telah dicairkan 

 Tolak 
Yang tampil adalah semua giro yang ditolak oleh bank 

 

Tombol yang bisa diklik setelah memilih giro adalah sbb : 

 

1. Cair 

  Klik disini untuk mencairkan giro. Bank tujuan dan tanggal 

cair harus diisi. Status giro berubah menjadi CAIR, dan status 

BKK juga menjadi CAIR 

2. Tolak 

  Klik tombol ini untuk mengubah status giro yang semula 

CAIR menjadi TOLAKAN. Tanggal tolakan harus diisi. 

Status BKK menjadi tolakan 

3. Batal Cair 

 Klik disini untuk membatalkan pencairan giro. Status giro 

menjadi New, dan status BKK juga menjadi NEW. Giro yang 

sudah closed tidak bisa batal cair, di sebabkan akan 

mempengaruhi laporan keuangan bulan berjalan.  

4. Checked 
 Pemberian tanda tick mark (√) untuk giro yang akan di proses 

transaksi.  

 Periode akan secara otomatis terisi. Kolom closed untuk 

memberikan tanda bahwa giro tersebut sudah closing.  

 

b. Saldo Awal 
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Berisi semua data giro yang masih outstanding (belum cair) 

saat periode awal transaksi dimulai. 

 

 No BG 
Diisi no BG yang masih outstanding 

 Giro 

Diisi nama bank yang mengeluarkan giro 

 Total 

Diisi total amount giro 

 Tanggal Buat 

Terisi otomatis mengikuti saat pengisian saldo awal BG ini 

 Tanggal Jatuh Tempo 

Diisi tanggal jatuh tempo BG 

 Keterangan 

Diisi keterangan lain yang dibutuhkan. Misal : nama 

supplier 

 Status 
Status dari giro tersebut 

 

6.6. Laporan Kas/Bank 

 
 

1. Laporan Harian Kas & Bank 

Menyajikan saldo harian dari semua kas/bank yang ada tanpa 

ada perincian transaksi. Menampilkan saldo awal, mutasi, 

dan saldo akhir dari tiap kas/bank. Disertai juga dengan 

saldo tolakan giro masuk guna memberikan informasi yang 

cepat pada user mengenai likuiditas kasnya. 
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2. Laporan Harian Kas-Bank Detail  

Menyajikan saldo harian dari semua kas/bank yang ada 

disertai perincian transaksi. Rincian disini dalam arti satu 

nomer transaksi BKK/BKM akan ditampilkan subtotalnya 

saja. Menampilkan saldo awal, mutasi, dan saldo akhir dari 

tiap kas/bank. 

3. Laporan Harian Kas-Bank Detail Per Transaksi 

Menyajikan saldo harian dari semua kas/bank yang ada 

lengkap dengan detail tiap transaksi. Yang dimaksud detail 

tiap transaksi adalah menampilkan semua transaksi yang ada 

dalam BKM/BKK. Jadi jika dalam satu nomer transaksi 

BKK/BKM ada beberapa transaksi di dalamnya, maka akan 

ditampilkan semua. Report ini juga menampilkan saldo awal, 

mutasi, dan saldo akhir dari tiap kas/bank.  

4. Laporan Kas-Bank Detail Per Transaksi Periodik 

Menyajikan saldo harian dari semua kas/bank yang ada 

lengkap dengan detail tiap transaksi per periodik. Yang 

dimaksud detail tiap transaksi adalah menampilkan semua 

transaksi yang ada dalam BKM/BKK. Jadi jika dalam satu 

nomer transaksi BKK/BKM ada beberapa transaksi di 

dalamnya, maka akan ditampilkan semua. Report ini juga 

menampilkan saldo awal, mutasi, dan saldo akhir dari tiap 

kas/bank.  

5. Laporan Kas-Bank Per Periode 

Menyajikan saldo dari semua kas/bank yang ada pada 

rentang tanggal tertentu tanpa ada perincian transaksi. 

Menampilkan saldo awal, mutasi, dan saldo akhir dari tiap 

kas/bank. Disertai juga dengan saldo tolakan giro masuk 

guna memberikan informasi yang cepat pada user mengenai 

likuiditas kasnya. 

6. Laporan Kas-Bank Per Periode Detail 

Menyajikan saldo dari semua kas/bank yang ada pada 

rentang tanggal tertentu  disertai perincian transaksi.  

Menampilkan saldo awal, mutasi, dan saldo akhir dari tiap 

kas/bank.  

7. Summary Pelunasan Piutang 
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Menampilkan semua pelunasan piutang (nota-nota 

penjualan) via BKM pada rentang tanggal yang diisikan di 

parameter. Transaksi BKM akan ditampilkan sesuai urutan 

tanggal. Perlu diperhatikan pelunasan piutang disini 

dipandang dari sisi penerimaan Kas/Bank-nya, jadi tidak 

dapat dibandingkan dengan saldo pelunasan yang ada di 

Summary Piutang.  

Ex : diterima pembayaran piutang customer A sebesar 

102.000 dengan kas 100.000 dan mendapat potongan 

pembayaran 2.000. Dilihat dari sisi piutang, pelunasan 

sebesar 102.000, tapi dari sisi penerimaan kas hanya 

100.000. 

8. Detail Pelunasan Piutang 

Menampilkan semua pelunasan piutang (nota-nota 

penjualan) via BKM pada rentang tanggal yang diisikan di 

parameter, lengkap dengan rincian nomer nota beserta 

jumlah yang dilunasi. Transaksi BKM akan ditampilkan 

sesuai urutan tanggal. 

9. Summary Pelunasan Hutang 

Menampilkan semua pelunasan hutang (nota-nota 

pembelian) via BKK pada rentang tanggal yang diisikan di 

parameter. Transaksi BKK akan ditampilkan sesuai urutan 

tanggal. Perlu diperhatikan pelunasan hutang disini 

dipandang dari sisi pengeluaran Kas/Bank-nya, jadi tidak 

dapat dibandingkan dengan saldo pelunasan yang ada di 

Summary Hutang.  

Ex : dibayar hutang supplier A sebesar 102.000 dengan kas 

100.000 dan mendapat potongan pembayaran 2.000. Dilihat 

dari sisi hutang,  pelunasan sebesar 102.000, tapi dari sisi 

pengeluaran kas hanya 100.000. 

10. Detail Pelunasan Hutang 

Menampilkan semua pelunasan hutang (nota-nota 

pembelian) via BKK pada rentang tanggal yang diisikan di 

parameter, lengkap dengan rincian nomer nota beserta 

jumlah yang dilunasi. Transaksi BKK akan ditampilkan 

sesuai urutan tanggal. 

11. Summary Bukti Kas Masuk (BKM) 
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  Menampilkan semua pemasukan dari pelunasan lain-lain 

(selain piutang) via BKM pada rentang tanggal yang diisikan 

di parameter. Transaksi BKM akan ditampilkan sesuai 

urutan tanggal. 

 

 

12. Detail Bukti Kas Masuk (BKM) 

Menampilkan semua pemasukan dari pelunasan lain-lain 

(selain piutang) via BKM pada rentang tanggal yang diisikan 

di parameter, lengkap dengan rincian transaksi pemasukan . 

Transaksi BKM akan ditampilkan sesuai urutan tanggal. 

13. Summary Bukti Kas Keluar (BKK) 

Menampilkan semua pengeluaran karena pelunasan lain-lain 

(selain hutang) via BKK pada rentang tanggal yang diisikan 

di parameter. Transaksi BKK akan ditampilkan sesuai urutan 

tanggal. 

14. Detail Bukti Kas Keluar (BKK) 

Menampilkan semua pengeluaran karena pelunasan lain-lain 

(selain hutang) via BKK pada rentang tanggal yang diisikan 

di parameter, lengkap dengan rincian transaksi pengeluaran 

(Ex : biaya-biaya) . Transaksi BKK akan ditampilkan sesuai 

urutan tanggal. 

15. Laporan Giro Masuk 

Menyajikan informasi dari semua Giro Masuk (piutang giro) 

mulai dari no BKM, no cek, tanggal buat, tanggal jatuh 

tempo, tanggal cair, bank tujuan pencairan BG, hingga status 

dari BG tersebut. Pada parameter dapat diisikan no 

dokumen/nama customer/tanggal /status BG yang diinginkan 

(ALL/NEW/CAIR/TOLAKAN). 

16. Laporan Giro Keluar 

Menyajikan informasi dari semua Giro Keluar (utang giro) 

mulai dari no BKK, no cek, tanggal buat, tanggal jatuh 

tempo, tanggal cair, bank asal pencairan BG, hingga status 

dari BG tersebut. Pada parameter dapat diisikan no 

dokumen/nama supplier/tanggal /status BG yang diinginkan 

(ALL/NEW/CAIR/TOLAKAN). 

17. Laporan Giro Masuk Belum Cair 
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Menyajikan informasi dari semua Giro Masuk (piutang giro) 

yang belum cair (status NEW/TOLAKAN) mulai dari no 

BKM, no cek, tanggal buat, tanggal jatuh tempo, tanggal 

cair, bank tujuan pencairan BG, hingga status dari BG 

tersebut. Pada parameter dapat diisikan no dokumen/nama 

customer/tanggal /status BG yang diinginkan. Report 

disajikan dengan pengelompokan per customer sehingga 

memudahkan analisa. 

18. Laporan Giro Keluar Belum Cair 

Menyajikan informasi dari semua Giro Keluar (utang giro) 

yang belum cair (status NEW/TOLAKAN) mulai dari no 

BKK, no cek, tanggal buat, tanggal jatuh tempo, tanggal cair, 

bank asal pencairan BG, hingga status dari BG tersebut. 

Pada parameter dapat diisikan no dokumen/nama 

supplier/tanggal /status BG yang diinginkan. Report 

disajikan dengan pengelompokan per supplier sehingga 

memudahkan analisa. 

19. Laporan Perincian Tolakan Giro Masuk 

Menampilkan semua giro masuk yang pernah ditolak beserta 

data giro/kas/bank yang baru (pengganti dari giro yang telah 

ditolak tersebut). Dari report ini user dapat mengetahui 

semua history tolakan giro dan dapat mengikuti 

perkembangannya yang paling update dari status giro 

tolakan tersebut. Ini sangat berguna dalam evaluasi dan 

analisa piutang. 

20. Laporan Perincian Tolakan Giro Keluar 

Menampilkan semua giro keluar yang pernah ditolak beserta 

data giro/kas/bank yang baru (pengganti dari giro yang telah 

ditolak tersebut). Dari report ini user dapat mengetahui 

semua history tolakan giro dan dapat mengikuti 

perkembangannya yang paling update dari status giro 

tolakan tersebut.  
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Contoh tampilan beberapa laporan di Kas/Bank : 

 

Summary Pelunasan Hutang 

 
 

Detail Pelunasan Hutang 
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Summary Bukti Kas Keluar (BKK) 

 

 

Summary Bukti Kas Masuk (BKM) 
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GL (GENERAL LEDGER) / BUKU BESAR 

Di form ini posting semua jurnal dari seluruh transaksi diolah 

untuk menyajikan Laporan Keuangan. 

 
 

7.1. Info Accounting  

a. Account 

 

Menampilkan semua saldo account yang ada per periode 

yang dipanggil. 

  

b. Buku Besar Pembantu 

 
 

 Menampilkan semua transaksi dari account yang dipilih 

sesuai periode yang diinginkan. 

 

Refresh 

 Klik tombol ini setelah memasukkan account dan tanggal 

yang diinginkan untuk memunculkan transaksi. 
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7.2. Transaksi Jurnal 
 

 
Fungsi : Untuk memasukkan semua jurnal yang tidak berasal 

dari transaksi pembelian, penjualan dll. 

Ex : jurnal penyusutan, jurnal penyesuaian, dll 

 

a. Header 

 No Jurnal 
 Bisa terisi otomatis by system atau diisi manual sesuai 

pilihan saat Set Up 

 Tanggal  
 Tanggal transaksi jurnal 

 No Re 
 Diisi sesuai kebutuhan 

 Keterangan 

 Diisi sesuai kebutuhan 

 Status Otomatis 
 Akan terisi tanda tickmark jika jurnal tsb terbentuk 

otomatis dari transaksi  

 Periode Acc  
 Periode akuntansi yang sedang aktif saat itu 

 

b. PENYUSUTAN 

Dengan klik tombol ini, maka jurnal penyusutan untuk bulan 

berjalan akan otomatis terbentuk sesuai info yang diisi di 

Master Asset 
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c. Detail 

 Deskripsi Acct 
 Bisa terisi otomatis by system atau diisi manual sesuai 

pilihan saat Set Up 

 Kode Account 
 Tanggal transaksi jurnal 

 Uraian 
 Diisi sesuai kebutuhan 

 Jumlah: Debet 
 Nilai nominal di sisi debet 

 Jumlah: Kredit 
 Nilai nominal di sisi kredit 

 Selisih 
 Nilainya harus NOL, menandakan total debet dan kredit 

telah balance 

 

7.3. Closing Periode Akuntansi 

 

 

 

Fungsi : Closing dijalankan untuk menutup suatu periode 

akuntansi dan mendapatkan saldo akhir yang akan disajikan di 

Laporan Keuangan. 
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a. Header 

 Create Period  
Untuk membuka periode baru setelah dilakukan closing 

atas periode sebelumnya 

 Closing  
 Klik ini setelah memilih periode yang akan di-closing 

 Undo Closing 
 Untuk membatalkan closing yang telah dilakukan 

 

b. Detail 

 Periode  
Periode akuntansi yang ada 

 Tanggal Mulai & Akhir 
Tanggal Mulai & Akhir pembuatan periode 

 Tahun 
 Tahun berjalan 

 Bulan 
 Bulan transaksi 

 Status 
Jika ada tanda tick mark (√) maka menandakan bulan 

tersebut aktif dan masih terbuka untuk transaksi 

 

7.4. Laporan Accounting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Perhitungan HPP 

Menampilkan perhitungan HPP per item pada periode 

tertentu. Selain informasi HPP item, diinformasikan juga 

mutasi dari item tsb sampai saldo akhirnya. 
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2. Laporan Jurnal 

Menyajikan jurnal-jurnal yang terbentuk dari keseluruhan 

transaksi inventory, pembelian, penjualan, BKM, BKK, 

dan transaksi jurnal dalam bentuk ayat silang yang 

memudahkan pengecekan. 

3. Laporan Jurnal Pembelian 

Menyajikan jurnal-jurnal yang terbentuk dari transaksi 

pembelian dalam bentuk ayat silang yang memudahkan 

pengecekan. 

4. Laporan Jurnal Penjualan 

Menyajikan jurnal-jurnal yang terbentuk dari transaksi 

penjualan dalam bentuk ayat silang yang memudahkan 

pengecekan. 

5. Laporan Jurnal Persediaan 

Menyajikan jurnal-jurnal yang terbentuk dari transaksi 

inventory dalam bentuk ayat silang yang memudahkan 

pengecekan. 

6. Laporan Jurnal Pengeluaran Kas (BKK) 

Menyajikan jurnal-jurnal yang terbentuk dari transaksi 

BKK dalam bentuk ayat silang yang memudahkan 

pengecekan. 

7. Laporan Jurnal Penerimaan Kas (BKM) 

Menyajikan jurnal-jurnal yang terbentuk dari transaksi 

BKM dalam bentuk ayat silang yang memudahkan 

pengecekan. 

8. Buku Besar Pembantu 

Menampilkan buku besar pembantu semua akun/account 

mulai dari saldo awal, debet, kredit, hingga saldo akhir dari 

account tersebut. Dapat dimasukkan di parameter tanggal 

dan akun yang dibutuhkan. 

9. Laporan Persediaan Akhir Bulan 

Berbeda dengan Laporan Persediaan Akhir pada Laporan 

Inventory, laporan ini menyajikan posisi akhir dari seluruh 

item pada suatu periode tanpa ada pengelompokan 

berdasarkan kelompok item. Disini ditampilkan saldo akhir 

yang diperoleh dari : saldo awal + pembelian netto – 
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penjualan netto + adjustment – produksi bahan + produksi 

barang jadi 

10. Laporan Master Account 

Menampilkan seluruh account yang aktif di SeventhSoft 

Cloud secara lengkap dan terperinci mulai dari akun induk 

hingga akun anak yang paling akhir. 

11. Laporan Aktiva Tetap dan Penyusutan 

Menyajikan detail asset yang dimiliki perusahaan beserta 

nilai buku per periode yang diinginkan. Di sini tampak juga 

informasi metode penyusutan yang dipakai dan besar nilai 

penyusutan per tahun dan akumulasinya. 

12. Laporan Aktiva Tetap dan Penyusutan 

Menyajikan detail asset yang dimiliki perusahaan beserta 

nilai buku selama satu tahun. Di sini tampak juga informasi 

metode penyusutan yang dipakai dan besar nilai 

penyusutan per tahun dan akumulasinya. 

 

ANALISA 

8.1. Laporan Keuangan 

 

 
 

1. Laba/Rugi Penjualan Per Item 

Menampilkan laba/rugi dari suatu item yang diperoleh dari 

total penjualan dikurangi dengan HPP average per tanggal 

yang dipilih. Laporan ini dapat digunakan jika ingin 
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menganalisa item mana yang paling memiliki laba paling 

besar dan sebagainya. 

2. Laba Rugi Item/Barang 

Menampilkan laba rugi per item. 

3. Laba Rugi Customer 

Menampilkan laba rugi per customer 

4. Laba Rugi Nota 

Menampilkan laba rugi per nota penjualan 

5. Laporan Laba Rugi per Sales 

Menyajikan laba rugi tiap salesman dengan info detail 

laba/rugi per customer. 

6. Laba Rugi GL 

Menyajikan Laporan Laba Rugi per periode (Period to Date) 

dan sampai dengan periode tsb (Year to Date) dimana HPP 

langsung ditampilkan tanpa ada rincian cara 

perolehan/penghitungan HPP tersebut. 

7. Laba Rugi (Barang) 

Menyajikan Laporan Laba Rugi per periode (Period to Date) 

dimana HPP ditampilkan perhitungannya secara rinci mulai 

dari persediaan awal + pembelian – persediaan akhir. 

8. Laba Rugi Tahunan 

Tampilan sama dengan Laba Rugi GL tapi disini ditampilkan 

bulan per bulan selama satu tahun. Jadi dapat digunakan 

untuk membandingkan laporan laba rugi satu periode dengan 

periode sebelumnya.  

9. Neraca Saldo 

Menyajikan posisi saldo dari semua account yang ada 

sampai tanggal yang dimasukkan di parameter. 

10. Laporan Neraca ke Kanan 

Menampilkan neraca dari suatu periode dengan posisi 

menyamping ke kanan. Dibagi dalam kolom aktiva dan 

passiva dan disertai juga dengan posisi neraca bulan lalu 

sebagai pembanding. 

11. Laporan Neraca Standard 

Menampilkan neraca dari suatu periode dengan posisi 

menurun ke bawah. Dibagi dalam kolom aktiva dan passiva 
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dan disertai juga dengan posisi neraca bulan lalu sebagai 

pembanding. 

 

12. Laporan Neraca Perbandingan 2 Bulan 

Menampilkan neraca dari dua periode beserta dengan 

selisihnya dengan posisi menurun ke bawah. 

13. Laporan Neraca (Common Sized) 

Dikenal juga dengan analisa vertikal. Laporan ini 

menampilkan saldo akun di neraca pada suatu periode 

dengan disertai prosentase masing-masing pos terhadap 

aktiva/passiva. 

14. Laporan Neraca Tahunan 

Menyajikan neraca selama satu tahun sehingga dapat dengan 

mudah menganalisa posisi neraca dari bulan ke bulan. 

15. Laporan Arus Kas 

Menyajikan arus kas masuk dan arus kas keluar. 

 

Contoh tampilan beberapa laporan di Laporan Keuangan : 

 

Laporan: Neraca Saldo 
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8.2. Laporan Manajerial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Laporan Fast Moving Item 

Menyajikan sepuluh besar item yang masuk kategori fast 

moving berdasarkan quantity, nilai, frekuensi, serta laba. 

Masing-masing report disertai dengan grafik pie. 

2. Laporan Slow Moving Item 

Menyajikan sepuluh besar item yang masuk kategori slow 

moving berdasarkan quantity, nilai, frekuensi, serta laba. 

Masing-masing report disertai dengan grafik pie. 

3. Laporan 10 Top Customer 

Menyajikan sepuluh besar customer berdasarkan frekuensi 

(jumlah nota), total faktur serta laba. Masing-masing report 

disertai dengan grafik pie.  
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FASILITAS 

Menu fasilitas disediakan untuk mendukung operasional web ini 

seperti reproses, backup database dan setting awal SeventhSoft 

Cloud. 

 

 

 

 

 

 

 

9.1. List User Cloud 

 

 

Fungsi : Mengetahui user mana saja yang sedang online. 

  

9.2. About 

 

Berisi Tentang Penjelasan SeventhSoft Cloud Accounting   

ONLINE 
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9.3. Persiapan Singkat 

 

Detail selengkapnya untuk persiapan singkat dapat dilihat di 

bagian Fasilitas > Persiapan Singkat .  

 

9.4. History Transaksi 

 

Fasilitas audit trail, yang berguna untuk melacak aktifitas 

beserta tanggal dan jam tiap user yang melakukan tambah, edit, 

dan hapus data. 
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TOOLBAR & BUTTON FASILITY 

10.1. Fungsi Tombol: Toolbar Header 

 

a. Header - 1 

  
 

 

1. New(+)  
Untuk membuat semua transaksi baru. 

2. Delete 
Menghapus transaksi yang user inginkan. 

3. Save 
Menyimpan transaksi yang dibuat oleh user. 

4. Cash 
Membayar transaksi yang telah ada langsung pada Faktur 

Pembelian / Faktur Penjualan. 

5. Pay 
Untuk membayar transaksi yang telah dibuat oleh user, 

transaksi ini lanjut masuk ke BKM / BKK. 

6. Undo      
Membatalkan edit transaksi, dan mengembalikan seperti 

tampilan transaksi awal. 

7. Print      
Mencetak beberapa invoice pembelian / penjualan.  

8. Info(?)    
Berisi tentang informasi kapan transaksi dibuat, user yang 

membuat, dan update transaksi. 

 

 

 

 

 

 

  1       2         3            4         5         6        7        8     9     
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b. Header - 2 

 

 

 

 

1.   New(+)  

 Untuk membuat semua transaksi baru. 

2.   Filter  

 Mem-filter data dari suatu pencarian saat user ingin 

 mencari data transaksi terntentu 

3.   Reset(+)  

 Kembali ke tampilan filter data awal saat user telah 

 mencari suatu data transaksi. 

 

10.2. Fungsi Tombol: Toolbar Detail 

 

a. Toolbar: Detail Pembelian 

 

 

 

 

1. Add Record(+) 

Untuk menambahkan keterangan item ke dalam menu 

Detail ini 

2. Pilih No. PO 

Memilih No. PO dari beberapa supplier untuk ditampilkan 

di menu di Detail. 

3. Pilih No. BD 

Memilih No. BPB yang akan ditampilkan ke dalam menu 

Detail ini. 

4. Delete All 

Menghapus semua item pada transaksi yang telah dibuat. 

5. Browse Item 

Mencari kumpulan data dari item yang tersedia. 

 

       1       2     3     

       1                2               3               4                5                       6   
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6. Apply Uang Muka 

Pilih uang muka dari beberapa transaksi yang telah dibuat. 

 

b. Toolbar: Detail Penjualan 

 

 

 

 

 

1. Add Record(+) 

Untuk menambahkan keterangan item ke dalam menu 

Detail ini. 

2. Pilih No. SO 

Memilih No. SO yang tertera dalam data, untuk ditampilkan 

di menu Detail. 

3. Pilih No. SJ 

Memilih nomer faktur SJ (Surat Jalan) yang telah dibuat. 

4. Delete All 

  Menghapus semua item pada transaksi yang telah dibuat. 

5. Browse Item 

Mencari kumpulan data dari item yang tersedia. 

6. Apply Uang Muka 

Pilih uang muka dari bbrapa transaksi yang telah dibuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1                2               3               4                5                       6   
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BAB IV 

CASE BY CASE SEVENTHSOFT   

CLOUD ACCOUNTING 

 

GENERAL CASES (KASUS-KASUS UMUM) 

1.1. Langkah Pembuatan Invoice Pembelian Dengan PO dan 

BPB  

  

PO BPB
FAKTUR

PEMBELIAN

BKK

BKM

RETUR BARANG

KE SUPPLIER

FAKTUR

RETUR BELI

 
 

Untuk membuat invoice pembelian, langkah-langkah yang 

diperlukan adalah sebagai berikut : 

 

a. Buat Order Pembelian/ Purchase Order (PO)  

Dibuat melalui Modul Pembelian. 

PO murni hanya untuk pemesanan barang, disini belum ada 

transaksi penerimaan barang/ penambahan stock sehingga 

tidak ada jurnal yang terbentuk. 

 

Langkah-Langkah : 

 Masuk Menu: Pembelian > Klik Order Pembelian 

 Klik NEW (+) untuk input transaksi baru 

 Isi No PO (jika sebelumnya di Set Up dipilih pengisian no 

transaksi manual), tapi jika dipilih otomatis, maka nanti no 

PO terisi otomatis by system saat di-SAVE) 

 Tanggal akan terisi sesuai default yang dipilih pada Set Up 

 Pilih supplier, lokasi, gudang, dan kirim ke sesuai pilihan 

yang ada yang sudah di-entry-kan sebelumnya di Master 
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 Masukkan pilihan Jangka Waktu Kredit beserta tanggal 

barang tsb dibutuhkan 

 Masukkan No Ref jika menginginkan penomeran manual 

yang lebih spesifik 

 Masukkan diskon dan pilih PPN jika ada 

 Keterangan boleh diisi boleh juga tidak 

 Pada detail, silakan pilih nama item sesuai list di Master 

Item. Kode item, satuan, dan harga akan terisi otomatis 

mengikuti nama item-nya 

 Input jumlah barang (qty) maka subtotal akan terisi 

otomatis 

 Transaksi dapat di-SAVE 

 

Jika ingin info lengkap mengenai nomer PO, BPB, dan 

nomer Invoice Pembelian (jika sudah diproses Inv 

Pembelian-nya), sisa item yang masih outstanding di PO 

maupun di BPB, maka silakan klik di Info PO-BPB-

INVOICE 
 

b. Buat BPB (Bukti Penerimaan Barang) jika barang sudah 

dikirim  

Dibuat melalui Modul Pembelian 

Disini transaksi penerimaan barang/ penambahan stock 

terjadi. 

Jurnal : 

  Persediaan Barang  xxx 

  Utang Suspense   xxx 

 

Langkah-Langkah :  

 Masuk Menu: Pembelian > Klik Barang Datang 

 Klik NEW (+) untuk input transaksi baru 

 Isi No BPB (jika sebelumnya di Set Up dipilih pengisian 

no transaksi manual), tapi jika dipilih otomatis, maka nanti 

no BPB terisi otomatis by system saat di-SAVE) 

 Tanggal akan terisi sesuai default yang dipilih pada Set Up 

 Pilih No. PO yang akan diproses penerimaan barangnya 
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 Saat salah satu no. PO sudah terpanggil, maka otomatis 

kode supplier, nama supplier, dan lokasi pada PO tsb akan 

muncul 

 Jika memilih nama supplier terlebih dahulu, maka pilihan 

no PO yang muncul hanyalah PO-PO milik supplier tsb  

 Gudang bisa dipilih sesuai gudang tempat barang akan 

diterima 

 Data pada Detail akan terisi otomatis sesuai no PO yang 

telah dipanggil 

 Jika PO hanya akan dimatching partial/sebagian, maka 

jumlah barang dapat diedit. Demikian juga jika ada line 

pada PO yang item barangnya belum datang, maka line tsb 

silakan di-DELETE. Otomatis akan ada item yang masih 

outstanding pada PO tsb. 

 Transaksi dapat di-SAVE 

Jika ingin info lengkap mengenai nomer PO, BPB, dan 

nomer Invoice Pembelian (jika sudah diproses Inv 

Pembelian-nya), sisa item yang masih outstanding di PO 

maupun di BPB, maka silakan klik di Info PO-BPB-

INVOICE 
 

c. Membuat Nota/ Faktur/ Invoice Pembelian dengan Cara 

Matching PO 
Dibuat melalui Modul Pembelian 

Disini timbulnya transaksi penambahan hutang ke supplier. 

 

Jurnal :  Utang Suspense xxx 

   Utang Dagang   xxx 

 

Langkah-Langkah :  

 Masuk Menu: Pembelian > Faktur Pembelian  

 Klik NEW (+) untuk input transaksi baru 

 Pilih type invoice Matching PO 

 Isi No Faktur (jika sebelumnya di Set Up dipilih pengisian 

no transaksi manual), tapi jika dipilih otomatis, maka nanti 

No Faktur terisi otomatis by system saat di-SAVE) 

 Pilih No PO yang akan di-create invoice-nya 
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 Otomatis nama supplier, lokasi, jangka waktu, jatuh tempo 

dan gudang akan terisi saat no PO sudah dipilih 

 Demikian juga detail item dan harganya semua akan 

tampil sesuai POnya 

 Jika kita memilih nama Supplier terlebih dahulu, maka 

pilihan no PO yang tersaji hanya no PO dari Supplier yang 

bersangkutan. Langkah berikutnya sama dengan jika 

memilih no PO lebih dulu 

 Transaksi dapat di-SAVE 

 

Jika ingin info lengkap mengenai nomer PO, BPB, dan 

nomer Invoice Pembelian (jika sudah diproses Inv 

Pembelian-nya), sisa item yang masih outstanding di PO 

maupun di BPB, maka silakan klik di Info PO-BPB-

INVOICE.  

 

Info lengkap mengenai Uang Muka & Pelunasan (jika 

Invoice sudah dilunasi), silakan klik di  Uang Muka / 

Pelunasan. 

 

1.2. Langkah Pembuatan Invoice Pembelian Dengan PO Tanpa 

BPB  

 

 

 

 

 

 

 

Sama seperti membuat invoice pembelian dengan PO dan BPB, 

hanya saja tidak melalui proses BPB. Jadi setelah create PO 

langsung dibuat Invoice Pembelian. 

 

Karena tanpa melalui proses penerimaan barang (BPB), maka 

system akan mencatat pertambahan stock saat create Invoice 

Pembelian, sekaligus bersamaan dengan pertambahan hutang 

ke  

PO
FAKTUR 

PEMBELIAN

BKK

BKM

FAKTUR

RETUR BELI
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supplier. 

 

 

Jurnal pada Invoice Pembelian :   

 Persediaan Barang  xxx 

  Utang Dagang    xxx 

 

1.3. Langkah Pembuatan Invoice Pembelian Tanpa PO  

 

FAKTUR

PEMBELIAN

BKK

BKM

FAKTUR

RETUR BELI

 
 

Dibuat melalui Modul Pembelian 

Ini biasanya digunakan untuk pembelian langsung tanpa PO. 

 

Jurnal pada Invoice Pembelian :   

 Persediaan Barang  xxx 

  Utang Dagang    xxx 

 

Langkah-Langkah :  

 Masuk Menu: Pembelian > Faktur Pembelian  

 Klik NEW (+) untuk input transaksi baru 

 Pilih type invoice Standard 

 Isi No Faktur (jika sebelumnya di Set Up dipilih pengisian 

no transaksi manual), tapi jika dipilih otomatis, maka nanti 

No Faktur terisi otomatis by system saat di-SAVE) 

 Pilih nama supplier yang akan dibuatkan invoice 

 Pilih jangka waktu, tanggal  jatuh tempo dan gudang yang 

diinginkan 

 Isi detail item dan harganya serta keterangan yang 

diperlukan 

 Transaksi dapat di-SAVE 
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1.4. Langkah Pembuatan Invoice Retur Beli   Dibuat melalui 

Modul Pembelian. 

 

Jurnal (jika ada BPB) :   

 Utang Dagang  xxx 

  Utang Suspense  xxx 

 

Jurnal (jika tidak ada BPB) :   

 Utang Dagang  xxx 

  Persediaan Barang  xxx 

 

Langkah-Langkah : 

 Masuk Menu: Pembelian > Faktur Retur Beli 

 Klik NEW (+) untuk input transaksi baru 

 Pilih nama supplier yang invoice/ fakturnya akan diretur 

 Pilih no faktur yang ingin diretur 

 Isi no reff sesuai kebutuhan 

 Info item pada detail transaksi akan keluar sesuai no faktur 

yang telah dipilih. Silakan mengedit sesuai item yang 

diretur dari sisi qty maka otomatis perhitungan subtotal 

akan mengikuti revisi tsb 

 Transaksi dapat di-SAVE 

 

1.5. Langkah Pembuatan Uang Muka (UM) Pembelian Mengacu 

Ke PO  

 

Jurnal :  Uang Muka Pembelian  xxx 

  Utang Dagang     xxx 

 

Langkah-Langkah :  

 Masuk Menu: Pembelian > Faktur Pembelian 

 Klik NEW (+) untuk input transaksi baru 

 Pilih type invoice Uang Muka 
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 Isi No Faktur (jika sebelumnya di Set Up dipilih pengisian 

no transaksi manual), tapi jika dipilih otomatis, maka nanti 

No Faktur terisi otomatis by system saat di-SAVE) 

 Pilih nama supplier yang akan dibuatkan invoice 

 Pilih no PO yang akan diberi UM 

 Pilih jangka waktu, tanggal  jatuh tempo dan gudang yang 

diinginkan 

 Pilih nama item UANG MUKA dan harga diisi nilai UM 

yang disetor. Sebelumnya di Master Item harus di-create 

nama item UANG MUKA dengan jenis yang dipilih adalah 

Uang Muka 

 Transaksi dapat di-SAVE 

Setelah invoice pembelian yang sebenarnya dibuat, cara 

apply dengan UM-nya adalah sebagai berikut :  

 Ikuti semua langkah pada pembuatan Invoice Pembelian 

dengan PO 

 

Jurnal jika ada proses BPB sebelum create Invoice 

Pembelian :   

 Utang Suspense  xxx 

  Utang Dagang    xxx 

  

Jurnal jika tidak ada proses BPB sebelum create Invoice 

Pembelian :   

 Persediaan Barang  xxx 

  Utang Dagang    xxx 

 

 Setelah transaksi di-SAVE, klik Apply Uang Muka 

Jurnal :   

 Utang Dagang   xxx 

  Uang Muka Pembelian  xxx 

 

 Total invoice akan berkurang sebesar Uang Muka yang telah 

di-apply sehingga jumlah yang muncul saat akan melunasi 

invoice di BKK adalah sisa setelah apply UM 
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1.6. Langkah Pembuatan Uang Muka (UM) Pembelian Tanpa 

Mengacu Ke PO  

 

Jurnal :  Uang Muka Pembelian  xxx 

  Utang Dagang    xxx 

 

Langkah-Langkah :  

 Masuk Menu: Pembelian > Faktur Pembelian 

 Klik NEW (+) untuk input transaksi baru 

 Pilih type invoice Uang Muka 

 Isi No Faktur (jika sebelumnya di Set Up dipilih pengisian 

no transaksi manual), tapi jika dipilih otomatis, maka nanti 

No Faktur terisi otomatis by system saat di-SAVE) 

 Pilih nama supplier yang akan dibuatkan invoice 

 Tidak perlu memilih no PO 
 Pilih jangka waktu, tanggal  jatuh tempo dan gudang yang 

diinginkan 

 Pilih nama item UANG MUKA dan harga diisi nilai UM 

yang disetor. Sebelumnya di Master Item harus di-create 

nama item UANG MUKA dengan jenis yang dipilih adalah 

Uang Muka 

 Transaksi dapat di-SAVE 

 

Setelah invoice pembelian yang sebenarnya dibuat, cara apply 

dengan UM-nya adalah sebagai berikut :  

 Ikuti semua langkah pada pembuatan Invoice Pembelian 

tanpa PO 

 

 Jurnal :   

  Persediaan Barang  xxx 

   Utang Dagang    xxx 

 

 Setelah transaksi di-SAVE, klik Apply Uang Muka 

 Jurnal :   

  Utang Dagang   xxx 
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   Uang Muka Pembelian  xxx 

 

 Total invoice akan berkurang sebesar Uang Muka yang telah 

di-apply sehingga jumlah yang muncul saat akan melunasi 

invoice di BKK adalah sisa setelah apply UM 

 

1.7. Langkah Pembuatan Nota/Faktur/Invoice Penjualan 

Dengan SO Dan Surat Jalan  

 

SO
SURAT

JALAN

FAKTUR

PENJUALAN

BKM

BKK

RETUR BARANG

DARI CUSTOMER

FAKTUR

RETUR JUAL

 
 

Untuk membuat invoice penjualan, langkah-langkah yang 

diperlukan adalah sebagai berikut : 

 

a. Buat Sales Order (SO)  

Dibuat melalui Modul Penjualan. 

SO murni hanya untuk pemesanan penjualan, disini belum 

ada transaksi pengeluaran barang/ pengurangan stock 

sehingga belum ada jurnal yang terbentuk. 

 

Langkah-Langkah : 

 Masuk Menu: Penjualan > Sales Order 

 Klik NEW (+) untuk input transaksi baru 

 Isi No SO (jika sebelumnya di Set Up dipilih pengisian no 

transaksi manual), tapi jika dipilih otomatis, maka nanti no 

PO terisi otomatis by system saat di-SAVE) 

 Tanggal akan terisi sesuai default yang dipilih pada Set Up 

 Pilih customer, alamat, nama sales sesuai pilihan yang ada 

yang sudah di-entry-kan sebelumnya di Master 

 Masukkan pilihan Jangka Waktu Kredit beserta tanggal 

barang tsb dibutuhkan 
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 Masukkan No Ref jika menginginkan penomeran manual 

yang lebih spesifik 

 Masukkan diskon dan pilih PPN jika ada 

 Keterangan boleh diisi boleh juga tidak 

 Pada detail, silakan pilih nama item sesuai list di Master 

Item. Kode item, satuan, dan harga akan terisi otomatis 

mengikuti nama item-nya 

 Input jumlah barang (qty) maka subtotal akan terisi 

otomatis 

 Transaksi dapat di-SAVE 

 

Jika ingin info lengkap mengenai nomer SO, SJ dan nomer 

Invoice Penjualan (jika sudah diproses Surat Jalan dan Inv 

Penjualan-nya), sisa item yang masih outstanding di SO 

maupun di SJ, maka silakan klik di Info SO-SJ-INVOICE 

 

b. Buat SJ (Surat Jalan) jika barang sudah dikirim ke 

customer 

Dibuat melalui Modul Penjualan 

Jurnal :   

 HPP    xxx 

  Persediaan   xxx 

 

Langkah-Langkah :  

 Masuk Menu: Penjualan > Surat Jalan  

NB: (Pastikan sudah memakai ‘Sistem dengan Surat 

Jalan’) 

 Klik NEW (+) untuk input transaksi baru 

 Isi No Surat Jalan (jika sebelumnya di Set Up dipilih 

pengisian no transaksi manual), tapi jika dipilih otomatis, 

maka nanti no Surat Jalan terisi otomatis by system saat 

di-SAVE) 

 Tanggal akan terisi sesuai default yang dipilih pada Set Up 

 Pilih No. SO yang akan diproses pengeluaran barangnya 

 Saat salah satu no. SO sudah terpanggil, maka otomatis 

kode customer, nama customer, dan lokasi pada SO tsb 

akan muncul 
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 Jika memilih nama customer terlebih dahulu, maka pilihan 

no SO yang muncul hanyalah SO-SO milik customer tsb  

 Gudang bisa dipilih sesuai gudang tempat barang akan 

dikeluarkan 

 Data pada Detail akan terisi otomatis sesuai no SO yang 

telah dipanggil 

 Jika SO hanya akan dimatching partial/sebagian, maka 

jumlah barang dapat diedit. Demikian juga jika ada line 

pada SO yang item barangnya belum datang, maka line tsb 

silakan di-DELETE. Otomatis akan ada item yang masih 

outstanding pada SO tsb. 

 Transaksi dapat di-SAVE 

 

Jika ingin info lengkap mengenai nomer SO, SJ dan nomer 

Invoice Penjualan (jika sudah diproses Inv Penjualan-nya), 

sisa item yang masih outstanding di SO maupun di SJ, maka 

silakan klik di Info SO-SJ-INVOICE 

 

 

c. Cara membuat Invoice Penjualan dengan Cara Matching 

SO 
Dibuat melalui Modul Penjualan 

Disini timbulnya transaksi penambahan piutang customer 

sekaligus transaksi pengeluaran barang/ pengurangan stock 

terjadi. 

 

Jurnal :   

 Piutang Dagang  xxx 

  Penjualan     xxx 

 

Langkah-Langkah :  

 Masuk Menu: Penjualan > Faktur Penjualan 

 Klik NEW (+) untuk input transaksi baru 

 Pilih type invoice Matching PO 

 Isi No Faktur (jika sebelumnya di Set Up dipilih pengisian 

no transaksi manual), tapi jika dipilih otomatis, maka nanti 

No Faktur terisi otomatis by system saat di-SAVE) 
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 Pilih No SO atau no SJ yang akan di-create invoice-nya 

 Otomatis nama customer, alamat, jangka waktu, jatuh 

tempo dan gudang akan terisi saat no SO/ SJ sudah dipilih 

 Demikian juga detail item dan harganya semua akan 

tampil sesuai SO/ SJ-nya 

 Jika kita memilih nama Customer terlebih dahulu, maka 

pilihan no SO/ SJ yang tersaji hanya no SO dan SJ dari 

customer yang bersangkutan. Langkah berikutnya sama 

dengan jika memilih no SO lebih dulu. 

 Transaksi dapat di-SAVE 

 

Jika ingin info lengkap mengenai nomer SO, SJ, dan nomer 

Invoice Penjualan (jika sudah diproses Inv Penjualan-nya), 

sisa item yang masih outstanding di SO maupun di SJ, maka 

silakan klik di Info SO-SJ-INVOICE.  

 

Info lengkap mengenai Pelunasan (jika Invoice sudah 

dilunasi), silakan klik di  Pelunasan 

 

1.8. Langkah Pembuatan Invoice Penjualan Dengan SO Tanpa 

SJ  

 

SO
FAKTUR

PENJUALAN

BKK

BKM

FAKTUR

RETUR JUAL

 
 

Sama seperti membuat invoice penjualan dengan SO dan SJ, 

hanya saja tidak melalui proses SJ. Jadi setelah create SO 

langsung dibuat Invoice Penjualan. 

 

System akan mencatat pengurangan stock saat create Invoice 

Penjualan, sekaligus bersamaan dengan pertambahan piutang 

customer. 
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Jurnal :   

 Piutang Dagang  xxx 

  Penjualan     xxx 

  

 HPP     xxx 

  Persediaan Barang   xxx 

 

 

 

1.9. Langkah Pembuatan Invoice Penjualan Tanpa SO  
 

FAKTUR

PENJUALAN

BKM

BKK

FAKTUR

RETUR JUAL

 
Dibuat melalui Modul Penjualan 

Ini biasanya digunakan untuk penjualan langsung tanpa SO. 

 

Jurnal :   

 Piutang Dagang  xxx 

  Penjualan     xxx 

  

 HPP     xxx 

  Persediaan Barang   xxx 

 

Langkah-Langkah :  

 Masuk Menu: Penjualan > Faktur Penjualan 

 Klik NEW (+) untuk input transaksi baru 

 Pilih type invoice Standard 

 Isi No Faktur (jika sebelumnya di Set Up dipilih pengisian 

no transaksi manual), tapi jika dipilih otomatis, maka nanti 

No Faktur terisi otomatis by system saat di-SAVE) 

 Pilih nama customer yang akan dibuatkan invoice 
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 Pilih jangka waktu, tanggal  jatuh tempo dan gudang yang 

diinginkan 

 Isi detail item dan harganya serta keterangan yang 

diperlukan 

 Transaksi dapat di-SAVE 

 

1.10. Langkah Pembuatan Invoice Retur Jual  Dibuat melalui 

Modul Penjualan. 

 

Jurnal jika ada proses Retur Barang dari Customer :   

 Retur Penjualan  xxx 

  Piutang Dagang   xxx 

 

Jurnal jika tidak ada proses Retur Barang dari Customer :  

 Persediaan Barang  xxx 

  HPP      xxx 

  

 Retur Penjualan  xxx 

  Piutang Dagang   xxx 

  

Langkah-Langkah : 

 Masuk Menu: Penjualan > Faktur Retur Jual 

 Klik NEW (+) untuk input transaksi baru 

 Pilih nama customer yang invoice/ fakturnya akan diretur 

 Pilih no faktur yang ingin diretur 

 Isi no reff sesuai kebutuhan 

 Info item pada detail transaksi akan keluar sesuai no faktur 

yang telah dipilih. Silakan mengedit sesuai item yang 

diretur dari sisi qty maka otomatis perhitungan subtotal 

akan mengikuti revisi tsb 

 Transaksi dapat di-SAVE 

 

1.11. Langkah Pembuatan Uang Muka (UM) Penjualan Mengacu 

Ke SO  

 

Jurnal :  Piutang Dagang  xxx 

  Uang Muka Penjualan   xxx  
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Langkah-Langkah :  

 Masuk Menu: Penjualan > Faktur Penjualan 

 Klik NEW (+) untuk input transaksi baru 

 Pilih type invoice Uang Muka 

 Isi No Faktur (jika sebelumnya di Set Up dipilih pengisian 

no transaksi manual), tapi jika dipilih otomatis, maka nanti 

No Faktur terisi otomatis by system saat di-SAVE) 

 Pilih nama customer yang akan dibuatkan invoice 

 Pilih no SO yang akan diberi UM 

 Pilih jangka waktu, tanggal  jatuh tempo dan gudang yang 

diinginkan 

 Pilih nama item UANG MUKA dan harga diisi nilai UM 

yang disetor. Sebelumnya di Master Item harus di-create 

nama item UANG MUKA dengan jenis yang dipilih adalah 

Uang Muka 

 Transaksi dapat di-SAVE 

Setelah invoice penjualan yang sebenarnya dibuat, cara 

apply dengan UM-nya adalah sebagai berikut :  

 Ikuti semua langkah pada pembuatan Invoice Penjualan 

dengan SO 

Jurnal jika ada proses Surat Jalan sebelum create 

Invoice Penjualan :   

 Piutang Dagang  xxx 

  Penjualan     xxx 

 

Jurnal jika tidak ada proses Surat Jalan sebelum 

create Invoice Penjualan:   

 Piutang Dagang  xxx 

  Penjualan     xxx 

 HPP     xxx 

  Persediaan Barang   xxx 
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 Setelah transaksi di-SAVE, klik Apply Uang Muka 

 Jurnal :  

 Uang Muka Penjualan     xxx 

  Piutang Dagang     xxx 

 

 Total invoice akan berkurang sebesar Uang Muka yang 

telah di-apply sehingga jumlah yang muncul saat akan 

melunasi invoice di BKM adalah sisa setelah apply UM 

 

1.12. Langkah Pembuatan Uang Muka (UM) Penjualan Tanpa 

 Mengacu Ke SO  

 

Jurnal :  

 Piutang Dagang  xxx 

  Uang Muka Penjualan  xxx  

 

Langkah-Langkah :  

 Masuk Menu: Penjualan > Faktur Penjualan  

 Klik NEW (+) untuk input transaksi baru 

 Pilih type invoice Uang Muka 

 Isi No Faktur (jika sebelumnya di Set Up dipilih pengisian 

no transaksi manual), tapi jika dipilih otomatis, maka nanti 

No Faktur terisi otomatis by system saat di-SAVE) 

 Pilih nama customer yang akan dibuatkan invoice 

 Tidak perlu memilih no SO 
 Pilih jangka waktu, tanggal  jatuh tempo dan gudang yang 

diinginkan 

 Pilih nama item UANG MUKA dan harga diisi nilai UM 

yang disetor. Sebelumnya di Master Item harus di-create 

nama item UANG MUKA dengan jenis yang dipilih adalah 

Uang Muka 

 Transaksi dapat di-SAVE 
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Setelah invoice penjualan yang sebenarnya dibuat, cara apply 

dengan UM-nya adalah sebagai berikut :  

 Ikuti semua langkah pada pembuatan Invoice Penjualan 

tanpa SO 

 

Jurnal :   

 Piutang Dagang  xxx 

  Penjualan     xxx 

 

 HPP     xxx 

  Persediaan Barang   xxx 

 

 Setelah transaksi di-SAVE, klik Apply Uang Muka 

 Jurnal :  

 Uang Muka Penjualan xxx 

  Piutang Dagang   xxx 

 Total invoice akan berkurang sebesar Uang Muka yang 

telah di-apply sehingga jumlah yang muncul saat akan 

melunasi invoice di BKM adalah sisa setelah apply UM 

 

1.13. Cara Pelunasan Invoice Pembelian Maupun Invoice 

 Penjualan 
 

a. Cara melunasi Invoice Penjualan via BKM (Bukti 

Kas/Bank Masuk) 

Dibuat melalui Modul Finance 

 

Jurnal :  

 Kas/Bank/Piutang Giro xxx 

  Piutang Dagang   xxx 

 

Langkah-Langkah : 

 Masuk Menu: Kas/Bank > Bukti Kas Masuk (BKM) 

 Klik NEW (+) untuk input transaksi baru 
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 Isi No Voucher (jika sebelumnya di Set Up dipilih 

pengisian no transaksi manual), tapi jika dipilih otomatis, 

maka nanti no voucher terisi otomatis by system saat di-

SAVE) 

 Pilih nama customer yang akan melunasi invoice 

 Pilih Kas/ Bank yang akan menjadi tujuan pembayaran 

dari customer 

 Jika pembayaran melalui Cek/ Bilyet Giro, maka isi no 

check/ BG dan isi dari Bank mana cek/giro itu 

dikeluarkan 

 Isi tanggal jatuh tempo dari Cek/ BG 

 Dengan dipilihnya Giro sebagai pilihan pelunasan 

piutang, maka Piutang Dagang akan berkurang dan 

Piutang Giro bertambah 

 Tanggal akan terisi sesuai default yang dipilih pada Set 

Up 

 Masukkan No Ref jika menginginkan penomeran manual 

yang lebih spesifik 

 Keterangan boleh diisi boleh juga tidak 

 Karena BKM ini digunakan untuk melunasi invoice 

penjualan/ piutang, maka di detail dipilih Pelunasan 

Piutang 

 Pilih nomer faktur dari customer yang namanya telah 

dipilih di atas yang akan dilunasi invoice/fakturnya 

 Masukkan nilai Potongan jika memang ada potongan 

harga untuk customer, kemudian masukkan jumlah yang 

akan dibayar 

 Jika customer juga berperan sebagai supplier, maka klik 

di Hutang untuk mengetahui jumlah hutang kita kepada 

customer tsb supaya bisa di-nett-kan dengan piutangnya 

 Untuk bagian Lain-lain, digunakan jika BKM digunakan 

untuk penerimaan kas/bank selain pelunasan piutang 

dagang 

Ex : pelunasan piutang pihak ketiga (yang tidak ada 

hubungannya dengan usaha), bunga bank, dll 

 Transaksi dapat di-SAVE 
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b. Cara melunasi Invoice Pembelian via BKK (Bukti 

Kas/Bank Keluar) 

Dibuat melalui Modul Finance 

 

Jurnal :  

  Utang Dagang    xxx 

  Kas/Bank/Utang Giro   xxx 

 

Langkah-Langkah : 

 Masuk Menu: Kas/Bank > Bukti Kas Keluar (BKK) 

 Klik NEW (+) untuk input transaksi baru 

 Isi No Voucher (jika sebelumnya di Set Up dipilih 

pengisian no transaksi manual), tapi jika dipilih otomatis, 

maka nanti no voucher terisi otomatis by system saat di-

SAVE) 

 Pilih nama supplier yang akan dilunasi invoice-nya 

 Pilih Kas/ Bank yang akan menjadi asal pembayaran ke 

supplier 

 Jika pembayaran melalui Cek/ Bilyet Giro, maka 

sebelumnya di Master Account harus dibuat berbagai 

macam nama Giro yang dimiliki oleh perusahaan, ex : 

Giro BCA, Giro Ekonomi, dll 

 Selanjutnya isi no check/ BG-nya 

 Isi tanggal jatuh tempo dari Cek/ BG 

 Dengan dipilihnya Giro sebagai pilihan pelunasan 

hutang, maka Hutang Dagang akan berkurang dan 

Hutang Giro bertambah 

 Tanggal akan terisi sesuai default yang dipilih pada Set 

Up 

 Masukkan No Ref jika menginginkan penomeran manual 

yang lebih spesifik 

 Keterangan boleh diisi boleh juga tidak 
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 Karena BKK ini digunakan untuk melunasi invoice 

pembelian/ hutang, maka di detail dipilih Pelunasan 

Hutang 

 Pilih nomer faktur dari supplier yang namanya telah 

dipilih di atas yang akan dilunasi invoice/fakturnya 

 Masukkan nilai Potongan jika memang ada potongan 

harga dari supplier, kemudian masukkan jumlah yang 

akan dibayar 

 Jika supplier juga berperan sebagai customer, maka klik 

di Piutang untuk mengetahui jumlah piutang supplier 

kepada kita tsb supaya bisa di-nett-kan dengan hutangnya 

 Untuk bagian Lain-lain, digunakan jika BKK digunakan 

untuk pengeluaran kas/bank selain pelunasan hutang 

dagang 

 Ex : pelunasan hutang pihak ketiga (yang tidak ada 

hubungannya dengan usaha), biaya bensin, pajak bank, 

dll 

 Transaksi dapat di-SAVE 

 

1.14. Cara Pencairan BG Masuk  Dibuat melalui Modul 

Finance 
 

Jurnal :  

 Bank    xxx 

  Piutang Giro   xxx 

 

 Semua transaksi pelunasan piutang yang melalui 

Giro, secara otomatis akan ter-update di Transaksi 

Pencairan BG Masuk sebagai BG dengan status NEW. 

 

Langkah-Langkah pencairan BG Masuk : 

 Masuk Menu: Kas/Bank > Pencairan BG Masuk 

 Klik tombol NEW untuk memunculkan semua BG dari 

customer yang statusnya baru dan belum dicairkan 

 Pilih BG mana yang akan dicairkan dengan memberi tick 

mark (√), mengisi tanggal cair BG dan Bank tujuan 

 Klik tombol CAIR, lalu SAVE 
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 Status BG yang semula NEW akan berubah menjadi CAIR 

 Dengan diprosesnya pencairan BG ini, maka Piutang Giro 

akan berkurang dan saldo Bank tujuan akan bertambah 

 

 

Langkah jika BG yang telah CAIR ternyata ditolak oleh  

Bank : 

 Klik tombol CAIR untuk memunculkan semua BG dari 

customer yang statusnya sudah dicairkan 

 Pilih BG mana yang akan dilakukan proses tolakan dengan 

memberi tick mark (√) lalu klik tombol TOLAK 

 Akan muncul konfirmasi : Yakin tolak Giro No XXX ? Klik 

Yes jika proses tolakan akan dilanjutkan atau klik No jika 

batal melakukan tolakan 

 Setelah transaksi di-SAVE, maka status BG yang semula 

CAIR berubah menjadi TOLAKAN 

 

Jurnal :  

 Piutang Giro  xxx 

  Bank     xxx 

 

Langkah-Langkah jika BG TOLAKAN mendapat 

penggantian dari customer : 

a. Jika penggantian berupa BG baru 

 Klik tombol TOLAKAN untuk memunculkan semua 

BG dari customer yang statusnya ditolak 

 Pilih BG mana yang akan dilakukan proses 

penggantian dengan memberi tick mark (√) lalu klik 

tombol GIRO BARU 

 Silakan isi nomer BG yang baru beserta tanggal jatuh 

temponya.  

 Setelah klik OK, maka akan muncul BG baru dengan 

status NEW sebagai pengganti dari BG yang telah 

ditolak (amount sama tapi no BG baru) 

 

Jurnal :  

  Piutang Giro (baru)  xxx 
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   Piutang Giro (lama)   xxx 

 

b. Jika penggantian via Kas/ Bank 

 Masuk ke transaksi BKM 

 Klik New (+) untuk input transaksi baru 

 Pilih Kas/Bank yang menjadi tujuan pembayaran dari 

customer 

 Pilih nama customer 

 Klik tombol TOLAKAN untuk mengetahui daftar BG 

berstatus TOLAKAN dari customer ybs 

 Saat tombol TOLAKAN di-klik, maka otomatis detail 

dari BG tolakan yang telah dipilih masuk ke transaksi 

Lain-lain (bukan ke pelunasan piutang) 

 Setelah memilih BG tolakan mana yang akan diganti, 

klik OK 

 Transaksi dapat di-SAVE 

 

Jurnal :  

  Kas/Bank    xxx 

   Piutang Giro (lama)   xxx 

 

1.15. Cara Pencairan BG Keluar  Dibuat melalui Modul   

 Finance 

Semua transaksi pelunasan hutang yang melalui Giro (ex : 

Giro BCA, Giro Ekonomi, dll) secara otomatis akan ter-update 

di Transaksi Pencairan BG Keluar sebagai BG dengan status 

NEW. 

 

Langkah-langkah pencairan, tolakan, penggantian BG yang 

tertolak semua sama dengan di Cara Pencairan BG Masuk. 

 

1.16. Cara Input Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Lainnya 

Pada dasarnya semua transaksi pembelian, penjualan, 

penerimaan, dan pengeluaran barang sudah ter-create jurnal 

otomatis by system dimana jurnal-jurnal ini akan dibukukan di 

General Ledger/ GL/ Buku Besar yang nantinya akan disajikan 

menjadi Laporan Keuangan/ Financial Report. 
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Untuk jurnal-jurnal manual seperti jurnal penyesuaian, jurnal 

pembalik, dsb bisa di-input di Transaksi Jurnal melalui Modul 

GL. 

 

Langkah-Langkah : 

 Masuk Menu: GL > Transaksi Jurnal 

 Klik NEW (+) untuk input transaksi baru 

 Isi No Jurnal (jika sebelumnya di Set Up dipilih pengisian 

no transaksi manual), tapi jika dipilih otomatis, maka nanti 

no voucher terisi otomatis by system saat di-SAVE) 

 Isi No Referensi dan Keterangan sesuai kebutuhan 

 Pada detail, pilih nama/kode account yang akan dijurnal. 

Sesuaikan debet dan kreditnya. Pastikan jumlah debet dan 

kredit balance. 

 Transaksi dapat di-SAVE 

 

1.17. Cara Input Fixed Asset (Aktiva Tetap) dan Penyusutannya 
 

Data asset perusahaan di-input melalui Master Asset. Nilai 

asset dimasukkan melalui Transaksi Jurnal di Modul GL (jika 

asset tidak melalui pembelian). Tapi jika asset diperoleh 

melalui pembelian, maka tidak perlu dijurnal lagi via Transaksi 

Jurnal ini. 

 

Langkah-Langkah : 

 Masuk Menu: Master > Asset 

 Klik Add Record (+) untuk input fixed asset baru 

 Masukkan kode, nama asset, jumlah, serta periode saat input 

fixed asset 

 Pilih metode depresiasi/penyusutan fixed asset. 

Ada 3 pilihan yang tersedia : 

1. Double Declining Method/ Saldo Menurun Ganda 

2. Non Depreciable/ Tanpa Depresiasi 

3. Straight Line/ Garis Lurus 

 Masukkan nilai asset 
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 Masukkan nilai penyusutan yaitu berupa nilai dari asset 

yang sudah disusutkan 

 Pilih account aktiva tetap, account debit dan kredit yang 

akan dipakai saat penyusutan akan dijurnal di akhir periode. 

 

Asset Account : Bangunan, Kendaraan, Mesin, 

Peralatan Kantor dll 

Debit Account :  Biaya Depresiasi 

Credit Account :  Akumulasi Depresiasi 

 Beri tick mark () pada Intangible Asset jika asset yang di-

input merupakan aktiva tak berwujud. 

Contoh Intangible Asset : Royalty, Goodwil, dll 

Jika asset merupakan Aktiva Tak Berwujud, maka saat akhir 

periode, credit account yang dijurnal adalah asset itu sendiri 

(mengurangi nilai asset) 

 Isi Keterangan sesuai kebutuhan yang ingin ditambahkan 

 Isi Rate Depresiasi berupa prosentase penyusutan per tahun 

Misal : harga perolehan suatu kendaraan adalah 100 juta 

dengan umur 4 tahun. Rate Depresiasi (%) = 100 juta : 4 

tahun = 25%, maka  rate depresiasi yang diisi adalah 25. 

Rate sebenarnya akan dihitung otomatis by system jika 

umur asset dan nilai asset sudah diisi, tapi rate ini tetap bisa 

diedit manual. 

 Pilih Tipe Asset yang sesuai 

 Masukkan umur asset (dalam Tahun) 

 Tanggal Beli diisi dengan tanggal diperolehnya asset 

 Tanggal Pemakaian diisi dengan tanggal mulai dipakainya 

asset 

 Berikan tick mark () pada Aktif yang menandakan asset 

tersebut berstatus masih aktif 

 Transaksi dapat di-SAVE 

 

o Transaksi Jurnal 

 

Langkah-langkah : 

 Masuk Menu: GL > Transaksi Jurnal 
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 Klik NEW (+) untuk input pengadaan asset baru (yang 

bukan via pembelian) 

 Isi No Jurnal (jika sebelumnya di Set Up dipilih pengisian 

no transaksi manual), tapi jika dipilih otomatis, maka nanti 

no voucher terisi otomatis by system saat di-SAVE) 

 Isi No Referensi dan Keterangan sesuai kebutuhan 

 Pada detail, pilih nama/kode account yang sesuai dengan 

asset yang akan di-input. Credit account diisi dengan 

account Modal. Pastikan jumlah debet dan kredit balance. 

 Transaksi dapat di-SAVE 

 

1.18. Cara Analisa Laporan  

Ada beberapa laporan penting yang harus dipastikan saldonya 

sama, diantaranya adalah : 

 

a. Laporan Inventory 

 Saldo Akhir di Mutasi Item All Gudang  =  Stok Akhir 

pada report Lap Pers Akhir Bulan (di Lap GL) 

 

b. Laporan Pembelian 

 Summary Pembelian *– Retur Beli  

= Lap Pembelian Harian *    

= Lap Pembelian Bulanan *  

= Lap Harian/Bulanan Pembelian Item Detail Supp*  

= Lap Harian/Bulanan Pembelian Per Supp Detail 

Item*  

= Lap Pers Akhir Bulan (di Lap GL)  Total Pemb & 

Retur  

 

* jenis item yang dipilih harus sama antara satu report 

dengan report yang lain.  

Ex : Jika di report Lap Pemb Harian dipilih jenis item 

BARANG, maka di Lap Pemb Bulanan juga harus 

BARANG 

 

 Rekap Detail F Pembelian* -  Retur Beli  
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= Lap Pembelian Harian *   

= Lap Pembelian Bulanan * 

= Lap Harian/Bln Pemb Item Detail Supp *  

= Lap Harian/Bln Pemb Per Supp Detail Item *  

 

 

 

= Summary Hutang 

= Summary Hutang per Tanggal 

 

*  jenis item yang dipilih harus ALL 

 

 Summary Hutang  

= Summary Hutang per Tanggal  

= Sisa Hutang  

= Sisa Hutang per Supplier  

= Kartu Hutang 

 

c. Laporan Penjualan 

 Summary Penjualan  –  Retur Jual  

= Lap Nota Penjualan *       

= Lap Penjualan Harian *    

= Lap Penjualan Bulanan *  

= Lap Harian/Bulanan Penjualan Item Detail Cust  *  

= Lap Harian/Bulanan Penjualan Per Cust Detail Item *  

= Lap Penj Barang & Jasa * 

*  jenis item yang dipilih harus sama antara satu report 

dengan report yang lain. Ex : BARANG 

 

 

 Rekap Detail F Penjualan    - Retur Jual   

= Lap Penjualan Harian *    

= Lap Penjualan Bulanan *  

= Lap Harian/Bln Penj Item Detail Cust * 

= Lap Harian/Bln Penj Per Cust Detail Item * 

= Summary Piutang 
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= Summary Piutang per Tanggal 

 

 Summary Piutang  

= Summary Piutang per Tanggal  

= Sisa Piutang  

= Sisa Piutang per Customer  

= Kartu Piutang 

d. Laporan Kas/Bank 

 Lap Harian Kas Bank  

= Lap Harian Kas-Bank Detail   

= Lap Harian Kas-Bank Detail per Trans 

= Lap Kas-Bank Per Periode       

= Lap Kas-Bank Per Periode Detail 

 

e. Laporan GL 

 Laporan Persediaan Akhir Bulan : 

 Saldo awal = saldo akhir Lap Persediaan bulan 

sebelumnya 

 Pembelian & Retur = Summary Pembelian – Retur 

Beli (di  Lap Pembelian) 

 Penjualan & Retur = HPP (di Lap Laba/Rugi) 

 Saldo Akhir = saldo Persediaan di Neraca 

 

 Hal-hal lain yang penting untuk diperhatikan, antara lain : 

f. Info Barang & Stok 

Jika sewaktu-waktu ingin melihat stok barang yang ada dan 

terletak di gudang mana saja, maka buka saja info barang & 

stok, klik di STOK. Jika ingin melihat lebih detail jumlah 

qty masuk dan keluar, klik SUMMARY STOK. Untuk 

informasi paling lengkap, detail, dan cepat dari mutasi tiap 

item, klik KARTU STOK. 

 

g. Laporan Perhitungan HPP & Mutasi Item All Gudang 

(di Modul Inventory) 

Untuk mendapatkan info HPP suatu item setiap saat, buka 

report Perhitungan HPP atau Mutasi Item ini. 
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h. Untuk mengetahui omzet penjualan barang hari ini (bagi 

perusahaan trading), lihat Laporan Nota Penjualan (ada 

detail barang yang dijual) atau Laporan Penjualan Harian 

(tanpa detail barang) dengan memilih jenis item BARANG. 

Bila menginginkan tampilan rincian yang menyerupai nota 

penjualannya, dapat dibuka report Rekap Detail Faktur 

Penjualan dengan jenis item BARANG juga. 

Bagi perusahaan jasa, pilih jenis item JASA. Jika ada 

penjualan barang & jasa, pilih jenis item BARANG sampai 

JASA. 

 

i. Untuk mengetahui pembelian barang hari ini, lihat Laporan 

Pembelian Harian (tanpa detail barang) dengan memilih 

jenis item BARANG. Bila menginginkan tampilan rincian 

yang menyerupai nota penjualannya, dapat dibuka report 

Rekap Detail Faktur Pembelian (ada detail barang yang 

dijual) dengan jenis item BARANG juga. 

 

j. Jika ingin melihat hutang mana saja yang sudah jatuh tempo 

per hari ini, buka saja laporan Hutang Jatuh Tempo. 

Demikian sebaliknya jika akan melakukan penagihan ke 

customer, buka laporan Piutang Jatuh Tempo per hari ini. 

 

k. Pastikan umur hutang-piutang tidak ada yang melebihi umur 

yang wajar dengan selalu mengecek laporan Umur Hutang 

dan Umur Piutang. 

 

l. Guna mengetahui saldo Piutang Giro (Giro Masuk) saat ini, 

dapat dilihat di Laporan Harian Kas Bank (tanpa 

perincian transaksi) atau di Laporan Harian Kas-Bank 

Detail (dengan rincian transaksi). Demikian juga untuk 

mengetahui saldo kas dan bank dapat dilihat di laporan ini. 

 

m. Informasi saldo Uang Muka Pembelian dapat terus dipantau 

di report Buku Besar Pembantu maupun di Laporan 
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Pembelian Harian dengan memilih jenis item UANG 

MUKA. 

Jika ingin melihat detail invoice UM Pembelian, mengacu ke 

PO mana, dan invoice yang di-apply dengan UM tsb, 

jalankan report Summary/Detail UM Pembelian atau 

Summary/Detail Outstanding UM Pembelian.  

 

n. Informasi saldo Uang Muka Penjualan dapat terus dipantau 

di report Buku Besar Pembantu maupun di Laporan 

Penjualan Harian dengan memilih jenis item UANG 

MUKA.  

Jika ingin melihat detail invoice UM Penjualan, mengacu ke 

SO mana, dan invoice yang di-apply dengan UM tsb, 

jalankan report Summary/Detail UM Penjualan atau 

Summary/Detail Outstanding UM Penjualan.  

 

o. Info Akuntansi / Accounting  

 Account  : untuk melihat seluruh master 

account yang aktif 

 Jurnal   : melihat dan mengecek semua 

transaksi jurnal    yang pernah dibuat 

 All Jurnal  : melihat secara cepat 

balance/tidaknya semua jurnal yang ada 

 BB Pembantu : melihat secara cepat transaksi suatu 

account di Buku Besar Pembantu 

 Neraca Saldo : melihat secara cepat posisi Neraca Saldo 

per tanggal  

 

p. Saat membuka laporan Neraca, pastikan saldo account-

account di Neraca sama dengan saldo di Buku Besar 

Pembantu.  
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PENGATURAN CETAKAN FORM 

2.1. Cara Setting Cetakan 

Pertama-tama masuk ke Master > Cetakan, lalu klik Edit 

Content / Edit Layout untuk memodifikasi template cetakan. 

Yang bisa melakukan modifikasi template cetakan hanya user yang 

dicentang admin di Menu Master User & Group. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Edit Template Cetakan – (Layout) 

 

Pada Menu Edit Layout ini, user dapat memodifikasi layout 

yang akan ditampilkan pada Template Form Cetakan. Dibawah 

akan dijelaskan mengenai beberapa cara setting  Layout Cetakan. 
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a. Pengaturan Grid Cetakan 

 

       

      

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Menu Grid Cetakan ini, user dapat mengedit layout yang 

akan ditampilkan pada Form Cetakan. Pilih pada ‘Available Grid’, 

grid yang akan dimasukkan ke kolom. Lalu tekan & geser ke kolom 

yang telah disediakan pada Setting Template.  

 

NB : Maximal Grid Penuh = (12 Grid) 

 

 

b. Pengertian 4 Bagian Cetakan 

Header 
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Header berfungsi untuk menampilkan keterangan 

perusahaan, instansi, no. telp, dll.  

 

 Head 

 

 

 

 

 

 

Head berfungsi untuk menampilkan No, Tanggal, 

Keterangan, dll.  

 

 Detail 

 

 

 

 

 

Detail berfungsi untuk menampilkan Kode Item, Nama 

Item dan detail keterangan lainnya.  

 

 Footer 

 

 

 

 

 

Footer digunakan untuk menampilkan tanda tangan dari 

Kepala Gudang & Penerima. 
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c. Memodifikasi Cetakan 

Untuk edit cetakan pada Edit Layout ini yaitu dengan cara : 

 

 Pindahkan Grid yang disediakan pada kolom Header, 

Head, Detail & Footer 

 

 Atur Kolom Grid yang dipindahkan menjadi total 12 Grid 

(misal: isi Header-  4Grid+4Grid+4Grid, maka total 

menjadi 12Grid) 

 

 Jika Total Kolom Grid lebih dari 12 maka Grid akan 

pindah baris pada Form Cetakan 

 

 Jika Template Layout telah selesai di-edit klik Save dan 

menuju ke menu Content untuk mengedit Content pada 

Form Cetakan 

 

2.3. Edit Template Cetakan – (Content) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Menu Edit Content ini, user dapat memodifikasi 

content dari layout yang telah dibuat pada Form Cetakan diatas.  
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Edit Content ini berfungsi untuk mengisi Layout yang 

telah dibuat .Dibawah akan dijelaskan mengenai beberapa cara 

setting Content Cetakan.  

a. Edit Isi (Content) 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mengedit isi content, user dapat klik pada bagian 

yang berwarna merah seperti pada gambar diatas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di bagian ini, user dapat mengedit isi content yang ingin 

ditampilkan pada Form Cetakan. User juga dapat menambahkan 

gambar pada menu Insert > Image, untuk menu lainnya user 

dapat membuat table, setting font, atur posisi text, dll.  

 

Selain itu, user dapat mengatur Edit Content melalui 

Source Code pada bagian Tools. 
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b. Setting Ukuran & Urutan Grid  

 

 

          

 

  

 

 

 

Klik pada bagian yang berwarna merah, untuk masuk ke 

menu Edit Grid. Pada menu ini, user dapat mengatur ukuran & 

urutan grid pada Form Cetakan. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 a. Ukuran Grid : User dapat menyesuaikan ukuran grid 

yang akan ditampilkan pada Form Cetakan nanti, semakin besar 

angka grid yang dimasukkan (1-12), maka semakin besar juga 

kolom grid yang ditampilkan, 

 

 b. Urutan Grid : User dapat mengatur urutan tiapgGrid 

mana yang akan ditampilkan dahulu pada Form Cetakan. Urutan 

Grid dimulai dari ‘0’. Misal Tiap Grid pada Header diatur : 0-1-

2, dan seterusnya. 
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a. Mengatur Tampilan (Content) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Gambar: Form Cetakan 

 

  User dapat menyesuaikan Tampilan Content seperti pada 

gambar Form Cetakan diatas. Selain itu, user dapat Setting isi 

Header, Head, Detail & Footer bisa dilakukan pada menu Edit 

Isi Content.  

 

  Di bagian Edit Isi Content ini,  user dapat mengatur text, 

kolom, font, melalui menu Align Right, Left, Center, Decrease 

Indent & Increase Indent, Underline, dan menu lainnya.  
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SPECIAL CASES (KASUS-KASUS SPESIAL) 

3.1 Penambahan Saldo Awal HPP untuk Item yang Tertinggal 

Contoh kasus :  

a. Saldo-saldo awal item semua seharusnya di-input per 1 July 

07 tapi ada item A yang tertinggal dan baru akan diinput tgl 9 

Sep 07 padahal periode Jul 07 sudah closing. 

Solusi : 

 Lakukan undo closing periode Jul 07 

 Input saldo awal untuk item A di bulan Jul 07 melalui 

Menu Saldo Awal 

 Reproses HPP akan diproses secara otomatis by system 

 

b. Saldo-saldo awal item semua seharusnya di-input per 1 July 

07 tapi ada item A yang tertinggal dan baru akan diinput tgl 9 

Sep 07 dengan kondisi periode Jul 07 belum closing. 

Solusi : 

 Langsung input saldo awal untuk item A di bulan Jul 07 

melalui Menu Saldo Awal 

 Reproses HPP akan diproses secara otomatis by system 

 

3.2 Pengembalian Uang Muka (UM) Pembelian dan UM 

Penjualan 

a. Pengembalian UM Pembelian karena Order Batal sebagian 

Contoh kasus :  

UM Pembelian 10 juta, mengacu ke PO-07-11-00001 untuk 

1000 pcs ballpoint. Transaksi di-input via Invoice Pembelian 

type Uang Muka. 

 

Jurnal : Uang Muka Pembelian 10.000.000 

  Utang Dagang    10.000.000 

 

Dibayar via Bank Mandiri 10 juta. Transaksi pembayaran via 

BKK. 

Jurnal : Utang Dagang   10.000.000 

  Bank      10.000.000 

 



SeventhSoft Komputindo  
Integrated Business Solution  Petunjuk Pemakaian SeventhSoft Cloud  

 

- 211 - 

Barang dikirim 400 pcs Rp 4juta untuk memenuhi sebagian 

PO-07-10-00001. Invoice Pembelian diinput. 

Jurnal : Persediaan   4.000.000 

  Utang Dagang    4.000.000 

 

Dibayar dengan klik tombol Apply Uang Muka setelah 

Invoice Pembelian di-SAVE. 

Jurnal : Utang Dagang    4.000.000 

  Uang Muka Pembelian  4.000.000 

 

Sisa UM sebesar 6 juta dikembalikan karena barang tersisa 

pada PO-07-10-00001 tidak mungkin dipenuhi oleh supplier.  

 

 

Untuk menghapus outstanding UM, langkah-langkahnya : 

 Masuk Menu: Pembelian > Faktur Pembelian 

 Pilih tipe invoice Standard 

 Pilih nama Supplier 

 Klik Apply Uang Muka 

 SAVE  ex : tersimpan dengan no BL-07-110-00002 

 Jurnal : 

Utang Dagang   6.000.000 

Uang  Muka Pembelian  6.000.000 

 

Untuk mencatat pengembalian UM, langkah-langkahnya : 

 Masuk Menu: Kas Bank > Bukti Kas Masuk (BKM) 

 Pilih Kas/Bank tempat UM akan ditransfer balik dari 

supplier 

 Pilih nama Supplier 

 Klik Hutang 

 Pilih nomer Inv Pembelian hasil apply UM  BL-07-

110-00002 

 Berikan tick mark () pada Lunas 

 SAVE 

 Jurnal : Kas/Bank   6.000.000 

Utang Dagang   6.000.000 
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Setelah pengembalian UM beres, maka kembali ke Order 

Pembelian (PO) untuk menghapus sisa PO yang masih 

outstanding sebesar 600 pcs dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

 

 Masuk Menu: Pembelian > Order Pembelian 

 Klik Filter 

 Isi Field Value dengan PO-07-10-00001, klik OK. 

 Setelah transaksi mengarah ke PO tersebut, klik tombol 

Closed pada toolbar kanan atas. Maka sisa PO yang 

masih outstanding sudah terhapus. 

 

b. Pengembalian UM Penjualan karena Order Batal sebagian 

Contoh kasus :  

UM Penjualan 10 juta, mengacu ke SO-07-11-00001 untuk 

1000 pcs ballpoint A. Transaksi di-input via Invoice 

Penjualan type Uang Muka. 

Jurnal : Piutang Dagang  10.000.000 

  Uang Muka Penjualan   10.000.000 

 

Dibayar via Bank Mandiri 10 juta. Transaksi pembayaran via 

BKM. 

Jurnal : Bank     10.000.000 

  Piutang Dagang    10.000.000 

 

Barang dikirim 400 pcs Rp 4juta untuk memenuhi sebagian 

SO-07-10-00001. Invoice Penjualan diinput. 

Jurnal : Piutang Dagang  4.000.000 

  Penjualan     4.000.000 

 

Dibayar dengan klik tombol Apply Uang Muka setelah 

Invoice Penjualan di-SAVE. 

Jurnal : Uang Muka Penjualan 4.000.000 

  Piutang Dagang   4.000.000 
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Sisa UM sebesar 6 juta dikembalikan karena barang tersisa 

pada SO-07-10-00001 tidak jadi dipesan oleh customer dan 

diganti dengan ballpoint B sebanyak 600 pcs. 

 

Untuk menghapus outstanding UM, langkah-langkahnya : 

 Masuk Menu: Penjualan > Faktur Penjualan  

 Pilih tipe invoice Standard 

 Pilih nama Customer 

 Klik Apply Uang Muka 

 SAVE  ex : tersimpan dengan no PJL-07-110-00002 

 Jurnal : 

Uang Muka Penjualan  6.000.000 

Piutang Dagang    6.000.000 

 

Untuk mencatat pengembalian UM, langkah-langkahnya : 

 Masuk Menu: Kas/Bank > Bukti Kas Keluar (BKK) 

 Pilih Kas/Bank darimana UM akan ditransfer balik ke 

customer 

 Pilih nama Customer 

 Klik Piutang 

 Pilih nomer Invoice Penjualan hasil apply UM  PJL-

07-110-00002 

 Berikan tick mark () pada Lunas 

 SAVE 

 Jurnal : Piutang Dagang 6.000.000 

Kas/Bank    6.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah pengembalian UM beres, maka kembali ke Sales 

Order (SO) untuk menghapus sisa SO yang masih 
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outstanding sebesar 600 pcs dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

 

 Masuk Menu: Penjualan > Sales Order 

 Klik Filter 

 Isi Field Value dengan SO-07-10-00001, klik OK. 

 Setelah transaksi mengarah ke SO tersebut, klik tombol 

Closed pada toolbar kanan atas. Maka sisa SO yang 

masih outstanding sudah terhapus. 

 

Setelah SO lama dihapus, buat lagi SO baru untuk 600 pcs 

item ballpoint B dan input lagi UM sebesar 6 juta yang 

mengacu ke SO baru ini kemudian buat BKM-nya untuk 

menerima UM ini. 
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Company Profile 

 

Kami adalah perusahaan yang berfokus pada software 

development. Kami percaya bahwa memberikan solusi bisnis 

adalah dengan jasa bukan hanya dengan produk. April 2004, 

merupakan awal mula berdirinya software house ini. bermula dari 

hanya dari hanya satu klien, sebuah usaha pujasera yang 

mempercayakan pembuatan aplikasi POS (Point of Sales) pada 

Seventhsoft Komputindo, perusahaan ini memulai kiprahnya di 

dunia accounting software.  

 

Seiring dengan mulai bertambahnya klien-klien Software House 

kami. Berbagai jenis bidang usaha mempercayakan pembuatan 

aplikasi kepada Seventhsoft Software House Indonesia. Maka 

semakin berkembang dan bervariasi pula aplikasi yang dibuat. 

Setelah mengerjakan project-project akuntansi baik skala kecil 

sampai besar, pada perjalanannya kami terinspirasi oleh software 

microsoft sebagai produk massal yang berkualitas, maka software 

house kami membentuk tim riset untuk menciptakan software 

akuntansi yang berkualitas dan dapat digunakan secara massal 

juga. Melalui beragam permintaan user ditambah dengan riset 

yang penuh inovasi, terciptalah sebuah program aplikasi 

akuntansi standard namun komplit yang dapat dipakai oleh semua 

jenis usaha skala kecil hingga besar. dari sini lahirlah Seventhsoft 

Accounting. 

 

Untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas, testing 

adalah tahap yang harus di lalui, proses testing, mulai dari 

integritas stok, tampilan, hingga bisnis proses, semuanya 

memerlukan waktu yang tidak singkat. Dan seventhsoft , melalui 

lebih dari 11 tahun pengalaman dalam mengerjakan program 

aplikasi accounting dari berbagai jenis bidang usaha dengan 

kebutuhan yang berbeda pula, lahirlah program aplikasi 

accounting yang berkualitas dan terintegrasi. 
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Visi 

Menjadi program aplikasi Accounting yang paling banyak dipakai 

oleh segmen usaha. 

 

Misi 

1. Membantu perusahaan kelas kecil dan menengah dalam hal 

system dan accounting. 

2. Mempermudah operasional perusahaan client dari tidak teratur 

menjadi lebih teratur. 

3. Menjadikan pengusaha yang tadinya self employee menjadi 

Business Owner. 

4. Memberikan solusi agar setiap perusahaan client menjadi 

efisien. 
 

 

 


