
No Item Menu (klik untuk membuka halaman)    Keterangan

1 Menambah Kode Akun Baru
Nama akun bisa menyesuaikan dengan yang ada sekarang, untuk 
nomor menyesuaikan dengan sistem finata

2 Menambah Data Produk Dagang dan Bahan Baku
Produk dagang ritel dan produk bahan baku untuk manufaktur 
diinput disini

3 Menambah Data Produk Hasil Olahan Produk hasil olahan bahan baku untuk manufaktur diinput disini

4 Mencatat Saldo Awal Jumlah Stok Barang     -

5 Mencatat Saldo Awal Posisi Neraca Keuangan     -

6 Mencatat Saldo Awal Aset Tetap     -

7 Mencatat Transaksi Pembelian dan Penjualan Produk     -

8 Mencatat Pelunasan Transaksi Pembelian dan Penjualan Kredit Produk     -

9 Mencatat Retur/Pengembalian Penjualan dan Pembelian Produk     -

10 Mencatat Transaksi Produksi Barang
Mencatat transaksi pengolahan bahan baku ke barang jadi (khusus 
manufaktur)

11 Mencatat Biaya Produksi Lainnya dan Biaya Operasional
Seluruh biaya produksi diluar material seperti upah, masuk sebagai 
biaya produksi lainnya, selain itu masuk sebagai biaya operasional

12 Mencatat Pengeluaran Indirect Material
Untuk mencatat pengeluaran barang indirect material yang terpakai 
berkala tidak tergantung jumlah produksi

13 Mencatat Stok Opname

14 Mencatat Transaksi Akrual dan Jurnal Penyesuaian Contoh: bayar sewa bangunan untuk 1 tahun ke depan

Daftar Isi



No Baris Isian Keterangan

1 Kode Akun Otomatis akan mengikuti kode induknya.

2 Label Nama Akun

3 Posisi Posisi ketika akun ini terjadi pertambahan nilai, akan tercatat dimana

4 Kategori Arus Kas Ketika terjadi transaksi pada akun ini, akan masuk golongan arus kas apa

Menghapus Kode Akun yang Tidak Terpakai
Menu: Data Master > Kode Akun Transaksi

Klik box centang di sebelah kiri kode akun yang akan dihapus, nanti akan 
keluar pilihan tombol untuk menghapus akun nya (akun bawaan sistem 
sebagian tidak dapat dihapus)

Menambah Kode Akun Baru
Menu: Data Master > Kode Akun Transaksi

Silahkan tambah akun pada subhalaman yang sudah disediakan > misalkan mau menambah akun persediaan baru, tambahkan pada subhalaman "Aset". Klik 
tombol plus untuk menambah akun baru

Kembali Ke Menu Utama



No Baris Isian Keterangan

1 Nama Nama produk.  Wajib diisi

2 Kode Kode produk.  Wajib diisi, tidak boleh ada duplikat

3 Tipe Pilih Persediaan

4 Kategori Wajib diisi

5 Satuan Disarankan satuan paling kecil, misalkan untuk cairan bisa mililiter

6 Deskripsi Tidak wajib

7 Apakah produk ini dijual? Centang jika produknya dijual ke pelanggan

8 Harga Jual Harga jual terakhir - bisa dirubah nanti saat bikin invoice

9 Akun Pendapatan Sudah dipilihkan sistem, silahkan ganti jika perlu.

10 Apakah produk ini dibeli? Centang jika produknya dibeli dari supplier

11 Harga Beli Harga beli terakhir atau harga pokok terakhir - bisa dirubah nanti saat bikin invoice

12 Akun Biaya & Pembelian Sudah dipilihkan sistem, silahkan ganti jika perlu.

Kembali Ke Menu Utama

Menambah Data Produk Bahan Baku dan Dagang

Menu: Data Master > Produk > Buat Produk Baru

Edit Data Produk
Menu: Data Master > Produk > Klik Icon Edit di Kanan
Produk yang sudah ada transaksinya, tidak bisa diganti kode dan nama nya, jika ingin mengganti, bisa dihapus dahulu transaksinya



Produk yang sudah ada transaksinya, tidak bisa dihapus datanya, jika ingin hapus data produk, bisa dihapus dahulu transaksinya

Hapus Data Produk
Menu: Data Master > Produk > Klik Icon Hapus di Kanan



No Baris Isian Keterangan

1 Nama Nama produk.  Wajib diisi

2 Kode Kode produk.  Wajib diisi, tidak boleh ada duplikat

3 Kategori Wajib diisi

4 Satuan Disarankan satuan paling kecil, misalkan untuk cairan bisa mililiter

5 Harga Jual Harga jual terakhir - bisa dirubah nanti saat bikin invoice

6 Akun Pendapatan Sudah dipilihkan sistem, silahkan ganti jika perlu.

7 Deskripsi Tidak wajib

8 Memiliki pencatatan persediaan Dicentang

9 Jumlah Produksi Isi dengan jumlah produk olahan yang dihasilkan dari jumlah bahan baku yang terpakai.

10 Akun Persediaan Sudah dipilihkan sistem, silahkan ganti jika perlu.

11 Kode Akun Biaya Sudah dipilihkan sistem, silahkan ganti jika perlu.

12 Komposisi Klik "Tambah Data" untuk mengisi bahan-bahaan baku / direct material untuk produk olahan ini

13 Item Komposisi Pilih bahan baku direct material untuk produk olahan ini, untuk pohon bisa dipilih bibitnya

14 Jumlah Berapa bahan baku yang terpakai

15 Dapat Dilepas Dicentang

Kembali Ke Menu Utama

Menambah Data Produk Hasil Olahan
Menu: Data Master > Barang Komposit > Buat Barang Komposit



No Baris Isian Keterangan

1 Nama Bibit Jeruk

2 Kode BJ

3 Kategori Bibit

4 Satuan pcs (piliih satuan terkecil)

5 Harga Jual Rp. 10000 (meski tidak dijual tidak apa-apa diisi saja asal tidak kosong)

6 Akun Pendapatan Tidak diganti

7 Deskripsi Tidak diisi

8 Memiliki pencatatan persediaan Dicentang

9 Jumlah Produksi 100 > ini artinya dari semua bahan baku yang saya alokasikan, akan menjadi 100 pcs Bibit Jeruk

10 Akun Persediaan Tidak diganti

11 Kode Akun Biaya Tidak diganti

12 Komposisi Saya isi produk Biji Jeruk dan Poly Bag (sebelumnya sudah dibuat di data master produk)

13 Item Komposisi Saya isi produk Biji Jeruk (satuannya gram) dan Poly Bag satuannya pcs

14 Jumlah
Ini saya estimasi untuk 100 pcs Bibit Jeruk: Akan menghabiskan 100 gram Biji Jeruk dan 100 pcs Poly Bag. 
Tidak apa-apa jika real nya ada perbedaan, nanti tinggal di stok opname saja

15 Dapat Dilepas Dicentang

Menu: Data Master > Barang Komposit > Klik Icon Edit di Kanan
Produk yang sudah ada transaksinya, tidak bisa diganti kode dan nama nya, jika ingin mengganti, bisa dihapus dahulu transaksinya

Hapus Data Produk
Menu: Data Master > Barang Komposit > Klik Icon Edit di Kanan
Produk yang sudah ada transaksinya, tidak bisa dihapus datanya, jika ingin hapus data produk, bisa dihapus dahulu transaksinya

Edit Data Produk

Contoh



No Baris Isian Keterangan

1 Gudang Kalau punya fitur multi gudang, pilih saldo stok yang akan dimasukkan ini adalah stok di gudang mana

2 ID Centang jika barang tersebut ada stok saldo awalnya

3 Jumlah Berapa jumlah kuantitas fisik stok barang tersebut

4 HPP Berapa harga per satuan barang tersebut

Kembali Ke Menu Utama

Mencatat Saldo Awal Jumlah Stok Barang
Menu: Saldo Awal > Persediaan

Klik tombol "Saldo Awal". Pada halaman selanjutnya, pertama pilih dulu tanggal saldo awal (tanggal mulai diinput datanya di finata), kemudian klik tombol buat saldo 
awal. Maksimal 25 barang dalam satu kali pembuatan saldo awal, kalau sudah kena limit 25: simpan dulu datanya, kemudian buat lagi saldo awal untuk sisanya yang 
belum.



No Baris Isian Keterangan

1 Akun Persediaan
Jangan diisi angkanya, ini nominalnya sudah masuk ketika kita mengisi saldo 
awal stok persediaan

2 Cadangan Dari Laba ditahan Periode Sebelumnya
Isi angkanya dengan negatif, jumlahnya samakan dengan nominal stok barang 
> misal nominal stok barang ada 1.000.000 rupiah. Maka akun cadangan laba ini 
kita isi -1.000.000 supaya balance

No Baris Isian Keterangan

1 Jenis Pilih salah satu

2 Nama Kepada siapa hutang/piutang ini

3 Tanggal Catatan
Tanggal piutang ini dicatat di finata, bisa diganti kalau sudah ada cicilan dengan 
tanggal cicilannya

4 Jumlah Berapa sisa hutang/piutang per tanggal yang diset di atas

Menu: Saldo Awal > Neraca > Notes

Disini kita bisa catat detail utang piutang yang datanya sudah ada dari sejak sebelum kita mencatat transaksi finata (kalau dari transaksi finata, utang piutang ke supplier 
dan konsumen akan masuk ke laporan secara otomatis). Klik tombol buat catatan jika ingin menambahkan

Kembali Ke Menu Utama

Mencatat Saldo Awal Posisi Neraca Keuangan
Menu: Saldo Awal > Neraca

Di halaman ini seluruh akun aset, hutang dan modal yang disediakan sistem dan yang ditambahkan sendiri akan muncul, tinggal diisi saja nominalnya. Tanggal 
samakan dengan tanggal mulai input data. Sebelum disimpan, ada beberapa penyesuaian yang harus diisi sebagai berikut:

Fitur Tambahan: Catatan Utang Piutang



No Baris Isian Keterangan

1 Kode Boleh diisi sendiri, atau dikosongkan saja jika ingin otomatis oleh sistem dibuatkan kodenya

2 Kategori Aset
Aset yang akan ditambah datanya ini termasuk ke dalam golongan apa. Bisa dipilih dari daftar yang 
sudah disediakan

3 Nama Nama Aset. Wajib diisi

4 Deskripsi Tidak wajib

5 Tanggal Pembelian Kapan aset ini dibeli

6 Harga Pembelian Berapa harga beli asetnya

7 Nilai yang Akan Tersisa Bisa diisi 0

8 Penyusutan Dimulai Isi sama dengan tanggal pembelian

9 Usia Pakai Sudah dipilihkan sistem, silahkan diganti jika memang perlu

No Baris Isian Keterangan

1 Aset Tetap Pilih aset tetap yang akan dinaikkan saldo awalnya tadi

2 Jangan catat transaksi pembelian Diceklis - nanti pilihan dibawahnya akan langsung hilang sendiri

Menu: Saldo Awal > Aset

Maksudnya dibeli ini bukan betul dibeli, tapi hanya supaya asetnya pindah ke status aktif. Klik tombol beli aset

Kembali Ke Menu Utama

Mencatat Saldo Awal Aset Tetap: 1 - Tambah Data
Menu: Saldo Awal > Aset

Pertama kita tambahkan dulu data asetnya ke sistem - klik tombol tambah aset baru.

Mencatat Saldo Awal Aset Tetap: 2 - Beli Aset



No Baris Isian Keterangan

1 Supplier
Pilih supplier, atau bisa ditambah langsung dari sini jika tidak ada datanya. Jika ingin langsung menambah 
banyak data supplier bisa lewat menu data master > supplier

2 Nama Transaksi Tulis judul transaksinya (misal pembelian bahan bibit karet)

3 Kategori Tidak wajib diisi

4 Tanggal Transaksi Pilih kapan invoice pembelian ini terbit

5 Keterangan Tidak wajib diisi

6 Metode Pembayaran Tunai jika pembeliannya lunas saat itu juga, Tempo jika sebagian/seluruhnya masih hutang

7 (Uang Muka) Dilunasi Pada Khusus Tempo: Jika ada uang muka/DP, kapan dibayarnya (biasanya sama dengan tanggal transaksi)

8 Uang Muka Khusus Tempo: Jumlah DP yang dibayar

9 Jangka Waktu Khusus Tempo: Berapa lama jatuh tempo cicilan pembelian ini

10 Kas atau Bank
Tunai: pembelian ini dibayar dari rekening mana, Tempo: DP-nya dibayar dari rekening mana, kalau tidak 
ada DP; bebas pilih rekening mana saja

11 Gudang Barang yang dibeli ini akan masuk tercatat stoknya di gudang mana

12 Produk
Klik tombol tambah data untuk menambah produk yang akan dibeli, bisa lebih dari 1 produk dalam 1 
invoice

13 Kuantitas Jumlah yang dibeli

14 Harga per unit Harga yang tertera di invoice untuk setiap 1 satuan produk yang dibeli

15 Diskon Diskon diisi dengan jumlah nominal bukan persen

16 PPN Pilih PPN jika ada

17 Biaya Untuk mengisi jumlah biaya pengadaan seperti ongkir, jasa handling dsb

Kembali Ke Menu Utama

Mencatat Transaksi Pembelian Produk
Menu: Transaksi > Pembelian > Daftar Pembelian
Klik tombol buat transaksi pembelian. Pengadaan bahan baku dan pembantu dicatat lewat sini. Untuk barang yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan utama 
usaha seperti alat tulis, sebaiknya langsung dicatat sebagai biaya perlengkapan saja lewat pengeluaran kas, jangan dicatat disini.



No Baris Isian Keterangan

1 Pelanggan
Pilih pelanggan, atau bisa ditambah langsung dari sini jika tidak ada datanya. Jika ingin langsung 
menambah banyak data pelanggan bisa lewat menu data master > pelanggan

2 Nama Transaksi Tulis judul transaksinya (misal penjualan kayu pohon karet)

3 Kategori Tidak wajib diisi

4 Tanggal Transaksi Pilih kapan invoice penjualan ini terbit

5 Keterangan Tidak wajib diisi

6 Metode Pembayaran Tunai jika penjualannya lunas saat itu juga, Tempo jika sebagian/seluruhnya masih hutang

7 (Uang Muka) Dilunasi Pada Khusus Tempo: Jika ada uang muka/DP, kapan diterimanya (biasanya sama dengan tanggal transaksi)

8 Uang Muka Khusus Tempo: Jumlah DP yang diterima

9 Jangka Waktu Khusus Tempo: Berapa lama jatuh tempo cicilan penjualan ini

10 Kas atau Bank
Tunai: uang hasil penjualan ini masuk ke rekening mana, Tempo: uang DP-nya masuk ke rekening mana; 
kalau tidak ada DP, bebas pilih rekening mana saja

11 Gudang Barang yang dijual ini akan tercatat berkurang stoknya dari gudang mana

12 Produk
Klik tombol tambah data untuk menambah produk yang akan dijual, bisa lebih dari 1 produk dalam 1 
invoice

13 Kuantitas Jumlah yang dijual

14 Harga per unit Harga yang tertera di invoice untuk setiap 1 satuan produk yang dijual

15 Diskon Diskon diisi dengan jumlah nominal bukan persen

16 PPN Pilih PPN jika ada

17 Biaya Untuk mengisi jumlah biaya pengadaan seperti ongkir, jasa handling dsb

Klik tombol buat transaksi penjualan. Selain produk dagang, produk hasil olahan bisa dicatat penjualannya disini, cara mengisinya sama saja dengan transaksi pembelian.

Menu: Transaksi > Penjualan > Daftar Penjualan

Mencatat Transaksi Penjualan Produk



No Baris Isian Keterangan

1 Kas & Bank
Ke rekening mana uang pembayaran cicilan akan masuk (cicilan penjualan), atau dari rekening mana 
cicilan ini dibayar (cicilan pembelian)

2 Jumlah Berapa cicilan yang diterima atau dibayarkan

3 Tanggal Pembayaran Kapan cicilan ini diterima atau dibayar

4 File Upload Bisa upload bukti pembayarannya. Tidak Wajib

Kembali Ke Menu Utama

Mencatat Pelunasan Transaksi Pembelian dan Penjualan Kredit Produk

Menu: Transaksi > Pembelian/Penjualan > Daftar Pembelian/Penjualan

Klik tombol "view" (gambar mata) di sebelah invoice yang akan dicatat cicilan pembayarannya. Kemudian klik riwayat pembayaran lalu klik buat pembayaran. Pilihan 
ini hanya akan muncul di invoice yang berjenis tempo. Cara pengisiannya untuk penjualan dan pembelian sama saja. Sebetulnya mencatat pelunasan ini bisa juga 
lewat menu kas bank, tapi sebaiknya untuk pelunasan invoice produk dicatat disini supaya terpantau di laporan utang piutang.



No Baris Isian Keterangan

1 Supplier/Pelanggan Ini otomatis mengikuti dari invoice yang di retur

2 Nama Transaksi Ini otomatis mengikuti dari invoice yang di retur

3 Tanggal Transaksi Ini otomatis mengikuti dari invoice yang di retur

4 Tanggal Retur Pilih sesuai dengan tanggal produknya dikembalikan

5 Gudang
Dari gudang mana barang yang dibeli akan dikembalikan ke supplier atau sebaliknya jika retur 
penjualan, akan masuk ke gudang mana barang yang dikembalikan oleh pelanggan

6 Produk
Ini otomatis mengambil produk2 yang tertera di invoice, bisa dihapus (di sebelah kanan ada tombol 
tong sampah) kalau ada produk yang tidak diretur masuk list.

7 Kuantitas Berapa produk yang diretur

8 PPN Pilih jika PPN nya diretur juga (kalau ada PPN ketika penjualan/pembeliannya)

Kembali Ke Menu Utama

Mencatat Retur/Pengembalian Penjualan dan Pembelian Produk
Menu: Transaksi > Pembelian/Penjualan > Daftar Pembelian/Penjualan

Klik tombol "view" (gambar mata) di sebelah invoice yang akan dicatat cicilan pembayarannya. Kemudian klik tombol retur (letaknya ada di bagian bawah, bisa dicoba 
di scroll). Halaman retur ini untuk mencatat jika ada produk yang tertera di invoice sebagian atau semuanya dikembalikan oleh karena alasan tertentu seperti barang 
reject dll.



No Baris Isian Keterangan

1 Diajukan pada Kapan produksi barang ini mulai dilaksanakan

2 Produk Produk apa yang akan diolah (ini mengambil dari data barang komposit)

3 Gudang Dari gudang mana bahan baku untuk mengolah produk ini akan dikeluarkan

4 Jumlah yang Diajukan Berapa jumlah produk olahan yang akan diproduksi

5 Gudang
Dari gudang mana barang yang dibeli akan dikembalikan ke supplier atau sebaliknya jika retur penjualan, 
akan masuk ke gudang mana barang yang dikembalikan oleh pelanggan

6 Biaya Diajukan Ini otomatis akan menghitung total biaya direct material yang akan terpakai

7 Deskripsi Wajib diisi

Kembali Ke Menu Utama

Mencatat Transaksi Produksi Barang: Memindahkan bahan baku menjadi barang setengah jadi
Menu: Data Master > Perakitan/Produksi

Klik buat perintah perakitan. Disini nanti tempat kita mencatat pengolahan bahan baku (atau barang komposit) menjadi barang komposit baru. Nanti yang akan tercatat 
adalah biaya dan transaksi persediaan direct materialnya. Untuk biaya tenaga kerja/maintenance dan lain-lain dicatatnya bisa terpisah tergantung kapan terjadinya, 
lewat pengeluaran kas dan bank.

Jika sudah, klik posting > nanti seluruh persediaan bahan bakunya akan pindah menjadi "barang setengah jadi"



No Baris Isian Keterangan

1 Terealisasi pada
Kapan barang ini selesai proses pengolahannya. Kalau selesainya dicicil (misal selesainya sebagaian di 
tanggal 1 sebagaian di tanggal 2), tinggal di klik tombol buat realisasi lagi saja.

2 Jumlah yang Terealisasi Berapa produk yang selesai diproses

3 HPP Otomatis mengambil dari bahan baku yang terpakai

4 Deskripsi Tidak perlu diganti

Mencatat Transaksi Produksi Barang: Mencatat barang setengah jadi yang sudah selesai diproses

Menu: Data Master > Perakitan/Produksi

Klik gambar mata di sebelah kartu perakitan yang masih berstatus "on progress" dan akan dicatat penyelesaian prosesnya. Jadi intinya disini kita merubah barang yang 
masih diproses (yang diisi di form di atas tadi) ke barang jadi yang selesai diolah. Klik buat realisasi



No Baris Isian Keterangan

1 Tanggal Transaksi Kapan uang dikeluarkan untuk membayar biaya produksi lainnya ini

2 Deskripsi Wajib diisi

3 Tambah Data
Fungsinya menambah item biaya yang akan dicatat, bisa lebih dari 1 biaya dicatat sekaligus, selama 
tanggalnya sama

4 Pilih Kode Akun Induk Transaksi
Maksudnya adalah kode akun induk, untuk biaya produksi lainnya, pilih 5 (Harga Pokok) atau 6 (Biaya 
Usaha)

5 Kode Akun Transaksi
Akun anak dari kode induk yang dipilih. Misalkan jika menambah akun biaya produksi sendiri kemudian 
tidak muncul disini, periksa kembali apakah sudah diisi sebagai anak dari akun yang dimaksud yaitu akun 
5 (Harga Pokok)

6 Deskripsi Tidak Wajib

7 Jumlah Nominal dari item biaya yang akan ditambahkan

Kembali Ke Menu Utama

Mencatat Biaya Produksi Lainnya dan Biaya Operasional
Menu: Transaksi > Kas dan Bank

Pilih rekening untuk membayar biayanya, kemudian klik tombol keluar (artinya kita mau catat pengeluaran kas dari rekening tsb). Jika ada transaksi uang masuk, pilih 
tombol masuk (untuk cicilan invoice jangan dicatat dari sini).



No Baris Isian Keterangan

1 Tanggal Kapan barang ini terpakai/keluar

2 Permintaan dari karyawan Isi saja dengan data karyawan, data karyawannya bisa dibuat di data master > karyawan

3 Disetujui oleh Tidak Wajib

4 Gudang Dari gudang mana barangnya akan dikeluarkan

5 Tambah Data Fungsinya menambah item barang yang akan dikeluarkan stoknya

Kembali Ke Menu Utama

Mencatat Pengeluaran Indirect Material
Menu: Transaksi > Transaksi Lainnya > Kebutuhan Pembelian (Request Order)

Tujuannya disini adalah untuk mencatat pengeluaran bahan penolong yang tidak terpakai sesuai dengan jumlah barang yang diproduksi. Contohnya seperti pupuk 
yang terpakai per hari, tanpa mengikuti jumlah yang diproduksi.

Kemudian setelah di save akan muncul dokumen baru, klik saja tombol "Buat Pengeluaran Persediaan", kemudian simpan. Dengan begini stok pupuk akan berkurang 
per tanggal dipakai dan akan dicatat sebagai biaya pada tanggal tersebut.



No Baris Isian Keterangan

1 Adjustment Type Pilih Stock On Hand

2 Tanggal Penyesuaian Kapan tanggal stok opname ini

3 Gudang Pilih gudang yang akan dilakukan penyesuaian

4 Deskripsi Wajib diisi

5 Jumlah Jumlah stok yang tercatat saat ini di sistem

6 Penyesuaian Jumlah Jumlah stok yang seharusnya/yang ada di lapangan

Kembali Ke Menu Utama

Mencatat Stok Opname
Menu: Data Master > Persediaan > Daftar Stok > Penyesuaian

Klik tombol buat penyesuaian. Pada dasarnya halaman ini berfungsi untuk mencatat selisih dari data stok yang tercatat di sistem dan yang real ada di lapangan setelah 
dilakukan penghitungan



No Baris Isian Keterangan

1 Tanggal Transaksi Kapan jurnal ini dicatat

2 Deskripsi Wajib diisi

3 Tambah Data Fungsinya menambah item akun yang akan dicatat

4 Pilih Kode Akun Induk Transaksi Maksudnya adalah kode akun induk

5 Kode Akun Transaksi Akun anak dari kode induk yang dipilih

6 Posisi Pilih apakah item akun ini akan didebet atau dikreditkan

7 Jumlah Nominal item akun yang dipilih

Kembali Ke Menu Utama

Mencatat Transaksi Akrual dan Jurnal Penyesuaian
Menu: Transaksi > Transaksi Lainnya > Jurnal Umum

Klik tombol buat jurnal manual. Menu ini berfungsi untuk mendebet dan mengkredit akun dengan transaksi akrual yang tidak bisa dilakukan dari menu kas dan bank 
serta melakukan penyesuaian jika ada selisih pada akun.


