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Informasi Umum  

Pendahuluan 
Terima kasih telah menggunakan program kami. Buku panduan ini hanya menjelaskan 
program yang Anda miliki secara global dan mungkin tidak seluruhnya identik dengan 
program Anda. Rh@nSoft mempunyai hak untuk terus mengembangkan dan 
memperbaharui spesifikasi teknis dalam dokumen tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.  

Login MySQL  
Dalam menjalankan program ini Anda akan menemui dua jenis password yang harus diisi, 
yaitu password MySQL dan password user. Program akan meminta password MySQL 
pada saat pertama kali program dijalankan dan itupun jika komputer sebagai server. 
Untuk melakukan login MySQL, masukan user name : root dan password : root dan 
tekan OK  

Login User 
Tahapan login yang akan selalu diminta oleh program adalah 
login user. Login user ini berfungsi untuk membagi hak akses 
masing-masing user. 
Program telah menyediakan satu user berstatus administrator . 
Administrator adalah user yang memiliki hak akses penuh pada 
semua menu yang ada di program. User administrator inilah 
yang dapat membuat user-user lain sesuai haknya maisng 

masing. Untuk melakukan login Administrator, masukan user name : admin dan 
password admin dan tekan Enter  

Setting Company 
Setting company yang letaknya di menu utama -> setting 
company berfungsi untuk memasukan identitas 
perusahaan/lembaga/instansi yang anda miliki. Identitas ini 
akan dipakai di judul-judul laporan.      

Setting HostName 
Program ini sudah memadai jika anda akan memperlakukannya 
dalam sebuah jaringan. Anda tinggal masukan IP server di 
kolom inputan HostName. Caranya tekan menu Setting 
Hostname di menu utama masukan IP server di kolom 
HostName dan inputan lain di abaikan. Misalnya : 192.168.0.1 -
> Connect.    



Copyrights @ 2001-2006 by. Rh@nSoft 
Hotline : 022-70340822 

Buku Panduan SIK 2006 

BackUp database 
Berfungsi untuk menyalin atau menggandakan database. 
Caranya dari menu utama -> database -> backup. Tempatkan 
database di tempatb yang anda maksud dengan menekan browse 
dan tekan backup untuk memulai backup.   

Open Database 
Berfungsi untuk mengaktifkan/membuka database. Caranya dari 
menu utama -> database -> aktifkan.       

Reset Database 
Berfungsi untuk menghapus semua isi data di database. Pilih 
data apa yang akan anda kosongkan dengan meng-ceklis menu 
yang ada (lihat gambar disamping). Setelah anda memilih data 
yang akan dihapus tekan Reset.       

Background 
Berfungsi untuk merubah tampilan depan (Menu Utama). Caranya dari menu utama pilih 
menu BackGround, pilih gambar dan tekan Open.               
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Fungsi Menu Program  

Mencatat Data Anggota 
Tekan tambah untuk mencatat data 
anggota baru          

Masukan data yang dibutuhkan dan 
tekan Simpan   

Transaksi Setoran Simpanan (Pokok/Wajib/Sukarela) 
Dari menu utama pilih Simpanan 
Anggota, dari menu ini Anda dapat 
entry setoran simpanan pokok, wajib 
dan sukarela.  

Tekan Setoran, sehingga keluar form 
pilih jenis 
setoran    

Masukan jumlah 
setoran dan 
tekan Simpan.   

Transaksi Pinjaman Kredit 
Tekan Kredit baru untuk 
melakukan transaksi pinjaman kredit 
baru.         

Ubah lama angsuran jika 
perlu 

Cari data 
Anggota 
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Masukan inputan yang diminta dan tekan simpan.  

Untuk melihat rincian setoran pinjaman per anggota tekan Rincian. Tekan Setoran untuk 
melakukan transaksi Setoran. Setoran dapat memilih pokok atau bunganya saja. Setelah  

inputan setoran dianggap benar tekan Simpan           

Menambah Jenis Kredit  

Dari setting 
program tekan 
Jenis Kredit       

Masukan beberapa jenis 
yang ada dan tekan 
simpan.             
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Menambah Data Perkiraan (Rek Akun)  

Yang harus diperhatikan dalam pencatatan 
kode perkiraan adalah group perkiraan dan 
D/K perkiraan tersebut. 
Tekan tambah untuk menambah data            

Pastikan Jenis Perkiraan (Aktiva ) dan D/K benar karena akan 
berpengaruh besar ke NERACA dan RUGI LABA   

Mencatat Saldo Awal Akun 
Dari menu utama tekan Saldo Awal 
dan tekan tambah untuk menambah 
transaksi, setelah selesai tekan 
simpan           

Mencatat Jurnal 
Dari menu utama tekan Jurnal Umum tekan 
tambah untuk menambah transaksi 

Tekan 
baru      

Jenis 
perkiraan 

Pilih jika 
perkiraan 
yang Anda 
maksud 
adalah 
induk dari 
perkiraan 
lain 

Keterangan 
harus di isi 
karena dipakai 
di Neraca 
Saldo 
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Melihat Buku Besar 
Dari menu utama tekan Buku Besar, tekan 
periode akun yang di maksud 

Masukan tanggal 1 
dan tanggal 2 atau 
pilih tanggal sekarang 
dan tekan Ya   

Setelah Anda mengatur periode pilih   
  perkiraan yang dimaksud.   

Melihat Neraca Saldo 
Dari menu utama tekan Neraca saldo, tekan 
periode akun yang di maksud             

Melihat Neraca 
Dari menu utama tekan Neraca, tekan 
periode akun yang di maksud           
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Melihat Rugi Laba 
Dari menu utama tekan Neraca, tekan 
periode akun yang di maksud             

Sekian dan Terima Kasih 
<<<  Selamat Sukses  >>> 
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