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I. FINANCE 

Adalah module yang digunakan untuk memposting data yang terintegrasi dari Oktopus 

ke Jurnal.id, dimana data tersebut akan menjadi laporan keuangan secara akuntansi. 

Sebelum data dapat diposting dari Oktopus ke jurnal, ada beberapa setup yang harus 

dilakukan. Pada menu ini akan dijelaskan cara setup data agar bisa di posting ke Jurnal.id. 

Module ini bsa diakses melalui Cloud System Oktopus seperti gamabar berikut. 

 

Pada menu Finance ada beberapa sub menu yang yang berfungsi sebagai setup data yang 

akan di posting ke jurnal.id. sub menu tersebut meliputi : 

- COA Mapping 

- COA Mapping to Payment Type 

- COA Mapping to Supplier 



- COA Mapping to Customer 

- COA Mappng to Stock Location 

- Data Intergrasi to Jurnal Acc 

1. COA Mapping 

Menu ini merupakan tempat untuk malakukan Pendaftaran COA yang berkaitan dengan 

integrasi dari Oktopus ke jurnal.id. Untuk COA sendiri sebelumnya sidah didaftarkan di 

jurnal.id. Jadi COA di Oktopus harus sudah ada sebelumnya di jurnal.id seperti gambar 

berikut 

 

 

Pada gambar ini menunjukan bahwa COA yang ada di jurnal didaftarkan di COA Mapping di 

Oktopus. Untuk menambahkan data COA bisa klik “Add New Record” maka akan mucul form 

seperti berikut 

 

Tampilan form diatas menampilkan data coa yang akan di input dengan menentukan COA 

code sesuai dengan code COA di jurnal.id begitu juga dengan COA Description harus sama 

dengan dijurnal.id. 

2. COA Mapping to Payment Type 

Menu ini berfungsi untuk mengelinkan type pembayaran yang ada di oktopus dengan link 

COA yang ada di jurnal.id. Namun sebelum COA di Mapping di menu ini, COA payment type 



tersebut didafrtarkan atau dilist dulu pada menu COA Mapping kemudian baru dilinkkan 

dengan type pembayaran yang ada di menu COA Mapping to Payment Type. Menu ini bisa 

diakses melalui menu “HR and Payroll” kemudian pilih sub menu COA Mapping to Payment 

Type maka akan tampil gambar seperti berikut. 

 

Dari gambar di atas akan menampilkan data semua list dari paymen type yang ada di 

oktopus. Untuk melakukan setting COA dari masing-masing payment type tersebut , klik 

“Click Here “ pada kolom update maka akan tampil gambar seperti berikut. 

 

Maka akan tampil form seperti gambar di atas. Untuk COA number tersebut akan mengambil 

data dari menu “COA Mapping” kemudian sesuaikan dengan payment type yang akan di 

setting. 

3. COA Mapping to Supplier 

Menu ini berfungsi untuk mengelinkkan antara data supplier yang ada di OKtopus dengan 

Chart Of Account (COA) yang ada di module jurnal.id. Namun sebelum COA di Mapping di 

menu ini, COA dari supplier tersebut didafrtarkan atau dilist dulu pada menu COA Mapping 

kemudian baru dilinkkan dengan nama-nama suplier yang ada di menu COA Mapping to 

Supplier. Menu ini bisa diakses melalui menu “HR and Payroll” kemudian pilih sub menu 

“COA Mapping to Supplier” maka akan tampil gambar seperti berikut. 



 

Dari gambar di atas akan menampilkan data semua list dari supplier  yang ada di oktopus. 

Untuk membuat setting COA per Supplier tersebut , klik “Add New Record “ maka akan 

tampil gambar seperti berikut. 

 

Isikan data pada kolom-kolom sesuai gambar diatas seperti, nama supplier pada kolom 

Supplier Name, Link COA pada kolom AP COA No, dan nama lokasi gudang pada Inventory 

Location. Jika data sudah benar klik save untuk menyimpan data. 

4. COA Mapping to Customer 

Menu ini berfungsi untuk mengelinkkan semua list customer yang ada di Oktopus dengan 

COA yang ada di jurnal.id. sebagai catatan, yang di maskud dengan Customer di Oktopus 

adalah data list Outlet atau cabang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Namun sebelum 

COA di Mapping di menu ini, COA dari Customer tersebut didafrtarkan atau dilist dulu pada 

menu COA Mapping kemudian baru dilinkkan dengan data Customer yang ada di menu COA 

Mapping to Customer. Menu ini bisa diakses melalui menu “HR and Payroll” kemudian pilih 

sub menu “COA Mapping to Customer” maka akan tampil gambar seperti berikut. 



 

Dari gambar di atas akan menampilkan data semua list dari Customer  yang ada di oktopus. 

Untuk membuat setting COA per Customer tersebut , klik “Add New Record “ maka akan 

tampil gambar seperti berikut. 

 

Isikan data pada kolom-kolom sesuai gambar diatas seperti, nama customer pada kolom 

Customer Name, Link COA pada kolom AR COA No, dan nama lokasi gudang pada Inventory 

Location. Jika data sudah benar klik save untuk menyimpan data. 

 

5. COA Mapping to Stock Location 

Menu ini berfungsi untuk mengelinkkan data lokasi gudang dengan data COA yang ada di 

jurnal.id. Stock Location yang dimaksud disini adalah lokasi untuk menyimpan barang 

persediaan tehadap lokasi outlet. Namun sebelum COA di Mapping di menu ini, COA dari 

Stock Location tersebut didafrtarkan atau dilist dulu pada menu COA Mapping kemudian 

baru dilinkkan dengan data StockLocation yang ada di menu COA Mapping to Customer. 

Menu ini bisa diakses melalui menu “HR and Payroll” kemudian pilih sub menu “COA 

Mapping to Stock Location” maka akan tampil gambar seperti berikut. 



 

Dari gambar di atas akan menampilkan data semua list dari Stock Location  yang ada di 

oktopus. Untuk membuat setting COA per Stock Location tersebut , klik “Add New Record “ 

maka akan tampil gambar seperti berikut. 

 

Lengkapi kolom-kolom seperti gambar diatas, Inventory Location untuk nama gudang, Item 

Group Category adalah nama group itemnya, Sales COA No adalah link COA untuk penjualan, 

Sales Service COA No adalah link COA untuk perolehan service, COGS COA No adalah link 

COA untuk HPP, Inventory COA No adalah link COA untuk persediaan, dan Other Expense 

COA No adalah link COA untuk biaya lain-lainnya. 

6. Data Integration to Jurnal ACC 

Adalah menu yang berfungsi untuk memposting data transaksi dari Oktopus ke aplikasi 

akunting Jurnal. Dimana apalikasi ini bisa di gunakan jika setting Mapping COA sudah 

dilakukan. Di menu ini ada 3 proses posting data yang bisa dilakukan seperti gambar berikut 



 

 

6.1 Daily Outlet Revenue 

Menu ini digunakan sebagai jembatan untuk memposting data penjulan dari oktopus ke 

jurnal.id. agar terbentuk laporan secara akunting. Untuk mengakses data menu ini melalui 

module Finance > Data Integration to Jurnal ACC > Daily Outlet Revenue maka kan tampil 

gambar seperti berikut. 

 

Sebelum data di posting, pada form ini masih bisa dicek terlebihdahulu apakah data yang di 

posting sudah benar atau masih ada selisih dengan mengklik “Click Here” pada kolom See 

Detail maka akan tampil data seperti berikut. 

 

 

 

 

 



 

Jika ingin malakukan perbaikan klik “Click Here” pada kolom Update Detail maka akan tampil 

gambar seperti berikut. 

 

Nilai-nilai yang ada di kolom Amount masih bisa di sesuaikan, begitu juga pada kolom Status 

untuk posisi Debet atau Credit masih bisa di sesuikan pula. Untuk melakukan kalkulasi ulang 

bili klik “Click Here” pada kolom Re-Calculate tujuannya jika ada perbaikan data penjualan, 

penarikan data yang akan di posting di refres ulang. Sedangkan fungsi “Click Here” pada 

kolom Delete Bacth berfungsi untuk menghapus 1 baris data yang telah di calculate. Jika data 

sudah terposting ke jurnal.id, file data tersebut tidak akan bisa didelete namun masih bisa 

dibuka ke bali dengan mengklik “Click Here” pada kolom Open Batch. 



Dari proses posting tersebut, pada halaman jurnal akan tergenerate data penjulan yang 

masuk kemenu Sales/Penjulan sesaui dengan data yang diposting dari Oktopus. Seperti 

gambar berikut. 

 

 

  

 

 

6.2 Purchase Invoice (AP) 

Menu ini berfungsi untuk memposting data hutang yang diperoleh dari proses pembelian 

(PO) dan receiving item di Oktopus. Menu ini bisa diakses melalui menu Finance > Data 

Integration to Jurnal Acc > Purchase Invoice (AP) maka akan tampil form seperti berikut. 

 



Pada menu ini juga memiliki kesamaan dengan menu Posting Daily Outlet Revenue. Dimana 

sebelum di posting ke jurnal.id, Bacth file ini masih bisa diedit. Ketika sudah diposting ke 

jurnal maka akan tampil data seperti berikut. 

 

 

 

 

 

 

6.3 Inventory Adjusment 

Menu ini berfungsi untuk membuat jurnal adjustment yang akan di psoting ke jurnal.id. 

dimana data ini akam membuat jurnal manul di aplikasi jurnal.id pada menu Transaction. 


