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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Berkembangnya dunia usaha dewasa ini yang ditunjang oleh 

perkembangan ilmu pengetahuan menyebabkan tingkat kebutuhan 

masyarakat semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan 

gaya hidup yang terjadi karena perubahan status social dan keadaan 

ekonomi suatu negara. Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi 

menyebabkan kebutuhan akan barang-barang elektronik dan furniture. 

Dengan adanya peningkatan kebutuhan masyarakat akan barang-

barang elektronik dan furniture menjadikan ini sebagai peluang usaha atau 

bisnis yang cukup menjanjikan bagi pelaku usaha, sehingga banyak 

bermunculan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan barang-barang 

elektronik dan furniture. 

PT. Columbus atau yang lebih dikenal sebagai perusahaan dengan 

nama Columbus Cash & Kredit adalah salah satu perusahaan yang 

bergerak dalam bidang perdagangan furniture dan electronic. Perusahaan 

ini menawarkan produk dengan penjualan dan pembelian secara cash 

ataupun dengan kredit. 

Perusahaan ini mengalami perkembangan yang pesat dan merupakan 

salah satu perusahaan pengkreditan barang terbesar di Indonesia. 

Outletnya tersebar hampir di seluruh Indonesia sampai luar negeri. 

Penggunaan teknologi yang tepat guna, efektif dan efisien serta sejalan 

dengan prinsip ekonomi akan berdampak sangat baik terhadap jalannya 

usaha dalam dunia bisnis. PT. Columbus adalah sebuah perusahaan 

distributor yang bergerak dalam bidang penjualan, pembelian serta 

persediaan barang yang secara garis besar berbasis pada barang-barang 

elektronik dan furniture. Dalam pemenuhan kebutuhan akan pembelian 

dan penjualan tunai yang digunakan untuk proses bisnis perusahaan setiap 

hari, PT. Columbus membutuhkan sebuah sistem yang terhubung secara 
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langsung dalam monitoring. Sebuah sistem yang dapat memberikan data 

secara akurat dan cepat terhadap kondisi persediaan barang secara up to 

date. Sistem tersebut adalah sistem penjualan dan pembelian tunai yang 

dapat di implementasikan dalam kegiatan perusahaan. 

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan cash dan 

kredit elektronik dan furniture dan kebutuhan rumah tangga lainnya PT. 

Columbus menjadi salah satu perusahaan yang menarik untuk dijadikan 

Tugas Akhir (TA). Untuk itu Tugas Akhir (TA) ini bertujuan untuk 

mendapatkan gambaran secara umum mengenai sejarah pendirian 

perusahaan, layanan produk yang ditawarkan, prosedur aplikasi dan 

persyaratan kredit. 

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka diperlukan sebuah sistem 

berbasis komputer yaitu menggunakan aplikasi “MYOB ACCOUNTING” 

agar dapat membantu memberikan kemudahan pada saat terjadinya 

pembelian dan penjualan tunai. 

Diharapkan sistem ini dapat menunjang kelancaran pengolahan data 

jual beli pada PT. COLUMBUS maka dari itu penulis mengambil judul  

“IMPLEMENTASI AKUNTANSI MENGGUNAKAN APLIKASI 

MYOB ACCOUNTING PADA PT. COLUMBUS PANGKALPINANG”. 

Maka dapat diambil kesimpulan, perlu adanya sebuah rancangan 

sistem informasi komputerisasi penjualan dan pembelian tunai, yang 

bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pengelolahan 

transaksi penjualan dan pembelian tunai sehingga akan membantu 

Pimpinan dalam mengambil keputusan guna meningkatkan kualitas 

pelayanan terhadap konsumen. 

 

2. Masalah 

Suatu sistem yang dijalankan dalam suatu perusahaan tidak dapat 

dinilai baik atau tidaknya, hanya berdasarkan suatu pernyataan layak atau 

tidaknya diterapkan. Namun dilihat secara langsung masalah yang 

ditemukan pada PT. Columbus Pangkalpinang adalah sebagai berikut : 
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a. Sistem pendataan yang digunakan masih secara semi manual. 

b. Masih sering terjadi perbedaan tipe barang yang dipesan dan yang 

dikirim dengan faktur dan barang yang datang. 

c. Sistem OS yang dipakai masih menggunakan MS. Dous. 

 

3. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir (TA) ini antara lain : 

a. Agar sistem pendataan yang digunakan bisa secara komputerisasi dan 

sudah langsung terhubung antar cabang. 

b. Agar tidak terjadi lagi perbedaan barang dan faktur. 

c. Agar OS atau sistem operasi yang digunakan lebih terbaru dengan MS. 

Windows yang lebih friendly. 

 

4. Batasan Masalah 

Dalam memusatkan masalah yang ada dan agar tidak menyimpang dari 

pokok pembahasan, maka batasan masalah hanya akan membahas pada 

masalah yang berkaitan pada sistem penjualan dan pembelian tunai yaitu : 

a. Proses Master 

Merupakan proses sistem input data-data master konsumen dan barang 

yang ada pada perusahaan PT. Columbus Pangkalpinang. 

b. Proses Transaksi 

Proses ini berkaitan dengan semua transaksi yang dilakukan oleh 

bagian penjualan dan pembelian tunai. 

c. Proses Laporan 

Proses ini diperuntukkan kepada Pimpinan yang membutuhkan laporan 

mengenai data penjualan dan pembelian tunai barang terkini setiap 

harinya. 
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Adapun proses pemesanan sampai proses pembuatan laporan 

mengenai transaksi penjualan dan pembelian tunai yaitu, pembelian barang 

persediaan kepada supplier, pemesanan barang dari pelanggan, penjualan 

barang kepada pelanggan, menerima pembayaran dari pelanggan dan 

pembuatan laporan penjualan yang ditujukan kepada pimpinan atau 

pemilik perusahaan. 

 

5. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu penelitian yang digunakan oleh penulis 

melakukan pembahasan dimulai dari pengumpulan data, penyajian data, 

sampai pada pengolahan data yang diperlukan sebagai bahan pendukung 

dalam menyusun tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

a. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dengan cara : 

1) Interview (Wawancara) 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui masalah yang timbul atau 

dialami langsung oleh yang bersangkutan. Dalam kegiatan ini 

diajukan pernyataan secara lisan dalam usaha untuk memperoleh 

data-data yang akan diolah lebih lanjut. Wawancara ini dilakukan 

pada bagian-bagian yang terkait dengan sistem penjualan dan 

pembelian tunai. 

 

2) Observasi (Penelitian Lapangan)  

Penulis melakukan observasi yaitu dengan melihat kegiatan secara 

langsung bagaimana cara kerja bagian-bagian yang terkait dengan 

proses penjualan dan pembelian barang secara tunai serta 

pencatatan dari hasil kegiatan yang dilakukan, kemudian penulis 

diberikan kesempatan untuk melihat hasil pengolahan data berupa 

dokumen-dokumen yang dihasilkan dari proses tersebut 
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3) Penelitian Kepustakaan (Studi Kepustakaan) 

Dalam penulisan laporan ini juga tidak terlepas dari data-data yang 

didapat melalui internet maupun dari buku-buku yang menjadi 

referensi seperti panduan penulisan Tugas Akhir (TA), diktat dan 

buku-buku lain yang dapat berhubungan dengan penyusunan 

laporan Tugas Akhir (TA) ini sebagai landasan teori untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

 

b. Analisa Terapan Akuntansi 

Model akuntansi yang menggambarkan keterkaitan antar transaksi 

yang ada dan posisi pencatatan dalam pos rekeningnya lengkap dengan 

nomor rekening, nama rekening dan posisi (debet atau kredit) yang 

digambarkan dalam bentuk jurnal khusus, jurnal umum dan buku 

besar. 

 

c. Implementasi Akuntansi Menggunakan Myob Accounting 

Disini penulis mencoba menggunakan aplikasi Myob Accounting 

yang merupakan sistem yang sudah dibuat dan sudah langsung bisa 

digunakan dalam menjalankan proses yang terkait keuangan pada 

suatu perusahaan. Sistem ini cukup bagus dan mudah dalam 

pengoperasikannya dan yang terpenting sistem ini murah dan mudah 

untuk diperoleh. 

Sistem komputerisasi akuntansi merupakan suatu perkembangan 

ilmu dan teknologi, dimana pencatatan akuntansi secara manual kini 

diganti oleh komputer, hal ini tentunya memberikan dampak yang 

positif, yaitu pekerjaan akuntansi menjadi lebih mudah, cepat serta 

dapat meminimalisasi kesalahan dalam menyusun laporan keuangan. 

Pemakaian komputer di bidang akuntansi dalam administrasi keuangan 

juga memberikan manfaat yang sangat besar, baik dalam ketelitian 

maupun volume pekerjaan yang ditangani. 
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MYOB Accounting sebagai aplikasi pengelola keuangan suatu 

perusahaan yang didalamnya terdapat beberapa feature job dan 

category yang dapat digunakan pengelolaan proyek serta 

departementalisasi, sehingga dapat diperoleh laporan per proyek 

maupun per departemen yang berguna bagi manajemen untuk 

mengetahui kinerja dan sebagai dasar langkah perbaikan yang harus 

dilakukan. 

 

6. Sistematika Penulisan 

Agar mendapatkan gambaran yang jelas dan singkat mengenai sistem 

informasi penjualan dan pembelian tunai, penulis menyusun tugas akhir ini 

terbagi dari beberapa bab. Uraian singkat mengenai bab-bab tersebut 

sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan secara umum tentang latar belakang, 

masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup atau batasan 

masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori akuntansi yang terdiri dari 

pengertian akuntansi, pengertian sistem akuntansi, 

pengertian sistem informasi akuntansi, laporan keuangan 

dan teori aplikasi Myob Accounting, Analisa Dan 

Perancangan Sistem Berorientasi Obyek Dengan UML 

dan teori-teori pendukung lainnya. 

 

BAB III ANALISA SISTEM 

Bab ini menguraikan tentang tinjauan organisasi, analisa 

proses, analisa keluaran, analisa masukan dan analisa 

terapan akuntansi. 
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BAB IV IMPLEMENTASI AKUNTANSI 

Bab ini menguraikan tentang tampilan layar yang terdiri 

dari struktur tampilan, rancangan layar dan  rancangan 

struktur bagan rekening atau perkiraan. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-

bab sebelumnya dan juga saran dari penulis berdasarkan 

hasil penelitian. 

 


