BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Menghadapi tantangan era globalisasi terutama dalam hal
persaingan ekonomi yang semakin ketat dan tajam, serta tuntunan dunia
kerja yang semakin tinggi saat ini. Informasi berperan penting pada
semua

aspek kehidupan terutama bagi mereka yang menekuni dunia

bisnis.
PERMATA TITANIUM STEEL salah satu perusahaan yang
bergerak dalam dunia bisnis penjualan,dimana perusahaan ini sedang
bergerak di bidang penjualan batu akik, batu mulia, pemasangan cincin
dan gosok batu dengan berbagai macam merk-merk ternama. Karena
sering melakukan transaksi penjualan, maka mengharuskan PERMATA
TITANIUM

STEEL

untuk

melakukan

proses

pencatatan

dan

penghitungan, tetapi masih menggunakan sistem manual, mulai dari proses
pendataan barang, proses transaksi penjualan, proses pembuatan laporan.
Sehingga sering menyebabkan kesalahan dan keterlambatan dalam
mengetahui jumlah transaksi dan ketiadaan laporan membuat pemilik
keliru dalam mengambil keputusan guna memajukan usahanya.
Untuk mengatasi hal tersebut, maka dari itu penulis mencoba
mengangkat dan mengetahui lebih jauh keunggulan dari sistem
komputerisasi khususnya di bidang penjualan tunai dengan tujuan untuk
mempermudah dan mempercepat operasional kerja yang berkaitan
dengan kegiatan serta masalah pengolahan data penjualan tunai
dibandingkan dengan sisitem yang masih dilakukan dengan cara manual.
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2. Masalah
Masalah yang terjadi pada saat ini dalam Penjualan Tunai pada
PERMATA TITANIUM STEEL adalah sebagai berikut:
a.

Pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual.

b.

Sering terjadi kesalahan dan kehilangan data yang ada.

c.

Ketiadaan laporan yang mendetail.

3. Tujuan Penulisan
Maksud dan tujuan yang ingin dicapai penulis dengan dengan
dilakukannya penulisan ini diantaranya adalah sebagai berikut :
a.

Menerapkan dan memperluas wawasan, penerapan teori dan
pengetahuan yang telah diterima di perkuliahan.

b.

Memberikan masukan bagi pemilik PERMATA TITANIUM STEEL
mengenai Sistem Informasi Komputerisasi yang berbasis komputer
serta penggunaan secara optimal dan berdayaguna.

c.

Dapat mendukung perkembangan usaha dan peningkatan proses
penjualan di PERMATA TITANIUM STEEL.

d.

Mempermudah dalam membuat laporan penjualan dan pembelian di
PERMATA TITANIUM STEEL.

e.

Dapat mengatasi permasalahan atau kendala yang sering ditemui
pada sistem yang lama.

4. Batasan Masalah
Penulis hanya menitik beratkan pada sistem penjualan tunai yang
ada di PERMATA TITANIUM STEEL tersebut. Beberapa proses yang
di batasi antara lain:
a.

melayani penjualan tunai dan pembelian tunai.

b.

Pemesanan / pembelian dilakukan dengan datang langsung dan
melalui telepon.

c.

Bagian penjualan mencatat data barang, pelanggan dan pesanan.

d.

Bagian penjualan membuat nota pesanan.
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e.

Setiap akhir bulan bagian penjualan membuat laporan penjualan
yang diserahkan kepada pemilik perusahaan.

5. Metode Penelitian
Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis melakukan pengumpulan
bahan yang diperlukan untuk menganalisa sistem yang sedang berjalan.
Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

a.

Pengumpulan Data :
1) Observasi
Adalah salah satu kegiatan yang penulis lakukan dalam
mengamati dan meninjau langsung terhadap pelaksanaan
aktifitas

yang ada di PERMATA TITANIUM STEEL guna

mencari data-data yang diperlukan. Pada tahap ini penulis lebih
menkankan pada system yang sedang berjalan dan dengan
mengumpulkan bukti konkret atau dokumen yang berkaitan
dengan objek yang diteliti.
2) Wawancara
Melakukan wawancara langsung kepada pihak yang
berkaitan dengan alur permasalahan. Wawancara ini dilakukan
untuk mendapatkan bahan yang mungkin lepas dari pengamatan.
3) Kepustakaan
Pengumpulan data yang dasar informasinya bersifat teori
yang didapatkan melalui buku-buku, majalah, serta sumber ilmu
pengetahuan lain

yang relevan

yang dapat

menunjang

tersusunnya tugas akhir ini baik referensi dari dalam kampus
maupun dari luar kampus.

b.

Analisa Terapan Akuntansi
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Salah satu pendekatan pengembangan sistem adalah pendekatan
analisa Object Oriented. Pendekatan object oriented dilengkapi
dengan alat-alat teknik pengembangan sistem sehingga akhirnya akan
didapat sistem yang object oriented yang dapat didefinisikan dngan
baik dan jelas, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah :
1) Menganalisa sistem yang ada, yaitu mempelajari dan mengetahui
apa yang dikerjakan pada sistem yang ada.
2) Menspesifikasikan sistem, yaitu menspesifikasikan masukan yang
digunakan, proses yang dilakukan dan keluaran yang dihasilkan.
Adapun tahapan-tahapan pada analisa terapan akutansi adalah
mengumpulkan info tertulis maupun lisan disistem yang sedang
berjalan dan menspesifikasikan masukan, prosen dan hasil yang
dikeluarkan. Adapun tahapan-tahapan pada analisa terapan
akutansi adalah activity diagram.

c.

Implementasi akuntansi menggunakan MYOB
Pemakai komputer dibidang ekonomi dalam administrasi
keuangan memberikan manfaat yang sangat besar, baik dalam
ketelitian maupun volume pekerjaan yang ditangani. Sehingga dalam
penyajian laporan dan informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh
secara cepat tepat dan lengkap tanpa harus melalui

proses

pencatatan yang berulang-ulang. Pengembangan sistem dalam
penelitian ini menggunakan software MYOB Accounting versi 13.
Aplikasi MYOB telah menyediakan menu-menu sesuai
dengan kebutuhan transaksi. Sehingga pencatatan transaksi lebih
efektif dan efisien. Aplikasi MYOB menghasilkan output laporan
keuangan berupa neraca, laporan laba/rugi, dan laporan arus kas
serta memudahkan untuk memproses persediaan barang dagangan.
Sistem pencatatan pada PERMATA TITANIUM STEEL ini
masih bersifat manual. Sehingga masih banyak kelemahankelemahan yang dihadapi . dengan menggunakan aplikasi MYOB,
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diharapkan
TITANIUM

dapat

mengatasi

STEEL.

kelemahan

Transaksi

yang

pada

PERMATA

dilakukan

diantaranya

penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan dan pembelian.

6. Sistematika Penulisan
Agar penulisan dapat menjelaskan tentang Tugas Akhir ini secara
terurai dengan baik dan akurat, maka penulisan perlu disusun secara
terstruktur dan sistematis, adapun sistematis penulisan yang digunakan
untuk menyusun Tugas Akhir ini sebagai berikut:
BAB I

PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah,
perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian,
metode

penelitian

dalam

pengumpulan

data,

dan

sistematika penulisan.
BAB II

LANDASAN TEORI
Bab ini menguraikan teori akuntansi, teori aplikasi
MYOB

serta

teori-teori

pendukung

lainnya

yang

digunakan dalam pembuatan rancangan sistem pengolahan
data penjualan tunai dan pembelian tunai.
BAB III

ANALISA SISTEM
Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai sejarah
berdirinya perusahaan, struktur organisasi, pembagian
tugas dan tanggung jawab, analisa masukan dan analisa
terapan akuntansi, serta berbagai analisa yang mencakup
analisa proses bisnis analisa dokumen dan analisa relevan
dengan penulisan.

BAB IV

IMPLEMENTASI AKUNTANSI
Bab ini berisi tentang tampilan layar, struktur tampilan
beserta rancangan layar.
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BAB V

PENUTUP
Bab ini berupa uraian kesimpulan dan saran yang
diberikan oleh penulis.
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