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ABSTRACT:
Today's business progress, with the rapid advance of information technology, one of them to
process data of a company's financial transactions. PT. Globlindo once their primary need an
information system that supports and provides convenience in processing data on the company's
accounting. PT. Primary Globlindo is a company engaged in the trade of fashion. Processing of
accounting data is still done manually, from the data recording supplier / vendor, recording
customer data, data records beginning balances receivable, data records beginning balance of
debt, the data recording beginning balance of inventory, until the storage of other data related to
the procurement process and sales up until the making of the report, so that when the data
recording process can take place accounting errors in record-keeping, lack of accurate statements
are made and the delay in the search for the required data. Processing of accounting data by using
Zahir as a reliable software in accounting, and has a computerized system can achieve an activity
which is effective and efficient in supporting the activities of this company.
Keywords : Sistem Informasi, Transaksi Keuangan, PT Primer Globalindo.
PENDAHULUAN
Sumber daya manusia dan teknologi merupakan
suatu sistem informasi. Kebutuhan masyarakat akan
teknologi informasi serta efisiensi waktu menjadi
alasan utama masyarakat mengandalkan teknologi
informasi guna menghasilkan informasi yang lebih
cepat, lebih tepat, akurat dan juga penghematan
ruang penyimpanan sehingga mempermudah
pengarsipan dan pengambilan data kembali.
Berkembangnya
teknologi
informasi
dan
meningkatnya kualitas sumber daya manusia
diharapkan dapat bersinergi dan membangun sebuah
sistem terkomputerisasi.
Sistem terkomputerisasi menjadi salah satu
faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan keuangan
pada sebuah perusahaan, menjadikan semakin
maraknya
software-software
bisnis
yang
dikembangkan. Salah satunya sebagai pemenuhan
kebutuhan pengusaha dalam mengatur finansial dan
management perusahaan. Semakin berkembangnya
teknologi informatika, otomatis menuntut segala
bidang kegiatan untuk terkomputerisasi. Tanpa
terkecuali dengan bidang akuntansi. Akuntansi
memerlukan database yang confidential karena
seluruh transaksi yang ada rata-rata berkaitan dengan
keuangan
sebuah
perusahaan
atau
badan
perseorangan.
Seperti halnya pencatatan transaksi keuangan
pada PT Primer Globalindo yang masih sangat
manual menggunakan media tulis. Penyelesaian
laporan keuangan secara manual seringkali
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mengalami kendala yang tidak sedikit, misalnya
dalam pencatatan transaksi yang membutuhkan
waktu lama, bahkan sering kali dalam proses
penjualan yang dimana customer mengembalikan
barang dengan sekehendaknya, sehingga harus
menghapus kembali catatan transaksi kas masuk. Hal
ini dapat berakibat pada keseimbangannya buku
besar dan laporan keuangan yang dibuat nantinya.
Sehubungan dengan masalah dan kendala diatas,
maka penulis mencoba merancang program untuk
memecahkan masalah yang terjadi sekaligus sebagai
sebagai bahan penulisan penelitian.
Maksud dari penelitian ini adalah :
1. Mengetahui
sistem
pencatatan
transaksi
keuangan yang digunakan oleh PT Primer
Globalindo.
2. Untuk
menganalisa
dan
menerapkan
penyelesaian
transaksi
keuangan
dengan
menggunakan Zahir Accounting 5.1 pada PT
Primer Globalindo.
3. Mempermudah dalam penyusunan Laporan
Keuangan pada PT Primer Globalindo.

a.

b.

BAHAN DAN METODE
Sistem
“Suatu sistem jaringan kerja dari prosedurprosedur yang saling berhubungan, berkumpul
bersama untuk melakukan suatu kegiatan atau
untuk menyelesaikan suatu sasaran yang
tertentu”.
Informasi
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c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

”Informasi
adalah
data
yang
telah
diklasifikasikan
atau
diolah
atau
diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses
pengambilan keputusan”. Teori informasi lebih
tepat disebut sebagai teori matematika
komunikasi yang memberikan pandangan yang
berguna bagi sistem inforasi, di mana konsep
usia informasi menunjukkan hubungan interval
informasi, jenis data dan penundaan pengolahan
dalam menentukan usia informasi”.
Sistem Informasi
“sistem informasi adalah suatu sistem di dalam
suatu
organisasi
yang
mempertemukan
kebutuhan pengolahan transaksi. harian yang
mendukung fungsi operasi organisasi yang
bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari
suatu organisasi untuk dapat menyediakan
laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak luar
tertentu”.
Akuntansi
“Akuntansi adalah sistem informasi yang
mengukur aktivitas bisnis, mengolah data
menjadi laporan, dan mengomunikasikan
hasilnya kepada para pengambil keputusan”.
Sistem Informasi Akuntansi
“sistem informasi akuntansi adalah susunan
berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga
pelaksana, dan berbagai laporan yang didesain
untuk mentransformasikan data keuangan
menjadi informasi keuangan “.
Penjurnalan
“Jurnal atau yang lebih sering dikenal dengan
istilah jurnal umum adalah catatan akuntansi
yang pertama kali dibuat yang gunanya untuk
melakukan pencatatan seluruh transaksi
berdasarkan
bukti-bukti
transaksi,
mengklasifikasikan, dan meringkas data
keuangan serta data-data lainnya dalam bentuk
dua kolom”.
Buku Besar
“Buku besar adalah memindahkan data yang
terdapat dalam jurnal ke dalam perkiraanperkiraan yang bersangkutan di buku besar”.
Neraca Saldo
“Neraca saldo adalah daftar yang berisi
kumpulan saldo akun yang ada di buku besar”.
Neraca Lajur
“Neraca lajur atau disebut juga dengan
worksheetmerupakan kertas kerja yang terdiri
atas beberapa kolom, biasanya berjumlah 10
kolom”.
Laporan Keuangan
“Laporan keuangan adalah laporan tertulis yang
memberikan informasi kuantitatif tentang posisi
keuangan dan perubahan-perubahannya, serta
hasil yang dicapai selama periode tertentu”.
Zahir Accounting
“zahir adalah software akuntansi yang mampu
mempersiapkan laporan keuangan lewat modulmodul tertentu”.

INF-82

ISBN: 978-602-72850-1-9

Dalam penelitian sistem informasi transaksi
keuangan pada PT Primer Globalindo menggunakan
metode riset lapangan, studi pustaka dan wawancara.
Sedangkan pengembangan sistem perangkat lunak
yang penulis gunakan menggunakan model
Waterfall. “Model Waterfall adalah sebuah proses
hidup perangkat lunak memiliki sebuah proses yang
linear dan sekuensial”
Tahapan – tahapan yang ada pada model
waterfall secara umum adalah:
a. Analisis Kebutuhan
“Adalah proses pengumpulan kebutuhan yang
dilakukan secara intensif untuk mespesifikasikan
kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami
seperti apa yang dibutuhkan oleh user”.
b. Desain
“Adalah proses multi langkah yang fokus pada
desain pembuatan program perangkat lunak
termasuk strutur data, arsitektur perangkat lunak,
representasi antar muka dan prosedur pengodean”.
c. Pembuatan Kode Program
“Adalah desain harus ditranslasikan ke dalam
program perangkat lunak.
d. Pengujian
“Adalah fokus pada perangkat lunak secara dari
segi lojik dan fungsional dan memastikan bahwa
semua bagian sudah diuji”. Hal ini dilakukan
untuk meminimalisir kesalahan dan memastikan
keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang
diinginkan.
e. Pendukung atau Pemeliharaan
“Adalah tahapan yang dapat mengulangi proses
pengembangan mulai dari analisis spesifikasi
untuk perubahan perangkat lunak yang sudah
ada, tapi tidak untuk membuat perangkat lunak
baru”.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam penyelesaian transaksi keuangan pada
PT. Primer Globalindo, sistem yang diterapkan
masih manual dengan menggunakan media kertas
metode pencatatan tulis tangan dalam setiap
transaksinya. Belum adanya sistem terkomputerisasi
secara menyeluruh membuat kinerja sistem pada PT
Primer Globalindo menjadi kurang efisien dan
kurang efektif, dalam setiap bidang usaha simpan
pinjam maupun usaha toko.
PT. Primer Globalindo berdiri pada tanggal
06 Januari 1985 dengan Nomor SIUP. 2389029/LS/1.917.817 oleh Bapak Eddy Pangestu sebagai
pemilik. PT. Primer Globalindo memulai usahanya
sebagai perusahaan dagang yang bergerak di bidang
fashion yang menjual berbagai macam sepatu
pakaian, tas, dan topi. Penulis mengusulkan
penggunaan aplikasi komputerisasi untuk mengolah
data keuangan pada PT. Primer Globalindo sehingga
permasalahan yang mungkin timbul dapat
diminimalisir dengan menggunakan Zahir 5.1.
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Setup Awal Data Perusahaan
Setiap kali program dijalankan akan tampil Menu
Utama dimana melalui menu utama
dapat
membuat data keuangan baru atau membuka data
keuangan yang sudah dibuat sebelumnya. Data
keuangan zahir adalah sebuah file data yang

tersimpan di dalam hard disk komputer (dengan
extention *.GDB), didalamnya tersimpan
berbagai macam data.Jika baru pertama kali
menggunakan Zahir, maka sebelum melakukan
transaksi terlebih dahulu harus membuat data
keuangan
baru.

Sumber: Hasil Pengolahan data (2015)
Gambar 1. Jendela Informasi Perusahaan

2.
Membuat Kode Akun
Zahir Accounting 5.1 telah menyediakan akun-akun
secara lengkap, tetapi apabila daftar akun yang

disediakan berbeda maka dapat menambah,
mengedit atau menghapus akun-akun yang tersedia.

Sumber: Hasil Pengolahan data (2015)
Gambar 2. Form Daftar Akun
3.
Setup Nama dan Alamat
Modul nama dan alamat yang diisi dengan data
customer, pengisian data secara lengkap. Digunakan
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untuk menyimpan data customer
Globalindo.

PT. Primer
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Sumber: Hasil Pengolahan data (2015)
Gambar 3. Data Nama dan Alamat Customer
4. Setup Rekening
Rekening menampilkan daftar akun yang
disediakan Zahir pada setiap jenis bidang usaha
yang kita pilih. Kita bisa menambah, mengedit,

menghapus, menonaktifkan dan mengaktifkan
kembali data rekening. Berikut ini adalah daftar
rekening atau akun yang digunaka dalam
pengolahan data pada PT. Primer Globalindo.

Sumber: Hasil Pengolahan data (2015)
Gambar 4. Setup data rekening
5. Setup Data Barang
Dalam menu pilihan data produk digunakan
untuk mencatat data tentang produk atau barang

yang terdiri dari kode, satuan dasar, deskripsi
produk, mata uang yang digunakan dan
kelompok
barang.

Sumber: Hasil Pengolahan data (2015)
Gambar 5. Hasil Input Data Barang
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6. Setup Saldo Awal Akun
Digunakan untuk mencatat saldo awal akun atau
saldo awal rekening milik PT. Primer Globalindo
.
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beberapa rekening sudah disediakan oleh Zahir 5.1
sebagai referensi

Sumber: Hasil Pengolahan data (2015)
Gambar 6. Hasil Input Saldo Awal Akun Unit Toko
7. Input Saldo Awal Inventory
Saldo awal persediaan ini wajib diisi bila
perusahaan mempunyai saldo awal persediaan
dari periode sebelum menggunakan Zahir

Accounting. Pada bagian menu saldo awal
persediaan, dapat mengisikan daftar persediaan
awal yang ada. Saldo yang diisikan di sini akan
secara otomatis masuk ke Kartu Persediaan.

Sumber: Hasil Pengolahan data (2015)
Gambar 7. Hasil Input Saldo Awal Inventory
Daftar Transaksi Pada Periode Akuntansi
Transaksi yang terjadi pada PT. Primer
Globalindo meliputi pembelian dan penjualan.

Berikut peneliti sampaikan sebagian daftar
transaksi yang terjadi pada PT. Primer
Globalindo selama periode akuntansi penelitian:

Tabel 1. Daftar Transaksi Pembelian Pada PT. Primer Globalindo

1
2.
3.

Membeli secara tunai barang dagang kepada PT Concept Specialist
Indonesia, PT Pendico dan Buana Komputer dengan rincian sebagai
berikut:
Pembelian 1 sepatu ANDREW, Black (40), Foot. Cas, Man sebesar
Rp. 899.250,- (BKK002)
Pembelian 1 sepatu ZAKI, Black (44), Foot. For, Man sebesar Rp.
945.000,- (BKK003)
Pembelian 3 M TRAVEL POLO-AP, TNF Black, (S), Polo Shirt,
Man sebesar Rp. 599.250,- (BKK006)
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Pembelian 1 EDIKO, Black (41), Shoes, Man sebesar Rp. 2.999.250,(BKK007)
Pembelian 1 M KILOWATT S/S, Rage Red Heather / Asphalt Grey,
(S), Tops, Man sebesar Rp. 599.250,- (BKK008)

Sumber: Data Awal Untuk Pengolahan Data (2015)
8. Transaksi Pembelian
Transaksi pada perusahaan dagang memiliki
perbedaan dengan bidang usaha yang lain karena
usaha perdagangan hanya berhubungan dengan

pembelian barang dagang untuk kemudian dijual
kembali beserta biaya-biaya yang berhubungan
dengan pembelian barang maupun penjualan
barang.

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015)
Gambar 8. Form Penerimaan Barang
Setelah data pembelian di input semua, maka
akan menampilkan data input keseluruhan.

Berikut adalah data keseluruhan pembelian yang
sudah di input:

Sumber: Hasil Penelitian (2015).
Gambar 9. Daftar Transaksi Pembelian
9. Transaksi Penjualan
Daftar semua transaksi penjualan dalam masa
periode akuntansi yang akan di input
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menggunakan aplikasi komputerisasi akuntansi
menggunakan
Zahir
Accounting
5.1.
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Tabel 2. Daftar Transaksi Penjualan Pada PT. Primer Globalindo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Menjual secara tunai barang dagang kepada Pelanggan dengan rincian
sebagai berikut:
Penjualan 2 sepatu ZAKI, Black (44), Foot. For, Man sebesar Rp.
1.260.000,- (BKM001) @Crisliane
Penjualan 1 sepatu ANDREW, Black (40), Foot. Cas, Man sebesar Rp.
1.199.000,- (BKM002) @hirawan
Penjualan 1 jaket M FLY WEIGHT HOODIE, Zinnia Orange, (XL),
Jacket, Man sebesar Rp. 1.199.000,- (BKM003) @Sunarto
Penjualan 2 topi W BETTER THAN NAKED S/S, Rocket Red/TNF
White, (XS), Tops, LAD sebesar Rp. 799.000,- (BKM004) @Okta
Penjualan 4 M SHOULDER BAG, Meridian Blue Geo Maze Prt, (All
Size), Bag, Univ sebesar Rp. 449.000,- (BKM005) @Renaldi
Penjualan 3 M TRAVEL POLO-AP, TNF Black, (S), Polo Shirt, Man
sebesar Rp. 799.000,- (BKM006) @Dedy
Penjualan 1 W KRESTWOOD FZ SEWATER, Prussian Blue, (S),
Sweater, LAD sebesar Rp. 1.599.000,- (BKM007) @Fredy
Penjualan 3 W FAVE OUR ITE FZ. HOODIE, Pixie Purple, (L),
Jacket, LAD sebesar Rp. 999.000,- (BKM008) @ Fredi Nuril
Penjualan 2 W FAVE OUR ITE FZ HOODIE, Pixie Purple, (M),
Jacket, LAD sebesar Rp. 999.000,- (BKM009) @Lung
Penjualan 1 EDIKO, Black (41), Shoes, Man sebesar Rp. 3.999.000,(BKM010) @Nasa
Penjualan 3 M KILOWATT S/S, Rage Red Heather / Asphalt Grey, (S),
Tops, Man sebesar Rp. 799.000,- (BKM011) @Edward S
Penjualan 1 DOMO, Coffee, (40), Shoes, Man sebesar Rp. 4.499.000,(BKM012)@Rio
Penjualan 1 WAMBA, Beige (39), Shoes, Man sebesar Rp. 3.599.000,(BKM013) @Crisliane
Penjualan 2 ZEN, Black (43), Foot. For, Man sebesar Rp. 1.260.000,(BKM014) @naif
Penjualan 1 MATTEW, Dark Chesnut (40), Shoes, Man sebesar Rp.
4.299.000,- (BKM015) @Okta

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015)

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015)
Gambar 10. Form Penjualan Barang Tunai
Setelah data penjualan diinput semua, maka akan
menampilkan data input keseluruhan. Berikut
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adalah data keseluruhan penjualan yang sudah di
input
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Sumber: Hasil Penelitian (2015)
Gambar 11. Daftar Transaksi Penjualan
10. Laporan Neraca
Neraca atau laporan posisi keuangan (balance
sheetatau statement of financial position) adalah
bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang

dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang
menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut
pada
akhir
periode
tersebut.

Sumber: Hasil Penelitian (2015)
Gambar 12. Laporan Neraca
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11. Laporan laba Rugi
Adalah bagian dari laporan keungan suatu
perusahaan yang dihasilkan pada suatu
perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode

akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur
pendapatan dan beban perusahaan sehingga
menghasilkan suatu laba atau rugi bersih.

Sumber:
Hasil Penelitian (2015)
Gambar 13. Laporan Laba Rugi
12. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas merupakan laporan keuangan
yang berisi informasi aliran kas masuk dan aliran
kas keluar dari suatu perusahaan selama periode
tertentu.
Informasi
ini
penyajiannya
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diklasifikasikan menurut jenis kegiatan yang
menyebabkan terjadinya arus kas masuk dan kas
keluar tersebut. Kegiatan perusahaan umumnya
terdiri dari tiga jenis yaitu, kegiatan operasional,
kegiatan investasi serta kegiatan keuangan.
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Sumber: Hasil Penelitian (2015)
Gambar 14. Laporan Arus Kas Rincian

KESIMPULAN
PT Primer Globalindo merupakan perusahaan
yang bergerak di bidang fashion produk sepatu, tas,
topi jadi, pakaian dan lain-lain. Dalam pengolahan
data akuntansi masih menggunakan sistem manual
atau belum menggunakan aplikasi akuntansi,
sehingga menyebabkan proses pengolahan data
akuntansi kurang berjalan secara efektif dan efisien,
Zahir Accounting 5.1 merupakan aplikasi akuntansi
untuk membuat laporan keuangan menjadi lebih
praktis dan mudah. Dengan pemakaian Zahir
Accountingdiharapkan dapat mengurangi kesalahankesalahan yang dapat terjadi dalam proses
penyelesaian transaksi keuangan yang dilakukan
dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan
bisnis, karena dilengkapi dengan analisa laporan
keuangan perusahaan, seperti analisa ratio, break
event point analysis, serta berbagai grafik yang
menarik.
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