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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Di era globalisai sekarang ini, teknologi bukan lagi menjadi hal 

yang aneh bagi sebagian maupun banyak orang. Kemajuan teknologi yang 

semakin pesat, mengharuskan semua lapisan masyarakat mau tidak mau 

mengikuti perkembangan setiap perkembangannya. Saat ini sudah banyak 

perusahaan, perkantoran, toko – toko besar maupun kecil dan lain 

sebagainya sudah mulai menggunakan sistem komputerisasi untuk 

membantu mempercepat pekerjaan yang berhubungan dengan kecepatan, 

ketepatan dan keakuratan data.  

Sama halnya yang terjadi pada Bengkel Pakde yang bergerak 

dibidang pembelian dan penjualan alat – alat motor . Bengkel Pakde 

beralamat di Jl.Raya Tanjung Kalian , Kp. Keranggan  Tengah,  Muntok 

kabupaten Bangka Barat. Saat ini Bengkel Pakde masih menggunakan 

sistem pembelian tunai secara manual mulai dari pemesanan barang 

sampai pada pembuatan laporan pembelian, sehingga terjadi kesalah – 

kesalahan dalam hal pencatatan setiap transaksi. 

Oleh sebab itu penulis bermaksud mengangkat masalah tersebut 

untuk menyusun laporan Tugas Akhir ( TA ) dengan judul “ Implementasi 

Akuntansi Menggunakan Aplikasi Untuk Menyelesaikan Transaksi 

Keuangan pada Bengkel Pak’de ” . Sehingga dapat memberikan solusi 

untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sering terjadi dalam sistem 

penjualan dan pembelian  pada Bengkel Pak’de. 

 

 

 

 



14 
 

2. Masalah 

Sistem yang dijalankan oleh suatu perusahaan tidak dapat 

dipandang baik atau buruk hanya berdasarkan pernyataan layak atau 

tidaknya sistem itu diterapkan. Tetapi setelah penulis mengadakan riset 

dan menganalisa, maka penulis menemukan masalah pada sistem 

penjualan dan pembelian Bengkel Pak’de adalah sebagai berikut : 

a. Pada sistem penjualan dan pembelian Bengkel Pak’de masih 

menggunakan sistem secara manual sehingga pencatatan pembelian 

barang dan perhitungan memerlukan waktu yang cukup lama. 

b. Penyimpanan dokumen-dokumen penjualan dan pembelian yang masih 

menggunakan media kertas yang sewaktu – waktu  dapat hilang atau 

rusak. 

c. Butuh waktu yang cukup lama dalam proses pembutan laporan 

penjualan dan pemebelian. 

 

 

3. Tujuan Penulisan 

 Adapun penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk : 

a. Membantu proses pelayanan transaksi penjualan dan pembelian barang 

yang telah terkomputerisasi sehingga pencatatan dan perhitungan tidak 

memerlukan waktu yang cukup lama. 

b. Memudahkan pencarian dokumen jika di butuhkan sewaktu – waktu. 

c. Menghasilkan laporan yang lebih spesifik dari tiap kegiatan dalam 

usahanya dengan akurat dan tepat waktu. 

 

 

4. Batasan Masalah 

  Batasan masalah diperlukan penulis nantinya dalam menganalisa 

sistem pembelian dan penjualan tunai agar dapat lebih terarah, serta sesuai 

dengan sasaran yang diinginkan. Ruang lingkup dalam penulisan laporan 

Tugas Akhir ini hanya pada proses pendataan barang, pemesanan barang, 



15 
 

pembayaran barang, pembuatan nota penjualan hingga pembutan laporan 

barang. 

 

5. Metode Penelitian 

  Dalam menyusun Tugas Akhir ini, penulis melakukan pembahasan 

yang dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data sampai pada 

penyajian data. 

Adapun teknik-teknik yang digunakan penulis dalam proses pengumpulan 

data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir ( TA ) ini adalah 

sebagai berikut  :  

a. Pengumpulan data dengan cara : 

1) Wawancara ( Interview ) 

Yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan suatu metode          

tanya jawab mengenai semua kegiatan yang berhubungan dengan 

penjualan pada karyawan Bengkel Pakde. 

2) Pengamantan ( Observasi ) 

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan 

penenlitian langsung ke lapangan, mengamati serta melakukan 

pencatatan secara teliti dan sistematis terhadap setiap transaksi 

penjualan yang di lakukan Bengkel Pakde . 

3) Studi Pustaka 

Yaitu metode yang dilakukan dengan cara membaca buku – buku  

atau sumber – sumber  lain yang berhubungan dengan topik 

permasalahan dalam penyusunan Tugas Akhir ( TA ) ini. 

 

b. Analisa Terapan Akuntansi 

       Model Akuntansi yang menggambarkan keterkaitan antar 

transaksi yang ada dan posisi pencatatan dalam pos rekeningnya 

lenkap dengan Nomor Rekening, Nama Rekening, Posisi 

(Debet/Kredit) yang digambarkan dalam bentuk Jurnal Khusus, Jurnal 

Umum dan Buku Besar. 
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c. Implementasi Akuntansi Menggunakan MYOB 

Sistem komputerisasi akuntansi merupakan suatu 

perkembangan ilmu dan teknologi, dimana pencatatan akuntansi 

secara manual kini digantikan 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. Sehingga dalam penyajian laporan dan informasi yang 

dibutuhkan dapat diperoleh secara cepat tepat dan lengkap tanpa harus 

melalui proses pencatatan yang berulang-ulang. Penelitian ini 

menganalisis aplikasi akuntansi dengan menggunakan software Myob 

Accounting. Transaksi yang dilakukan Bengkel Pak’de adalah 

pembelian barang, penjualan barang, nota pembelian barang dan 

pencatatan laporan penjualan. Sistem pencatatan perusahaan ini masih 

terbilang manual. Proses pencatatan yang lama, dan pencatatan 

penjualan yang tidak tertata rapi . Software MYOB yang telah 

menyediakan menu-menu sesuai dengan kebutuhan transaksi. 

Sehingga pencatatan transaksi lebih efektif dan efisien. Laporan 

keuangan dengan penggunaan software MYOB menghasilkan output 

berupa neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas serta 

memudahkan untuk memproses data. 
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6. Sistematika Penulisan 

Penulis akan memberikan gambaran yang singkat dan jelas mengenai isi 

Tugas Akhir ini, sehingga dapat dilihat hubungan antar bab. Secara 

sistematis, laporan Tugas Akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu; 

BAB I  :  PENDAHULUAN   

Bab ini berisi tentang latar belakang penulisan, masalah,       

tujuan penulisan, ruang lingkup / batasan masalah, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini memuat tentang teori akuntansi, teori aplikasi 

myob, serta teori pendukung yang berhubungan dengan 

sistem yang diambil. 

BAB III  : ANALISA SISTEM 

Bab ini memuat tentang tinjauan organisasi, analisa 

proses, analisa terapan akuntansi.  

BAB IV : IMPLEMENTASI AKUNTANSI 

Bab ini memuat tentang tampilan layar dan rancangan 

struktur bagan rekening/perkiraan. 

BAB V : PENUTUP 

  Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran. 

  

 

 

 

 


