
BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, tentu

saja penggunaan komputer memegang peranan penting di berbagai bidang

yang saling mendukung dalam aspek kehidupan. Saat ini banyak perusahaan

baik pemerintah maupun swasta telah menggunakan komputer sebagai alat

bantu dalam menyelesaikan pekerjaan khususnya di bidang informasi

akuntansi memicu terjadinya pola pikir manusia untuk memperoleh informasi

secara cepat,tepat dan akura. Semua yang dikerjakan mengenai akuntansi

tentunya bisa lebih mudah dan efisien. Sehingga tidak membutuhkan

pengerjaan yang relatif lama.

Komputerisasi membuat semuanya terasa lebih mudah, akan tetapi

tidak membuat kualitas hasilnya berkurang. Semua keuntungan tersebut

memancing berbagai jenis perusahaan dan toko menggunakan sistem

informasi akuntansi dan komputer sebagai alat bantu dalam pelaksanaan

kegiatan operasional agar berjalan semaksimal mungkin dan membuahkan

hasil yang memuaskan. Tentunya jika memiliki keunggulan dalam bidang

teknologi, dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan atau toko yang ingin

memenangkan persaingan di dunia usaha yang sedemikian ketatnya.

Sama halnya seperti yang terjadi di PD Maju Jaya Elektronik yang

bergerak dalam bidang penjualan barang –barang elektronik . Sebagaimana

seperti yang telah diketahui persaingan yang sangat banyak dibidang

bisnis,maka diperlukan sistem yang lebih baik untuk menjamin kepuasan

konsumen atau pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan PD Maju Jaya

Elektronik ini masih menggunakan sistem manual dalam proses penjualan

dan pembelian barang-barangnya.



2. Masalah

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah

proses sistem penjualan pembelian pada PD Maju Jaya Elektronik yang masih

dijalankan secara manual dan memakan waktu yang relatif lama dalam

pelaksanaannya.

3. Tujuan Penulisan

Adapun Tujuan yang penulis lakukan pada PD Maju Jaya Elektronik

yaitu untuk mengetahui seberapa jauh sistem akuntansi yang ada dapat

dikembangkan lagi, serta merancang sistem informasi akuntansi yang terbaik

untuk mengatasi masalah yang dihadapi, agar:

a. Proses Pendataan lebih baik dan akurat

b. Keluaran informasi lebih cepat

c. Dalam pengontrolan data akan lebih baik mudah

d. Hasil yang lebih cepat dan akurat

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 pembelian tunai pada PD Maju

Jaya Elektronik. Ruang lingkup dalam penulisan ini hanya pada beberapa

proses yang menyangkut penjualandan pembelian barang elektronik,

pembuatan nota penjualan pembelian hingga pembuatan laporan penjualan

dan pembelian yang ditunjukan kepada pemilik.

5. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam mengumpulkan

informasi yang mendukung dalam penyusunan laporan tentang sistem

informasi penjualan tunai ini adalah :



a. Pengumpulan Data

1) Observasi

Suatu bentuk metode riset yang menggunakan proses pengamatan

objek atau suatu permasalahan penelitian secara langsung di dunia

nyata, penulis dapat mengadakan peninjauan langsung dan mengamati

proses kerja khususnya kegiatan rutin sehari-hari berkenaan dengan

proses administrasi, mempelajari dokumen – dokumen yang digunakan

dan laporan yang dihasilkan untuk mengumpulkan data yang

dibutuhkan.

2) Interview / Wawancara

Melakukan wawancara secara lisan kepada pihak yang

bersangkutan dengan alur permasalahan. Wawancara ini dilakukan

untuk mendapatkan bahan yang mungkin tidak dipantau dan lepas dari

pengamatan, terutama menyangkut hal-hal yang tidak rutin. Hal ini

untuk bahan pertimbangan kearah perbaikan dari proses yang ada.

3) Perpustakaan

Mencari data pada dokumen administrasi yang berkaitan dengan

permasalahan, mempelajari dan mengumpulkan bahan-bahan dari

buku petunjuk yang dapat menunjang tersusunnya laporan tugas akhir

ini.

b. Analisa Terapan Akuntansi

Salah satu pendekatan pengembangan sistem adalah pendekatan

analisa objek oriented. Pendekatan objek oriented dilengkapi dengan

alat – alat teknik pengembangan sistem yang hasil akhirnya akan

didapat sistem yang objek oriented yang didefinisikan dengan baik

dan jelas, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah :

1) Menganalisa sistem akuntansi yang ada yaitu mempelajari dan

mengetahui apa yang dikerjakan pada sistem yang ada.

2) Menspesifikasikan sistem, yaitu menspesifikasikan masukan yang

digunakan, proses dilakukan dan keluaran yang dihasilkan. Adapun

tahapan – tahapan pada analisa terapan akuntansi yaitu flowchart.



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.

Pengembangan sistem dalam penelitian ini menggunakan software MYOB

( Mind Your Own Bussiness ) Accounting versi 13.

Aplikasi akuntansi menggunakan software MYOB yang telah

menyediakan menu – menu sesuai dengan kebutuhan transaksi. Sehingga

pencatatan transaksi lebih efektif dan efesien. Laporan keuangan dengan

penggunaaan software MYOB menghasilkan output berupa neraca,

laporan laba rugi, dan laporan arus kas serta memudahkan untuk

memproses persediaan barang dagang.

Sistem pencatatan pada perusahaan PD Maju Jaya Elektronik ini

masih terbilang manual. Proses pencatatan yang lama, pencatatan

keuangan perusahaan ini tidak tertata rapi dan tidak sesuai dengan

pencatatan akuntansi yang seharusnya. Sehingga, masih banyak

kelemahan –kelemahan dalam sistem akuntansi manual tersebut terutama

dalam proses pembuatan laporan keuangan, transaksi penjualan dan

pembelian. Dengan MYOB ini kelemahan sistem akuntansi manual bisa

teratasi. Pembuatan laporan keuangan lebih cepat dan akurat. Transaksi

yang dilakukan PD Maju Jaya Elektronik adalah penerimaan kas dan

pengeluaran kas, penjualan, pembelian dan persediaan.



6. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan Tugas Akhir lebih terarah, maka penyusunan ini

disusun dalam bab per bab untuk memberikan gambaran secara keseluruhan

yang tersusun secara garis besar sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara umum tentang latar belakang

penyusunan, masalah yang dihadapi, tujuan penulisan, batasan

masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, teori MyOb, dan teori

pendukung.

BAB III ANALISA SISITEM

Bab ini berisikan Tinjauan Organisasi, Analisa Proses, Analisa

Keluaran, Analisa Masukan, Analisa Terapan Akuntansi, dan

Identifikasikasi Kebutuhan.

BAB IV RANCANGAN DAN IMPLEMENTASI

Bab ini menjelaskan mengenai Struktur Tampilan, Rancangan

Layar, Rancangan Antar Muka, dan Rancangan Bagan Rekening /

Perkiraan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian

dan saran dari hasil penelitian.


