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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Seiring perkembangan teknologi saat ini, penggunaan komputer dalam 

sistem informasi akuntansi merupakan keharusan untuk memperlancar 

aktivitas-aktivitas dalam suatu bidang usaha agar pelaksanaan dapat lebih 

cepat, akurat dan efisien. Walaupun komputer memerlukan investasi yang lebih 

besar daripada manusia, namun kecepatan prosesnya memungkinkan untuk 

dapat menekan biaya yang timbul. Penggunaan komputer memerlukan banyak 

biaya karena dibutuhkan biaya untuk membeli komputer, merancang sistem 

yang tepat untuk suatu bidang usaha. Tetapi biaya tersebut bukan merupakan 

biaya yang dikelompokan sebagai beban melainkan sebuah investasi karena 

penggunaan komputer akan mempercepat dan mempermudah karyawan untuk 

mencatat suatu transaksi dalam suatu bidang usaha sehingga akan terjadi 

efisiensi waktu. Selain itu penggunaan komputer juga dapat memperkecil 

Human Error yang terjadi. 

Selain perkembangan teknologi yang begitu pesat, perkembangan 

pembangunan di zaman sekarang begitu banyak sehingga bisnis bangunan akan 

berkembang sangat pesat. Semakin pesat pembangunan, semakin banyak pula 

transaksi yang harus dilakukan. Karena proses bisnis yang sedang berkembang, 

maka pencatatan transaksi yang secara manual sudah tidak memungkinkan lagi 

karena dianggap tidak efisien. Masalah tersebut dialami oleh Toko Bangunan 

(TB) Mulia Abadi, karena sejak pertama kali didirikan sampai sekarang, 

bidang usaha ini msih menggunakan sistem yang berbasis manual. TB Mulia 

Abadi yang bergerak dibidang penjualan bahan bangunan sering terjadi 

kekeliruan dan kesalahan pada pencatatan pembelian, penjualan dan 

perhitungan stok barang yang umumnya kesalahan terjadi karena faktor Human 

Error. 

Salah satu pemecahannya adalah dengan mengaplikasikan Accounting 

Software. Accounting Software yang sudah dipilih untuk diterapkan pada TB 
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Mulia Abadi adalah Myob Accounting. Sistem yang digunakan dalam bidang 

usaha ditujukan untuk memudahkan user dalam menginput data, menambah 

keamanan data untuk mengurangi potensi rusak atau hilangnya data yang ada, 

mengorganisir data sehingga dapat menghasilkan pengendalian pada data yang 

didapat karena sering kali informasi yang dihasilkan tidak sesuai. Hal ini sering 

kali terjadi pada ketidaksesuaian daftar persediaan barang yang juga 

disebabkan oleh Human Error. Banyaknya nama barang yang sama tetapi 

berbeda kodenya membuat informasi yang dikeluarkan harus dibuat ulang lagi 

untuk memperbaiki kesalahan, sehingga membuang waktu. Diharapkan dengan 

diaplikasikannya sistem akuntansi yang baru akan dapat membantu kebutuhan 

akan informasi yang cepat, lengkap dan tepat waktu sehingga memungkinkan 

dalam pengambilan keputusan yang bersifat mendadak. 

Atas dasar latar belakang diatas, maka judul penelitian ini adalah 

“PEMANFAATAN MYOB ACCOUNTING UNTUK 

MENYELESAIKAN TRANSAKSI KEUANGAN PADA TB MULIA 

ABADI.” 

 

2. Masalah 

Berdasarkan masalah yang didapat dari hasil analisa pada sistem 

pembelian dan penjualan tunai pada TB Mulia Abadi adalah cara kerja sistem 

yang masih sangat manual sehingga pencatatatan dan penghitungan 

memerlukan waktu yang cukup lama. Masalah yang ditimbulkan adalah 

sebagai berikut : 

a. Penyimpanan dokumen yang masih menggunakan pembukuan sebagai 

media penyimpanan sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan 

pencarian dokumen pembelian maupun penjualan. 

b. Lamanya waktu yang diperlukan dalam melakukan pencarian dan 

pencatatan data-data pembelian dan penjualan sehingga dalam pembuatan 

laporan sering mengalami keterlambatan. 

c. Kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan data dan perhitungan atas 

transaksi yang terjadi. 
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3. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan dalam Tugas Akhir ini diharapkan dapat membantu TB 

Mulia Abadi dalam memperbaiki sistem cara kerja yang ada dengan harapan 

pengolahan dan penyajian data informasi pembelian dan penjulan tunai yang 

selama ini dilakukan secara manual dapat dipermudah dengan adanya bantuan 

sistem komputerisasi. Dengan adanya sistem komputerisasi ini maka 

diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan-tujuan sebagai berikut : 

a. Komputer menjadi media penyimpanan dokumen sehingga tidak terjadi 

lagi kesulitan dalam melakukan pencarian dokumen jika sewaktu-waktu 

dibutuhkan. 

b. Waktu yang digunakan lebih efisien dalam pencarian dan pencatatan data-

data pembelian dan penjualan sehingga tidak terjadi lagi keterlambatan 

dalam pembuatan laporan. 

c. Kesalahan pencatatan dan perhitungan atas transaksi yang terjadi dapat 

diminimalisir. 

 

4. Batasan Masalah 

Agar terpusat dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan maka 

batasan masalah pada umumnya hanya akan membahas pada masalah yang 

berkaitan pada  penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, pembelian dan 

persediaan barang pada TB Mulia Abadi. Maka pada tugas sistem aplikasi ini 

batasan masalah yang hanya akan dibahas yaitu pada proses pembelian dan 

penjualan pada TB Mulia Abadi dimulai dari : 

a. Menyusun daftar harga dan persediaan barang 

b. Menyusun daftar nama customer 

c. Menyusun daftar nama supplier 

d. Transaksi pembelian yaitu pembelian persediaan barang pada TB Mulia 

Abadi 

e. Transaksi penjualan yaitu pemesanan barang secara langsung, pembuatan 

nota dan pembayaran. Perlu diketahui bahwa dalam transaksi ini tidak 

melayani penukaran barang-barang yang rusak kecuali sudah ada 
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perjanjian dengan pemilik toko karena setiap barang yang dibeli harus 

dipastikan keadaan barang tersebut sebelum meninggalkan toko. 

f. Transaksi penerimaan kas yaitu penerimaan kas dari hasil transaksi 

penjualan. 

g. Transaksi pengeluaran kas yaitu transaksi yang terjadi karena pembayaran 

gaji, beban sewa, dan beban lainnya. 

 

5. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah metode yang menggambarkan cara untuk 

mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan sebagai bahan untuk 

menyusun tugas akhir ini. Adapun cara yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yaitu mendapatkan data dengan cara : 

1) Observasi 

Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara 

pengamatan langsung dengan hal-hal yang berkaitan dengan penjualan 

yang sekaligus menjadi bahan masukan untuk penulisan tugas akhir 

ini. 

2) Wawancara 

Menganalisa dan mempelajari sistem yang sedang berjalan serta 

mendapatkan langsung data dari sumbernya melalui pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan  dan diharapkan informasi yang diperoleh 

dapat benar-benar dipertanggungjawabkan. 

3) Studi Perpustakaan 

Studi perpustakaan dapat dilakukan dengan cara membaca buku-

buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam 

tugas akhir. Penelitian keperpustakaan ini secara terotoritas sangat 

membantu dalam pembuatan  tugas akhir ini. 
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b. Analisa Terapan Akuntansi 

Pada dasarnya proses akuntansi akan membuat keluaran laporan rugi 

laba, laporan perubahan modal dan laporan neraca pada suatu perusahaan 

atau bidang usaha lainnya. Pada suatu laporan akuntansi harus 

mencantumkan nama perusahaan atau bidang usaha, nama laporan, dan 

tanggal penyusunan atau jangka waktu laporan tersebut untuk 

memudahkan orang lain memahaminya. Laporan dapat bersifat periodik 

dan ada juga yang bersifat pada waktu tertentu. 

Analisa terapan akuntansi ini juga memuat model akuntansi yang 

menggambarkan keterkaitan antar transaksi yang ada dan posisi pencatatan 

dalam pos rekeningnya yang lengkap dicantumkan dengan nomor 

rekening, nama rekening, posisi debet atau kredit yang digambarkan dalam 

bentuk jurnal umum, jurnal khusus, dan buku besar. 

 

c. Implementasi Akuntansi Menggunakan MYOB 

Sejalan dengan perkembangan zaman, kebutuhan akan informasi yang 

cepat dan akurat sangat dibutuhkan bagi suatu bidang usaha dalam 

mengambil suatu keputusan. Pimilik usaha membutuhkan informasi yang 

lengkap agar bisa bersaing dalam usaha, apakah perlu mengembangkan, 

menciutkan atau mempertahankan bisinis yang sudah ada. Dari informasi 

yang cepat dan akurat tersebutlah persaingan bisnis bisa dimenangkan. 

Dengan menggunakan aplikasi MYOB, sekarang laporan keuangan bisa 

dihasilkan hanya dalam sekejap. Dan dengan menggunakan aplikasi 

MYOB, laporan keuangan bisa dihasilkan jauh lebih banyak, lebih 

lengkap dan bervariasi dibanding laporan keuangan  manual yang hanya 

menghasilkan beberapa laporan keuangan saja seperti Neraca, Laporan 

Rugi/Laba, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Modal. Dengan 

aplikasi MYOB, laporan keuangan bisa menghasilkan puluhan bahkan 

ratusan laporan yang lebih rinci. Disamping laporan keuangan manual 

yang dihasilkan ditambah dengan laporan keuangan lain seperti Lap. 

Neraca multi periode, Laporan Neraca berdasarkan pesanan, Laporan 
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Neraca berdasaran departemen, Laporan R/L multi periode, Laporan R/L 

berdasarkan pesanan, Laporan R/L berdasarkan departemen, Laporan Arus 

kas multi periode, Laporan persediaan barang, Daftar harga jual barang, 

Payroll, berbagai Form Faktur dan masih sangat banyak lagi. Selain hasil 

dari laporan keuangan, perusahaan juga bisa membuat kontrol terhadap 

laporan keuangan seperti pemakaian password dan sub-password, lock 

period, audit trail dan sebagainya. 

 

6. Sistematika Penulisan 

Penulisan perancangan ini terdiri dari beberapa bab. Keseluruhan bab ini 

berisi uraian tentang usulan pemecahan secara berurutan. Uraian singkat 

mengenai bab tersebut adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang penulisan, maalah, tujuan 

penulisan, ruang lingkup / batasan masalah, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori akuntansi yang didalam terdapat 

pengertian akuntansi, pengertian sistem akuntansi yang terdiri dari 

dari pengertian jurnal, jenis-jenis jurnal, buku besar serta 

pengertian sistem informasi akuntansi dan laporan keuangan. 

Selain itu juga terdapat teori aplikasi MYOB beserta teori 

pendukung. 

 

BAB III ANALISA SISTEM 

Bab ini berisi tentang tinjauan organisasi yang didalamnya terdapat 

penjelasan singkat tentang organisasi, struktur organisasi beserta 

tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya terdapat analisa proses 
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bisnis tentang tata laksana proses yang terjadi serta analisa terapan 

akuntansi. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI AKUNTANSI 

Bab ini berisi tentang tampilan layar yang  berisi struktur hierarki 

dari semua dokumen yang digunakan serta berisi struktur daftar 

perkiraan beserta struktur kodenya sesuai dengan sistem yang 

diteliti. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari 

pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan saran dari penulis yang 

kiranya bermanfaat. Disamping itu juga untuk melengkapi tugas 

akhir ini, penulis juga melampirkan beberapa dokumen yang ada 

kaitannya dnegan materi penulisan. 

  


