
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Dalam perkembangan Teknologi Informasi dan persaingan usaha dalam berbagai bidang 

mengakibatkan pelaku – pelaku ekonomi harus dapat mengakses secara cepat dan tepat informasi 

baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Informasi – informasi tersebut merupakan kebutuhan 

dalam mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama sehingga tercapai secara maksimal. 

Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama tidak 

terlepas dari sistem – sistem yang menyediakan informasi – informasi akurat dan terpecaya. Sistem 

informasi itu salah satunya adalah Pembelian. 

Sistem pembelian dikatakan sangat penting karena erat kaitannya dengan persediaan barang 

yang ada di gudang. Sebab bila pengendalian sistem pembelian dilakukan dengan asla – asalan dan 

tidak terkontrol menyebabkan bagian gudang akan menghadapi maslah – masalah seperti, 

menumpuknya barang – barang yang seharusnya tidak terjadi dan adanya barang – barang yang 

kadarluarsa. 

Dengan meningkatnya kebutuhan akan informasi, maka diperlukannya suatu sistem yang baik 

dan cepat. Pemakai komputer sebagai alat pengolah data dapat dikatakan yang terbaik untuk saat ini, 

karena dapat meningkatkan kecepatan pekerjaan sehingga dicapai efesiensi tenaga dan waktu dalam 

mengolah data. Oleh karena itu dalam penyusutan laporan Tugas Akhir ini saya mengambil judul 

“IMPLEMENTASI AKUNTANSI MENGGUNAKAN APLIKASI MYOB ACCOUNTING 

UNTUK MENYELESAIKAN TRANSAKSI PENJUALAN & PEMBELIAN  TUNAI PADA 

TOKO CHARLIE”, sistem ini penulis rancang dengan memanfaatkan MYOB ACCOUNTING 

supaya dalam pengolahan sistem pembelian semakin mudah dan tersistem dengan baik. 

 

2. Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah dianalisa sistem pembelian pada TOKO CHARLIE , maka 

ditemukan beberapa masalah sebagai berikut : 

a. Adanya kemungkinan terjadi kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan atas transaksi jual beli 

yang terjadi . 

b. Keterlambatan pembuatan laporan penjualan . 

c. Sering terjadi keterlambatan pembuatan laporan penjualan dan laporan pembelian. 

d. Lemahnya sistem penyimpanan dokumen yang masih menggunakan pembukuan sebagai media 

penyimpanan data atau arsip . 

 

 

 



3. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penulisan tugas akhir ini adalah dapat memanfaatkan aplikasi MYOB 

Accounting dan diterapkan pada TOKO CHARLIE  sehingga pengolahan data dapat dipermudah dan 

dipercepat kinerjanya dengan memberikan solusi berupa rancangan sistem yang terkomputerisasi. 

Aplikasi MYOB Accounting ini juga diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan sebagai 

berikut : 

a. Kemudahan dalam perbuatan laporan keungan yang ditunjukkan kepada manager dalam 

menghindari kesalahan dalam pencatatan atas transaksi jual beli. 

b. Membuat laporan penjualan dan pembelian yang lebih akurat dan tepat. 

c. Untuk menghindari kerangkapan data yang kemungkinan terjadi dalm pencatatan dan transaksi 

jual beli. 

d. Mempermudah dalam mengontrol data masukan dan keluaran sehingga pembuatan laporan tran 

saksi jual beli dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. 

 

4. Batasan Masalah 

Dalam memusatkan masalah yang ada agar tidak menyimpamg dari pokok pembahasan maka 

batasan masalah hanya akan membahas pada masalah yang berkaitan dengan sistem penjualan tunai 

pada Toko Charlie, mulai dari pembelian persediaan barang dagang, pelanggan membeli barang 

sampai pembuatan laporan mengenai transaksi penjualan dan pembelian. 

 

5. Metode Penelitian 

a. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data dengan cara : 

1) Dokumentasi 

Teknik yang digunakan untuk melakukan penilaian berdasarkan dokumen – dokumen yang 

diperoleh dari perusahaan / instansi tersebut. 

2) Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan meminta penjelasan secara langsung dengan dari berbagai 

pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan Sistem Informasi jual beli yang dilakukan 

tersebut sehingga penulis dapat menegrti tentang permasalahan yang dilakukan melalui 

Tanya Jawab secara lisan dan tertulis pada Toko Charlie. 

3) Studi Kepustakaan 

Cara dimana penulis dapat memperoleh data dari berbagai buku pengetahuan dan sumber – 

sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 

 

 

 



b. Analisa sistem  

Adalah penguraian suatu sistem informasi yang utuh kedalam bagian – bagian 

komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan – 

permasalahan, kesempatan dan hambatan yang terjadi dan kebutuhan – kebutuhan yang 

diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan – perbaikannya. 

Salah satu pendekatan dalam rekayasa atau pengembangan perangkat lunak yang 

memodelkan sebuah sistem sebagai kumpulan dari banyak objek yang saling berinteraksi adalah 

pendekatan analisa object oriented.   

Kegiatan dilakukan pada tahap ini adalah : 

1) Menganalisa sistem dengan memahami proses bisnis yang sedang berjalan, sehingga dapat 

mengetahui permasalahan dan menentuka apa yang dibutuhkan. 

2) Analisa dokumen, yaitu sistem analisa mengenai dokumen – dokumen keluaran maupun 

dokumen – dokumen masukan yang dihasilkan dari sebuah sistem guna memahami 

kebutuhan dokumen – dokumen baru. 

Penulisan menggunakan beberapa diagram unified modeling language (UML) sebagai 

gambaran dari proses bisnis untuk menganalisa sistem yang sedang bejalan serta membuat 

konsef sistem baru yang dikembangkan agar dapat memberikan solusi dari permasalahan 

yang ada.  

c. Perancangan Sistem  

Disini penulis mencoba menggunakan aplikasi MYOB yang merupakan software akuntansi 

yang andal dan penggunaanya sudah menyebar luas di kalangan pebisnis maupun lembaga – 

lembaga pendidikan di Indonesia sebagai mata pelajaran. Penggunaan software MYOB ini 

banyak diminati karena cara pengopersiannya yang mudah, bisa diinstal pada komputer dengan 

persyaratan minimum, dan sebagainya. 

6. Sistematika Penulisan 

Sesuai dengan ruang lingkup pembahasan Tugas Akhir ini agar mendapatkan gambaran yang 

jelas dan singkat mengenai sistem penjualan dan pembelian, maka Uraian singkat mengenai bab-bab 

tersebut sebagai berikut : 

 
BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan Latar Belakang, Masalah, Tujuan penulisan, Batasan Masalah, 

Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang teori akuntansi yang terdiri dari pengertian akuntansi, 

pengertian sistem akuntansi, pengertian sistem informasi  akuntansi, laporan 

keuangan dan teori aplikasi MYOB Accounting serta teori pendukung lainnya. 



BAB III  ANALISA SISTEM 

Bab ini akan membahas tentang tinjauan organisasi, analisa proses, dan analisa 

terapan akuntansi.  

BAB IV IMPLEMENTASI AKUNTANSI 

Bab ini membahas tentang tampilan layar yang terdiri  dari dari struktur tampilan, 

rancangan layar, dan rancangan struktur bagan rekening / perkiraan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang disimpulkan oleh penulis berdasarkan 

hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


