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             BAB I 

              PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

          Kemajuan  teknologi menuntut segala sesuatu  pekerjaan  manusia yang 

masih manual dan kurang efisien dapat dilakukan dengan  teknologi yang maju 

pula. Pekerjaan  yang  dilakukan  secara  manual,  sebaiknya  lebih ditingkatkan 

lagi menggunakan  sistem komputerisasi. Sistem komputerisasi tersebut dapat 

membantu  mempercepat  menyelesaikan pekerjaan yang semula masih 

dilakukan secara manual. Sistem manual dapat dicontohkan pada toko? Toko 

yang masih menggunakan sistem manual kurang efektif dalam proses kerjanya. 

         Toko  PHIPHITY  STORE  adalah  toko yang menjual bermacam  

pernak pernik untuk kado seperti Boneka, Bingkai, Bros dan berbagai  macam  

pakaian. Toko PHIPHITY STORE merupakan salah satu toko yang  proses jual 

belinya masih  menggunakan  sistem manual. Pada proses penjualan  barang 

biasanya masih ditulis pada buku  penjualan atau nota saja sedangkan pada 

proses pembelian juga sama seperti memesan barang pada umumnya. Oleh 

karena itu perlu dibuat sistem agar  dapat membantu proses penjualan  tunai 

dan pembelian tunai agar lebih  mudah untuk toko PHIPHITY STORE. Sistem 

dibuat agar dapat membantu mempercepat proses penyelesaian pekerjaan. 

 

2. Masalah 

        Berdasarkan latar  masalah yang dihadapi toko PHIPHITY STORE adalah 

sistem penjualan   masih  manual, sehingga menimbulkan berbagai masalah, 

seperti : 
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a. Diperlukan  ketelitian  yang  tinggi dalam pemeriksaan jumlah penjualan 

tunai dan pembelian tunai. 

b. Penyimpanan data yang kurang baik, sehingga terjadi pemborosan waktu 

dalam pengelompokan data. 

c. Lemahnya sistem penyimpanan data dan arsip. 

d. Kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan dan penghitungan atas 

transaksi penjualan tunai dan pembelian tunai yang terjadi. 

 

3.  Tujuan Penulisan 

        Adapun tujuan dari penulisan dari Pemanfaatan Aplikasi Akuntansi ini 

dapat membantu toko PHIPHITY STORE dalam memperbaiki  sistem yang 

ada dengan harapan pengelolaan dan penyajian informasi penjualan tunai dan 

pembelian tunai yang selama ini dilakukan secara manual dapat dipermudah. 

Serta beberapa masalah terkait konsumen banyak terjadi dan sangat penting 

untuk dijadikan pembelajaran selanjutnya. Dengan adanya sistem 

komputerisasi ini, maka diharapkan dapat mendukung tercapainnya tujuan. 

Adapun tujuan penulisan ini sebagai berikut : 

a. Bagi Penulis 

      Sebagai penerapan dari teori dan praktikum mata kuliah yang telah 

dipelajari selama mengikuti pendidikan di jurusan Manajemen Informatika 

agar dapat memahami sampai sejauh mana tingkat efisien dalam melakukan 

perancangan perangkat lunak dengan menggunakan aplikasi. 

b. Bagi Instansi 

      Sistem penjualan tunai dan pembelian tunai ini diharapkan 

mempermudah proses pelaporan penjualan barang  dan proses pembelian 

barang serta mempermudah penggunaan komputer,  serta dapat mengubah 

sistem manual menjadi lebih komputerisasi. 
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4. Batasan Masalah 

              Untuk mempermudah penulis memecahkan masalah dan agar tidak 

menyimpang dari penelitian, berhubung permasalahan dalam sistem toko 

PHIPHITY STORE adalah dibagian proses pendataan barang, proses penjualan 

tunai dan proses pembelian tunai serta pembuatan laporan maka penulis akan 

mencoba mencari jalan keluar agar lebih mudah memproses sistem yang 

berjalan. Terutama  pada penjualan tunai dan pembelian tunai agar lebih mudah 

diproses.  

              Pada penjualan khusunya, untuk memperoleh hasil yang memuaskan dan 

menguntungkan memerlukan proses, mengingat persaingan  dipasar bisnis 

yang semakin sulit  untuk ditembus perlu adanya strategi persaingan, dengan 

kata lain perlu adanya  kemampuan  yang  lebih besar sehingga  dapat 

menyediakan barang dan jasa yang dapat memberikan tingkat kepuasaan pada 

konsumen, serta dapat memperkuat kondisi perekonomian secara menyeluruh. 

             Oleh karena itu, untuk lebih memusatkan masalah yang ada agar tidak 

menyimpang dari topik, maka batasan masalah hanya akan membahas pada 

masalah yang berkaitan dengan penyelesaian tentang transaksi penjualan tunai 

dan transaksi pembelian tunai. 

 

5. Metode Penelitian 

        Dalam rangka penulisan Tugas Akhir (TA) ini melakukan pengumpulan 

bahan untuk menganalisa permasalahan. Adapun metode penelitian yang 

dilakukan penulis dalam melaksanakan riset Tugas Akhir ini antara lain :   

a. Metode Pengumpulan Data 

        Metode penelitian yang digunakan penulis untuk memperoleh dan       

mengumpulkan data, yakni :  

1)  Metode Observasi 

Metode observasi  adalah  metode  pengumpulan   data  dengan 

melakukan pengamatan  langsung  terhadap obyek yang diteliti  
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dengan instansi terkait untuk mengumpulkan data dan informasi yang 

berkaitan dengan permasalahan yang ada. Informasi yang berkaitan 

adalah proses jalannya sistem di toko tersebut 

2)  Metode Wawancara 

Metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab kepada 

manajemen dalam obyek penelitian. Data diperoleh dari berbagai 

sumber data baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber 

data langsung yang dimaksud adalah sumber data yang diperoleh 

secara langsung di lokasi penelitian seperti data-data barang, harga 

barang, jenis barang, nota barang, laporan penjualan, dan sebagainya. 

Sedangkan sumber data tidak langsung   adalah sumber data yang 

diperoleh penulis dalam bentuk lisan yaitu tanya jawab dengan 

manajemen. 

 

b. Kepustakaan  

Dilakukan dengan mengumpulkan data dengan informasi melalui buku–

buku dan bahan–bahan pelengkap lainnya yang sesuai dengan 

permasalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini. 

 

c.  Analisa Terapan Akuntansi 

       Analisa Terapan Akuntansi adalah seni dalam mengukur, 

berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Secara luas, 

akuntansi juga dikenal sebagai "bahasa bisnis".  Akuntansi bertujuan untuk 

menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan 

oleh pengambil kebijakan, seperti pemilik toko PHIPHITY STORE ini 

untuk melakukan pengembangan penjualan tunai dan pembelian tunai perlu 

adanya sistem informasi akuntansi agar dana dapat teralokasi dengan baik. 

Dalam toko PHIPHITY STORE pencatatan harian sangatlah penting, untuk 

mengetahui pembukuan harian  selama proses penjualan  barang maupun 

proses pembelian barang. Akuntansi keuangan adalah suatu cabang dari 
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akuntansi dimana informasi keuangan pada suatu bisnis dicatat, 

diklasifikasi, diringkas, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan. 

 

d. Implementasi akuntansi menggunakan Myob Accounting 

        Sistem komputerisasi akuntansi  merupakan suatu perkembangan ilmu 

teknologi, dimana pencatatan akuntansi secara manual kini digantikan 

dengan komputer, hal ini tentunnya dapat meminimilasi kesalahan dalam 

menyusun laporan keuangan. 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 digunakan toko PHIPHITY STORE adalah 

transaksi penjualan tunai dan transaksi pembelian, walaupun pencatatan 

keuangan di toko PHIPHITY STORE ini masih terbilang menggunakan cara 

manual, serta pencatatannya tidak terbilang rapi dan tidak sesuai dengan 

pencatatan yang seharusnya.  

        Tetapi menggunakan aplikasi akuntansi menggunakan MYOB 

Accounting yang telah menyediakan menu-menu sesuai dengan kebutuhaan 

transaksi sangatlah berguna. Sehingga pencatatan transaksi lebih efektif dan 

efisisen. Laporan dengan penggunaan MYOB Accounting menghasilkan 

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

memudahkan untuk memperoses persediaan barang.     

 

6.  Sistematika Penulis 

         Penulisan Tugas Akhir (TA) ini disusun dalam beberapa bab dan setiap 

bab terdiri dari sub–sub bab. Keseluruhan bab ini berisi uraian tentang usulan 

pemecahan masalah secara berurutan. Uraian berikut ini adalah uraian singkat 

mengenai bab-bab tersebut : 
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 BAB I    PENDAHULUAN 

Bab 1 membahas mengenai latar belakang, masalah, tujuan 

penulisan, batasan masalah, metode penelitian, dan 

sistematika  penulisan untuk pembuatan sistem akuntansi 

pada penjualan di toko  PHIPHITY STORE 

 

        BAB II   LANDASAN TEORI 

Bab II membahas mengenai landasan teori yang terdiri dari 

teori akuntansi, teori aplikasi MYOB Accounting, teori 

pendukung digunakan sebagai referensi dalam pembuatan 

laporan Tugas Akhir sistem informasi penjulan tunai dan 

pembelian ditoko PHIPHITY STORE. 

 

BAB III   ANALISA SISTEM 

Bab III membahas mengenai analisa sistem seperti tinjauan 

organisasi, analisa proses, analisa terapan akuntansi untuk 

perancangan sistem informasi penjualan tunai maupun 

pembelian yang merupakan topik yang diangkat. 

 

          BAB IV   IMPLEMENTASI AKUNTANSI 

Bab IV berisi mengenai hasil dan pembahasan sistem    

informasi penjualan tunai dan pembelian seperti tampilan 

layar, rancangan struktur bagan rekening/perkiraan di toko 

PHIPHITY STORE rancangan layar yang menggunakan 

aplikasi MYOB Accounting 

 

BAB V   PENUTUP 

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan 

saran berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada 

toko PHIPHITY STORE. 


