
BAB l 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Pada era globalisasi saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan 

          Teknologi informasi sangat pesat, sehingga berperan penting pada semua aspek kehidupan manusia, 

terutama kemajuan teknologi khususnya komputer.Dengan teknologi komputer, mereka bisa bisa 

mencermati peluang yang mereka miliki karena komputer merupakan sarana penunjang utama bagi 

pengguna sistem era modern saat ini. Disebabkan teknologi tersebut memiliki kelebihan yaitu sebagai 

sarana pengolahan dan penghematan waktu yang digunakan untuk memprosesnya, dibandingkan dengan 

cara manual sehingga sangat membantu manusia untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan dengan 

baik, cepat, tepat dan akurat. Sebagai alat pengolahan data, komputer dapat meningkatkan kecepatan 

pekerjaan sehingga dicapai efisiensi dan waktu dalam mengolah data. 

Masalah-masalah yang timbul pada sistem manual diantara banyaknya jumlah data yang harus 

diolah, kerumitan dan pemrosesan data, keterbatasan waktu yang digunakan dalam mengolah data, dan 

data yang beraneka ragam. 

         Dengan demikian, diperlukan aplikasi akuntansi untuk membantu mempermudah menyelesaiakan 

transaksi keuangannya. Peranan komputer disini akan sangat menunjang sekali dalam menjaga dan 

dukungan kepada sistem agar menjadi lebih baik, seperti, menjaga keakuratan data, efisien dan 

efektivitas kerja, memperbaiki dan mengurangi kesalahan yang terjadi pada sistem manual, dengan 

menggunakan MYOB Accounting mempercepat dalam pembuatan laporan keuangan.Oleh karena itu 

penulis bermaksud mengangkat masalah tersebut untuk menyusun laporan tugas akhir (TA) dengan 

judul “ IMPLEMENTASI AKUNTANSI MENGGUNAKAN APLIKASI MYOB PADA SMP 

NEGERI 2 PANGKALPINANG”. Dan sebagai usaha untuk dapat memberikan solusi dan pemecahan 

masalah yang sering terjadi dalam sistem pembelian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Masalah 

Dalam Laporan Tugas Akhir ini, penulis mencoba mengangkat permasalahan yang sedang dihadapi 

oleh SMP Negeri  2 pangkalpinang, yaitu kinerja yang masih menggunakan sistem manual dan 

komputer secara sederhana dalam menangani proses transaksi-transaksi yang berlangsung disekolah. 

Oleh karena itu, sekolah sering menghadapi masalah sebagai berikut : 

a. Kurang cepat dalam menghasilkan suatu laporan dalam sistem manual dikarenakan data yang diolah 

terlalu banyak sehingga tidak memungkinkan dikerjakan terlalu cepat dan sering terjadi kesalahan 

pada pembuatan laporan keuangan. 

b. Lemah dalam sistem penyimpanan data. 

c. Terjadi pemborosan waktu yang digunakan dalam pencatatan transaksi 

d. Tidak adanya jurnal pengeluaran kas untuk melihat transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran 

kas. 

e. Tidak adanya jurnal penerimaan kas untuk melihat transaksi pembelian yang terjadi. 

 

3. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini pada SMP 2 Negeri pangkalpinang dalam Pemanfaatan 

MYOB Accounting ini adalah untuk : 

a. Membantu sekolah yang bersangkutan dalam memperbaiki sistem yang sedang berjalan. 

b. Mempermudah pengolahan data dan penyajian informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan 

aplikasi akuntansi yang terkomputerisasi. 

c. Memudahkan dalam mengontrol data masukan dan data keluaran dalam penyajian informasi tentang 

proses pembelian sehingga dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. 

d. Membantu mengoptimalkan penyelesaian transaksi keuangan agar dapat disajikan dengan mudah, 

akurat, dan sesuaidengan waktu yang di butuhkan oleh atasan. 

 

4. Batasan Masalah 

Dalam memusatkan masalah yang ada dan supaya tidak menyimpang dari pokok pembahasan, maka 

dalam melakukan riset tugas akhir ini, batasan masalah hanya membahas tentang Pemanfaatan Aplikasi 

MYOB Accountinguntuk Menyelesaikan Transaksi Sistem Pembelian pada SMP Negeri 2 

pangkalpinang, pengecekan barang, pencatatan tunai dan penjualan tunai. pemesanan barang, pencatatan 

transaksi pembelian barang, melakukan pembayaran atas pembelian barang, berita acara penyerah 

barang, tanda terima pembayaran dan pembuatan laporan keuangan. 

 

 

 



5. Metode penelitian 

Metode merupakan suatu unsur yang harus ada dalam penelitian pengembangan ilmu pengetahuan 

sebelum melakukan penelitian, untuk mendapatkan gambaran-gambaran pada sistem yang sedang 

berjalan selama ini serta mengetahui masalah-masalah apa saja yang ada. Sistem yang akan 

dikembangkan ini menggunakan metode analisa dan memanfaatkan MYOB Accounting. 

Adapun metode penelitian yang dilakukan untuk mempermudah pencapaian tugas akhir ini 

digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut : 

a. Pengumpulan Data 

1) Metode Wawancara (Interview) 

Metode pengumpulan data dengan cara wawancara (tanya jawab) terhadap pihak yang terkait 

dengan sistem tersebut untuk mendapatkan data-data yang objektif  dan berguna dalam 

menyusun laporan tugas akhir penulis. 

2) Metode Observasi 

Metode penelitian lapangan, di mana penelitian ini penulis mengamati dan menganalisa secara 

langsung proses yang terjadi dilapangan. 

3) Metode Kepustakaan 

Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari kembali teori-teori yang telah 

dipelajari di bangku kuliah. 

 

b. Analisa terapan akuntansi 

Model akuntansi yang menggambarkan keterkaitan antar transaksi yang ada pada posisi 

pencatatan dalam pos rekeningnya lengkap dengan nomor rekening, nama rekening dan posisi 

(debet atau kredit) yang di gambarkan dalam bentuk jurnal khusus, jurnal umum dan buku besar 

 

c. Implementasi Akuntansi Menggunakan MYOB 

Pemakaian komputer di bidang akuntansi dalam administrasi keuangan memberikan manfaat yang 

sangat besar,baik dalam ketelitian maupun volume pekerjaan yang di tangani. Sehingga dalam 

penyajian  laporan dan informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh secara cepat tepat dan lengkap 

tanpa harus melalui proses pencatatan yang berulang-ulang. Pengembangan system dalam penelitian 

ini menggunakan software MYOB  Accounting versi 13. 

Aplikasi MYOB telaha menyediakan menu-menu sesuai dengan kebutuhan transaksi. Sehingga 

pencatatan transaksi lebih efektif dan efisien. Aplikasi MYOB  menghasilkan output laporan 

keuangan berupa neraca, laporan laba/rugi, dan laporan arus kas serta memudahkan untuk 

memproses persediaan barang dagangan. 



System pencatatan pada Koperasi SMP Negeri 2 Pangkalpinang ini masih bersifat manual. Sehingga 

masih banyak kelemahan-kelemahan yang dihadapi. Dengan menggunakan aplikasi MYOB, 

diharapkan dapat mengatasi kelemahan pada Koperasi SMP Negeri 2 Pangkalpinang. Transaksi yang 

dilakukan diantaranya penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, dan pembelian 

 

6. Sistematika Penulisan 

Agar penjelasan laporan tugas akhir ini lebih sistematis dan terarah maka penulisannya disusun dalam 

beberapa bab dan setiap babnya terdiri dari sub-sub bab. Maka penulis penyusunan tugas akhir ini 

dengan sistematika sebagai berikut : 

 

BAB l  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan secara umum tentang pendahuluan yang berisikan      tentang gambaran umum 

yang meliputi latar belakang, masalah, tujuan penulisan, bahasan masalah, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB ll  LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai konsep Sistem Informasi, analisa dan perancangan sistem berientasi obyek 

dengan UML dan teori-teori pendukung yang dibutuhkan. 

 

BAB lll ANALISA SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan organisasi, analisa proses, analisa keluaran, analisa masukan, 

identifikasi kebutuhan. 
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BAB lV IMPLEMENTASI AKUNTANSI 

   Bab ini berisi tentang use case beserta deskripsinya, rancangan keluaran, struktur 

tampilan beserta rancangan tampilan layar dan rancangan struktur bagan rekening. 

 

BAB V  PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab penutup dari semua pembahasan yang terdiri dari kelebihan dan 

kekurangan yang ditarik dari pembahasan sebelumnya dan diakhiri dengan saran-saran 

yang dibutuhkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


