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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam dunia bisnis, kebutuhan akan teknologi informasi sekarang ini

merupakan suatu kebutuhan yang sangat vital. Bahkan hampir semua

bidang sekarang ini mulai menerapkan teknologi informasi dalam

pengembangannya dikarenakan oleh kelebihan – kelebihan yang dimiliki

oleh teknologi tersebut.

Dengan meningkatnya kebutuhan akan informasi, maka diperlukannya

suatu sistem yang baik dan cepat. Pemakaian komputer sebagai alat

pengolah data dapat dikatakan yang terbaik untuk saat ini, karena dapat

meningkatkan kecepatan pekerjaan sehingga dicapai efisiensi tenaga dan

waktu dalam mengolah data.

Adapun masalah yang dihadapi oleh APOTEK FARMA BANGKA

diantaranya yaitu sistem penjualan dan pembelian yang digunakan masih

bersifat manual sehingga kurang efektif dan efisien. Hal inilah yang

mendasari penulis untuk memilih judul “IMPLEMENTASI AKUNTANSI

MENGGUNAKAN  APLIKASI MYOB PADA APOTEK FARMA

BANGKA” sebagai usaha untuk dapat memberikan solusi atas kerumitan

masalah yang ada didalam sistem penjualan dan pembelian pada APOTEK

FARMA BANGKA.

2. Masalah

Cara kerja sistem penjualan dan pembelian yang masih menggunakan

sistem manual, menyebabkan timbul masalah sebagai berikut :

a. Lamanya waktu yang diperlukan dalam melakukan pencarian dan

pencatatan data – data penjualan dan pembelian sehingga dalam

pembuatan laporan sering mengalami keterlambatan.
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b. Penyimpanan dokumen yang masih menggunakan pembukuan sebagai

media penyimpanan, sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan

pengurutan dan pencarian dokumen jika dibutuhkan sewaktu – waktu.

c. Kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan dan perhitungan atas

transaksi penjualan dan pembelian yang terjadi.

3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulis dalam Tugas Akhir ini diharapkan dapat membantu

APOTEK FARMA BANGKA dalam memperbaiki sistem yang ada

dengan harapan pengolahan dan penyajian informasi penjualan dan

pembelian yang selama ini dilakukan secara manual dapat dipermudah.

Dengan adanya sistem komputerisasi ini, maka diharapkan dapat

mendukung tercapainya tujuan sebagai berikut:

a. Mempercepat waktu yang diperlukan dalam melakukan pencarian dan

pencatatan data – data penjualan sehingga dalam pembuatan laporan

tidak terjadi lagi keterlambatan.

b. Media penyimpanan dokumen menggunakan komputer sebagai media

penyimpanan, sehingga tidak terjadi lagi kesulitan dalam melakukan

pengurutan dan pencarian dokumen jika dibutuhkan sewaktu – waktu.

c. Untuk menghindari kesalahan pencatatan dan perhitungan atas

transaksi penjualan yang terjadi.

4. Batasan Masalah

Sesuai dengan bidang yang dikuasai maka dalam melakukan riset

tugas akhir ini telah dipelajari pemanfaatan aplikasi akuntansi untuk

menyelesaikan transaksi keungan pada Apotek Farma Bangka berdasarkan

pertimbangan yang dikuasai.

Oleh karena itu, batasan permasalahan hanya membahas pada  masalah

yang hanya berkaitan dengan penyelesaian transaksi keuangan Apotek

Farma Bangka antara lain sebagai berikut, input penjualan, cetak bukti,
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pembayaran, laporan penerimaan kas, jurnal penjualan. Penulis hanya

membahas jurnal khusus saja, dan tidak membahas jurnal umum.

Dimana sistem yang dipakai saat ini masih menggukan manual sehingga

penggunaan komputer sangat diperlukan agar aktivitas dapat dilakukan

lebih efektif dan efesien.

5. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dilakukan penyusun dalam menyusun

Tugas Akhir ini yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Metode pengambilan 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 bahan masukan untuk penulis tugas akhir

ini.

2) Wawancara

Mempelajari dan menganalisa sistem yang sedang berjalan

serta mendapatkan data langsung dari sumbernya dengan tanya

jawab dan wawancara diharapkan informasi yang diperoleh benar –

benar dapat dipertanggungjawabkan atas pertanyaan yang diajukan.

3) Studi perpustakaan

Dengan cara membaca buku – buku yang berkaitan dengan

masalah penjualan. Penelitian ke perpustakaan ini secara teoritis

sangat membantu didalam pembuatan tugas akhir ini.

b. Analisa Proses Terapan

Metode ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Menganalisa sistem akuntansi yang ada yaitu mempelajari apa

yang dikerjakan pada sistem yang ada.

2) Menspesifikasikan sistem, yaitu menspesifikasikan masukan yang

digunakan, proses yang dilakukan dan keluaran yang dihasilkan.
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Adapun tahapan – tahapan pada analisa terapan akuntansi yaitu

Activity Diagram.

c. Impelemntasi Akuntansi menggunakan MYOB

Pemakaian komputer dibidang akuntansi dalam administrasi

keuangan 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 system dalam penelitian ini

menggunakan software MYOB Accounting versi 13.

Aplikasi MYOB telah 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.

Sistem pencatatan pada Apotik Farma Bangka ini masih bersifat

manual. Sehingga masih banyak kelemahan – kelemahan yang

dihadapi. Dengan  menggunakan aplikasi MYOB , diharapkan dapat

mengatasi kelemahan pada Apotik Farma Bangka. Transaksi yang

dilakukan diantaranya penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan,

dan pembelian.

6. Sistematika Penulisan

Penulisan perancangan ini terdiri dari beberapa bab. Keseluruhan bab

ini berisi uraian tentang usulan pemecahan masalaha secara berurutan.

Uraian berikut ini adalah uraian singkat mengenai bab – bab tersebut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penulisan, masalah,

tujuan penulis, ruang lingkup / batasan masalah, metode

penelitian dan sitematika penulis.
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BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan menjelaskan Teori Akuntansi,

Teori MYOB, dan teori pendukung.

BAB III ANALISA SISTEM

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tujuan organisasi,

analisa proses , analisa dokumen keluaran, analisa dokumen

masukan, dan identifikasi kebutuhan.

BAB IV RANCANGAN DAN IMPLEMENTASI

Dalam bab ini akan dibahas mengenai use case diagram,

deskripsi use case, Rancangan Antar Muka, Rancangan

Dialog Layar, Rancangan Bagan Rekening / Perkiraan.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari

pembahasan pada bab – bab sebelumnya dan saran dari

penulis yang kiranya bermanfaat. Disamping itu, untuk

melengkapi tugas akhir ini penulis juga melampirkan

beberapa dokumen yang ada kaitannya dengan materi

penulis.


