BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Dalam dunia bisnis modern sekarang ini, perkembangan
Teknologi informasi dan pesaingan usaha dalam berbagai bidang
melibatkan pelaku-pelaku ekonomi harus dapat mengakses secara cepat
dan tetap 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.
Keberhasulan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah
disepakati bersama tidak terlepas dari sistem-sistem yang menyediakan
informasi-informasi yang akurat dan terpercaya. Sistem itu salah satunya
adalah pembelian Tunai dan penjualan tunai
Sistem pembelian tunai dikatakan sangat penting karena erat
kaitannya dengan persediaan barang dan obat yang ada digudang. Sebab
bila pengendalian pembelian tunai dilakukan dengan asal – asalan dan
tidak terkontrol menyebabkan bagian gudang akan menghadapi masalahmasalah seperti, menumpuknya barang-barang yang sudah kadaluarsa.
Oleh karna itu penulis bermaksud mengangkat masalah tersebut untuk
menyusun laporan tugas akhir (TA) dengan Judul “Pemanfaatan MYOB
Accounting untuk menyelesaikan transaksi keuangan sistem pembelian
dan penjualan tunai pada Apotek Aisyah Farma”, dan sebagai usaha
untuk dapat memberikan solusi dan pemecahan masalah yang sering
terjadi dalam sistem pembelian dan penjualan tunai.

2. MASALAH
Setelah penulis melakukan analisa, maka permasalahan yang ada
di Apotek Aisyah Farma antara lain:
a) Nota-nota pembelian dan penjualan tidak tersusun secara rapi pada
sistem arsip yang ada.
b) Bagian pembelian sering terlambat sehingga

proses pembelian

sering terlambat sehingga barang dan obat yang diperlukan tidak
tersedia.
c) Sering terjadinya kesalahan dalam pencatatan harga.
d) Untuk memperbaiki data yang disimpan secara berulang.
e) Transaksi-transaksi pembelian tunai tidak tersistem secara baik.

3. Tujuan penulisan
Dari penulisan laporan akhir ini penulis bermaksud untuk merancang
sistem pembelian dan penjualan tunai dengan baik sehingga sistem ini
dapat dimanfaatkan oleh Aisyah Farma diantaranya:
a) Mempermudahkan mengetahui data suplier yang akan melakukan
transaksi.
b) Terdatanya barang apa saja yang dibeli serta jumlahnya, sehingga
mudah mengetahui keadaan stok barang.
c) Mempermudah penyimpanan nota-nota pembelian dan penjualan
agar pada saat diperlukan kembali dapat dicari dengan mudah dan
tersusun rapi.
d) Mempermudahkan dalam pembuatan laporan yang ditunjukan
keapada manager.
e) Terjaminnya keakuratan data pada pencatatandan perhitungan atas
transaksi-transaksi yang terjadi.
4. Batasan Masalah
sesuai dengan judul laporan tugas akhir ini penulis hanya memfokuskan
pembahasan masalah yang hanya berkaitan dengan sistem pembelian dan
penjualan tunai yang terjadi di Apotek Aisyah farma saja. Ruang

Lingkup dalam penulisan ini hanya pada beberapa proses yang
menyangkut barang pemesanan barang , pencetakan nota, pengiriman
barang, pembayaran dan laporan pembelian pada setiap harinya maupun
perbulan.
5. Medode Penelitian
Dalam

penyusunan laporan tugass

akhir

(TA)

ini penulis

menggunakan metode atau pendekatan deskriptif yaitu metode penyajian,
pengumpulan serta analisis data sehingga dapat memberikan gambara
yang cukup jelas mengenai permasalahan yang ada dihadapi secara nyata
pada saat melakukan pengamatan.
Teknik pengumpulan data yang diambil untuk mendukung metode
tersebut adalah:
a. Metode Pengumpulan Data
1) Pengamatan (observasi)
Yaitu teknik yang digunakan untuk melakukan pengamatan dan
penilaian data berdasarkan dokumen-dokumen yang diperoleh
dari perusahaan tersebut.
2) Studi perpustakaan
Yaitu cara dimana penulis dapat memperoleh dari berbagai buku
pengetahuan dan sumber-sumber yang lain yang berhubungan
dengan masalah yang dibahas.
3) Wawancara (interview)
Yaitu teknik pengumpulan data dengan meminta penjelasan
secara langsung dari berbagai pihak yang memiliki langsung
dengan sistem informasi pembelian tersebut sehingga penulis
dapat mengerti keterangan tentang permasalahan yang dilakukan
melalui tanya jawab secara lisan atau tertulis di Apotek Aisyah
Farma.

a. 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

b. Implemen 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

6. Sistematika penulisan
Agar tugas laporan akhir ini menjadi sistematis dan terarah maka
penulisannya disusun dalam berapa babnya terdiri dari sub-sub bab.
Maka penulis menyusun tugas akhir ini dengan sistematis sebagai berikut
:
BAB I

: PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan secara umum tentang pendahuluan
tentang gambaran

umum yang meliputi latar belakang,

masalah, tujuan penulisan, batasan masalah, metode
penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II

: LANDASAN TEORI
Bab ini Menjelaskan tentang teori

akuntansi

, teori

aplikasi MYOB/Accurate dan teori pendukung.
BAB III

: ANALISA SISTEM
Bab ini mmenjelaskan tentang tujuan organisasi, anaslisa
proses, dan analisa terapan akuntansi.

BAB IV

: IMPLEMENTASI AKUNTANSI
Bab ini menjelaskan tentang tampilan layar , rancangan
struktur bagan rekening/perkiraan.

BAB V

: PENUTUP
Bab ini merupakan bab penutup yang memberikan
kesimpulan dan saran.

