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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan pada zaman seperti sekarang ini yang 

semakin modern dan canggih, teknologi informasi sangatlah diperlukan 

pada setiap aspek kehidupan ini terutama bagi orang-orang yang menekuni 

dunia bisnis. 

Dalam dunia bisnis, kebutuhan akan teknologi informasi merupakan 

suatu kebutuhan yang sangat penting. Bahkan hampir semua bidang 

sekarang ini mulai menerapkan teknologi informasi dalam 

pengembangannya dikarenakan oleh kelebihan dari peralatan-peralatan 

mutakhir dan modern yang dimiliki oleh teknologi tersebut. 

Penggunaan teknologi yang baik dan cepat akan berdampak baik 

terhadap suatu usaha bisnis. Pemakaian 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. 

TB.RR Sungailiat adalah salah satu toko yang kegiatannya bergerak 

dalam bidang perdagangan bahan-bahan bangunan. Dalam pemenuhan 

akan kebutuhan barang persediaan yang dapat menunjang dalam kegiatan 

jual beli  setiap hari, maka barang-barang yang tersedia memerlukan 

sebuah sistem. Oleh karena itu, maka diperlukan suatu sistem untuk 

mempermudah dalam menyelesaikan kegiatan transaksi penjualan barang-

barang dan melaksanakan sistem pengawasan yang yang baik dalam 

mengelolah transaksi keuangan agar dapat mencegah terjadinya kesalahan 

pada data maupun kesalahan keputusan yang diambil. Karena selama ini 

TB. RR Sungailiat masih menggunakan cara manual dalam mengolah data 

dalam penjualan seperti pencatatan data barang, data pemasok, data 

pelanggan, data transaksi penjualan dan lain-lain. Hal ini tentunya kurang 

efektif karena akan membutuhkan waktu yang lama untuk pencatatannya. 
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Berdasarkan uraian singkat diatas, maka diperlukan sebuah sistem 

berbasis komputer yaitu menggunakan aplikasi “MYOB ACCOUNTING” 

agar dapat membantu memberikan kemudahan pada saat terjadinya 

pembelian dan penjualan tunai. 

Diharapkan sistem ini dapat menunjang kelancaran pengolahan data 

jual beli pada TB.RR Sungailiat maka dari itu penulis mengambil judul  

“IMPLEMENTASI AKUNTANSI MENGGUNAKAN APLIKASI 

MYOB ACCOUNTING UNTUK MENYELESAIKAN TRANSAKSI 

KEUANGAN PADA TB.RR SUNGAILIAT”. 

 

2. Masalah 

Dari hasil analisa yang berhasil dikemukakan berdasarkan 

permasalahan pada TB.RR Sungailiat, yaitu kinerjanya masih belum 

menggunakan sistem komputerisasi dalam pencatatan keuangan pada 

proses pembelian dan penjualan, sehingga masalah yang sering terjadi 

ialah sebagai berikut : 

a. Adanya kemungkinan terjadi kesalahan dalam pencatatan dan 

perhitungan atas transaksi jual beli yang terjadi. 

b. Sering terjadi kerangkapan data. 

c. 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 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penulisan tugas 

akhir ini adalah dapat memanfaatkan aplikasi MYOB dan diterapkan pada 

TB.RR Sungailiat sehingga pengolahan data yang selama ini dilakukan 

secara manual, maka dapat dipermudah dan dipercepat kinerjanya degan 

memberikan solusi berupa rancangan sistem yang terkomputerisasi. Dan 

juga diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan sebagai berikut : 
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a. Kemudahan dalam pembuatan laporan dan untuk menghindari 

kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan atas transaksi jual beli 

yang terjadi. 

b. Untuk menghindari adanya kerangkapan data yang mungkin terrjadi 

dalam pencatatan data transaksi jual beli. 

c. Untuk menghasilkan pembuatan laporan penjualan dan pembelian 

yang lebih akurat dan tepat waktu. 

d. Mempermudah dalam mengontrol data masukan dan keluaran 

sehingga pembuatan laporan transaksi 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 TB.RR 

Sungailiat, mulai dari pembelian persediaan barang dagang, pelanggan 

membeli barang sampai pembuatan laporan mengenai transaksi penjualan 

dan pembelian. 

 

5. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu penelitian yang digunakan oleh 

penulis untuk memperoleh informasi atau data-data yang diperlukan 

sebagai bahan pendukung dalam menyusun tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data dengan cara : 

1) Observasi 

Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara 

pengamatan langsung dengan hal-hal yang berkaitan dengan 

penjualan sekaligus bahan masukan untuk penulisan tugas akhir 

ini. 
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2) Wawancara 

Mempelajari dan menganalisa sistem yang sedang berjalan serta 

data langsung dari sumbernya dengan tanya jawab dan 

wawancara diharapkan informasi yang diperoleh benar-benar 

dapat dipertanggung jawabkan atas pertanyaan yang diajukan. 

3) Studi kepustakaan 

Penulis juga melakukan pengumpulan data dengan cara membaca 

buku-buku yang berkaitan dengan masalah penjualan dan 

pembelian serta perlengkapan lainnya. 

 

b. Analisa terapan akuntansi  

Untuk analisa terapan akuntansi penulis menggunakan activity 

diagram untuk menggambarkan proses bisnis yang ada, analisa 

dokumen masukan dan analisa dokumen keluaran. 

 

c. Implementasi akuntansi menggunakan MYOB Accounting 

Implementasi akuntansi menggunakan MYOB Accounting 

menggunakan tampilan layar yang terdiri dari struktur tampilan, 

rancangan layar merupakan gambaran yang berisi semua rancangan 

layar  dari sistem informasi yang diusulkan, dan menggunakan 

rancangan struktur bagan rekening/ perkiraan yang merupakan 

struktur daftar perkiraan beserta struktur kodenya sesuai dengan 

sistem yang diteliti. 

 

6. Sistematika Penulisan  

Agar mendapatkan gambaran yang jelas dan singkat mengenai sistem 

informasi penjualan tunai, penulis menyusun tugas akhir ini terbagi dari 

beberapa bab. Uraian singkat mengenai bab-bab tersebut sebagai berikut : 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tenteng latar belakang, masalah, tujuan 

penulisan, ruang lingkup / batasan masalah, metode 

penelitian 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. 

 

 

 

 

 

 


