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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
 
 

1. Latar Belakang 

Di era globalisasi sekarang ini, teknologi bukan lagi menjadi hal yang 

aneh bagi sebagian maupun banyak orang. Kemajuan teknologi yang semakin 

pesat, mengharuskan semua lapisan masyarakat mau tidak mau mengikuti setiap 

perkembangannya. Saat ini sudah banyak perusahaan, perkantoran, toko – toko 

besar maupun kecil dan lain sebagainya sudah mulai menggunakan sistem 

komputerisasi untuk membantu mempercepat pekerjaan yang berhubungan 

dengan kecepatan, ketepatan dan keakuratan data. 

Sama halnya yang terjadi pada TB.FAJAR MULIA yang bergerak 

dibidang pembelian dan penjualan alat bangunan dimana persaingan sudah 

semakin pesat, maka diperlukan penerapan akuntansi yang lebih baik untuk 

menjamin kepuasan konsumen serta penyajian informasi keuangan yang lebih 

akurat dan terpercaya, Saat ini TB.FAJAR MULIA masih menggunakan sistem 

pembelian dan penjualan secara manual mulai dari pemesanan barang sampai 

pada pembuatan laporan, sehingga sering terjadi kesalahan – kesalahan dalam hal 

pencatatan setiap transaksi. 

Oleh sebab itu, penulis bermaksud mengangkat masalah tersebut untuk 

menyusun laporan Tugas Akhir ( TA ) dengan judul “IMPLEMENTASI 

AKUNTANSI MENGUNAKAN MYOB PADA TB.FAJAR MULIA”. Sehingga 

dapat memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah –  masalah yang sering 

terjadi pada TB.FAJAR MULIA. 
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2. Masalah 

Sistem yang dijalankan oleh suatu perusahaan tidak dapat dipandang baik atau 

buruk hanya bedasarkan pernyataan layak atau tidaknya sistem itu diterapkan. 

Tetapi setelah penulis mengadakan riset dan menganalisa, maka penulis 

menemukan masalah pada TB.FAJAR MULIA adalah sebagai berikut : 

a. Transaksi penjualan dan pembelian yang terjadi tidak tersistem dengan baik. 

b. Penyimpanan dokumen – dokumen yang masih menggunakan media kertas 

yang sewaktu – waktu dapat rusak dan hilang. 

c. Butuh waktu yang cukup lama dalam proses pembuatan laporan . 
 
 

3. Tujuan penulisan 

Adapun penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk : 

A. Membantu menyelesaikan permasalahan yang sekarang sedang dihadapi oleh 

TB.FAJAR MULIA yang berhubungan dengan sistem transaksi pembelian, 

penjualan, penyimpanan dokumen – dokumen dan proses pembuatan laporan 

agar lebih efisien, efektif dan akurat. 

B. Untuk memberikan pengalaman kerja dan peningkatan kualitas diri mahasiswa 

/ wi STMIK Atma Luhur Pangkalpinang. 
 

 
4. Batasan Masalah 

Batasan masalah diperlukan penulis nantinya dalam menganalisa sistem 

pembelian dan penjualan tunai agar dapat lebih terarah, serta sesuai dengan 

sasaran yang diinginkan. Ruang lingkup dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini 

hanya pada proses pendataan barang, pemesanan barang, pembayaran barang, dan 

pembuatan laporan. 
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5. Metode Penelitian 

Dalam meyusun Tugas Akhir ini, penulis melakukan pembahasan yang 

dimulai dari pengumpulan data, analisa terapan akuntansi sampai 

padaimplementasi akuntansi mengunakan MYOB. Adapun teknik – teknik yang 

digunakan penulis dalam proses pengumpulan data yang diperlukan dalam 

penyusunan Tugas Akhir ( TA ) ini adalah sebagai berikut : 

a. Pengamatan ( Observasi ) 

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian 

langsung/terjun langsung ke lapangan, mengamati serta  melakukan 

pencatatan secara teliti dan sistematis terhadap setiap transaksi- transaksi 

yang dilakukan TB.FAJAR MULIA. 

 

 
b. Wawancara ( Interview ) 

Yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan komuniksai secara 

langsung dengan cara mengajukan pertanyaan – pertanyaan kepada pihak 

yang terkait dengan permasalah yang dibahas. Wawancara ini dilakukan 

untuk mendapatkan informasi terlepas dari pengamatan, terutama 

menyangkut pertimbangan serta kebijakan – kebijakan akuntansi yang 

diterapkan pada TB.FAJAR MULIA. 

 

 
c. Kepustakaan 

Yaitu metode yang dilakukan dengan cara membaca buku – buku atau 

sumber – sumber lain yang berhubungan dengan topik permasalan dalam 

penyusunan Tugas Akhir ini. 
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6. Sistematika Penulisan 

Penulis akan memberikan gambaran yang singkat dan jelas mengenai isi 

Tugas Akhir ini, sehingga dapat dilihat hubungan antar bab. Secara sistematis, 

laporan Tugas Akhir ini terdiri dari 5 ( lima ) bab, yaitu : 

 
 

 
BAB  I : PENDAHULUAN 

Bab ini memuat Latar Belakang , Masalah , Tujuan Penulisan, 

Batasan Masalah , Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

 

 
BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini memuat Tentang Teori Akuntansi yang mencangkup 

pengertian akuntansi, Pengertian jurnal, Jenis-jenis jurnal ,Buku 

besar, Pengertian SIA sampai dengan pembuatan laporan 

keuangan dan teori aplikasi MYOB / Perkiraaan serta semua teori 

pendukung sesuai dengan tema atau judul Tugas Akhir. 

 

 
BAB III : ANALISA SISTEM 

Bab  ini  memuat  tentang  Tinjauan  Organisasi,  Analisa  Proses, 

Dan Analisa Terapan Akuntansi. 

 

 
BAB IV  : RANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 

Bab ini memuat tentang Tampilan Layar, Sruktur Tampilan, 

Rancangan Layar, Rancangan Struktur Bagan Rekening / 

Perkiraan. 

 

 
BAB V : PENUTUP 

Bab ini memuat tentang Kesimpulan dan Saran. 


