
BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat saat ini

banyak membantu dalam kehidupan manusia dan menarik perhatian

masyarakat luas. Perkembangan komputer yang dinamis diiringi

perkembangan zaman dapat menghasilkan informasi yang cepat dan akurat

dan tidak memerlukan waktu yang lama dalam menggali informasi yang

dibutuhkan. Mulai dari sebuah perkantoran yang menggunakan komputer

untuk sebuah sistem informasi yang berguna untuk kantor tersebut dalam

menyelesaikan semua pekerjaan yang ada, seperti menyimpan semua

berkas-berkas penting sampai pembuatan laporan.

Komputer adalah suatu alat elektronik yang dapat menginput data,

mengolah data, serta memberikan informasi secara otomatis dengan bantuan

suatu program sehingga menghasilkan informasi yang dapat berguna bagi

pemakaiannya.

Komputerisasi telah banyak memberikan bantuan dalam usaha

pemecahan masalah terutama yang dihadapi dalam transaksi di bidang usaha

dan bisnis, seperti transaksi penjualan, pembelian, persediaan barang dan

lain-lain. Dalam proses transaksi tersebut dibutuhkan pengolahan data yang

tepat dan akurat.

Dalam hal ini diperlukan aplikasi akuntansi untuk membantu

mempermudah dalam penyelesaian transaksi keuangan. Peranan komputer

disini akan sangat menunjang sekali dalam menjaga dan memberikan

dukungan kepada sistem agar menjadi lebih baik. Sebagai bahan penulisan

tugas akhir ini, adapun judul yang diambil dan dipilih adalah “

IMPLEMENTASI AKUNTANSI MENGGUNAKAN APLIKASI MYOB

PADA TOKO MATAHARI.”
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2. Masalah

Masalah yang dihadapi oleh Toko Matahari adalah kegiatan

pengolahan data yang masih dilakukan secara manual, sehingga

menimbulkan berbagai masalah, seperti:

a. Pada sistem penjualan dan pembelian Toko Matahari masih menggunakan

sistem secara manual sehingga pencatatan pembelian barang dan

perhitungan memerlukan waktu yang cukup lama.

b. Penyimpanan dokumen- dokumen penjualan dan pembelian yang masih

menggunakan media kertas yang sewaktu- waktu dapat hilang atau rusak.

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

dan pembelian.

3. Tujuan penulisan

Penulisan tugas akhir dapat memperbaiki sistem yang ada dengan

harapan agar pengolahan yang selama ini masih dilakukan secara manual,

dapat mempermudah dan mempercepat kinerjanya.

Adapun tujuan dari penulisan laporan tugas akhir pada Toko

Matahari adalah sebagai berikut:

a. Membantu proses pelayanan transaksi penjualan dan pembelian barang

yang telah terkomputerisasi sehingga pencatatan dan perhitungan tidak

memerlukan waktu yang cukup lama.

b. Memudahkan pencarian dokumen jika di butuhkan sewaktu- waktu.

c. Menghasilkan laporan yang lebih spesifik dari tiap kegiatan dalam

usahanya dengan akurat dan tepat waktu.

4. Batasan Masalah

Sesuai dengan bidang yang dikuasai maka dalam melakukan riset

tugas akhir ini telah dipelajari pemanfaatan aplikasi akuntansi untuk

menyelesaikan transaksi penjualan tunai dan pembelian tunai pada Toko

Matahari berdasarkan pada suatu pertimbangan yang telah dikuasai.
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Oleh karena itu, untuk lebih memusatkan masalah yang ada agar

tidak menyimpang dari topik, maka batasan masalah hanya akan

membahas pada masalah yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi

penjualan tunai dan pembelian tunai.

Ruang lingkup penulisan pemanfaatan aplikasi akuntansi ada pada

beberapa proses yang menyangkut penjualan tunai, mulai dari pelanggan

membeli barang, pemesanan barang, pembuatan nota, sampai pembuatan

laporan mengenai transaksi penjualan dan pembelian tunai dari Toko

Matahari.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah menggambarkan cara mengumpulkan

informasi-informasi atau data-data yang diperlukan sebagai bahan untuk

menyusun tugas akhir adalah sebagai berikut:

a. Metode Pengumpulan Data.

1) Observasi

Observasi yaitu serangkaian pengumpulan data yang dilakukan secara

langsung terhadap subjek atau objek penelitian melalui mata, telinga,

dan perasaan. Dengan melihat fakta-fakta fisik dari objek yang diteliti.

Observasi pada penelitian ini dilaksanakan di Toko Matahari yang

berada di Jln. Trem Pangkalpinang

2) Wawancara

Wawancara yaitu metode untuk mendapatkan data dengan wawancara

secara lisan serta tulisan yang dilakukan dua orang atau lebih dalam

usaha untuk melengkapi data-data yang akan diperoleh serta untuk

mengetahui masalah yang terkait pada penjualan tunai.
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3) Studi pustaka

Selain kegiatan observasi dan wawancara dalam pengumpulan data,

maka penulis melakukan studi pustaka untuk mengumpulkan data

tentang pemecahan masalah dan penelitian kepustakaan dengan

memanfaatkan buku-buku pada perpustakaan STMIK ATMA LUHUR

ataupun menggunakan diktat-diktat yang berkaitan dengan penyusunan

laporan Tugas Akhir (TA) ini.

b. Analisa terapan akuntansi

Dalam pembahasan analisa terapan akauntansi salah satu pendekatan

pengembangan sistem adalah pendekatan analisa object oriented.

Pendekatan object oriented dilengkapi dengan alat-alat teknik

pengembangan sistem sehingga hasil akhirnya akan di dapat sistem yang

object oriented yang dapat didefinisikan dengan baik dan jelas, kegiatan

yang dilakukan pada tahap ini adalah:

1) Menganalisa sistem yang ada, yaitu mempelajari dan mengetahui apa

yang dikerjakan pada system yang ada.

2) Menspesifikasikan system, yaitu menspesifikasikan masukan yang

digunakan dan keluaran yang dihasilkan. Adapun tahapan-tahapan

pada analisa terapan akuntansi yaitu flowchart.

a. Implementasi 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 sistem dalam penelitian ini menggunakan sofware  MYOB

accounting versi 13.

Aplikasi MYOB telah menyediakan menu-menu sesuai dengan

kebutuhan transaksi. Sehingga pencatatan transaksi lebih efektif dan
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efisien. Aplikasi MYOB menghasilkan output laporan keuangan berupa

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

memproses persediaan barang diperusahaan.

Sistem pencatatan pada Toko Matahari ini masih bersifat manual.

Sehingga masih banyak kelemahan-kelemahan yang dihadapi. Dengan

menggunakan aplikasi MYOB diharapkan dapat mengatasi kelemahan

pada Toko Matahari. Transaksi yang dilakukan diantaranya penerimaan

kas, pengeluaran kas, penjualan dan pembelian.

6. Sistematika penulisan

Agar penulisan  dapat menjelaskan tentang  laporan Tugas Akhir

ini secara terurai  dengan baik dan akurat, maka penulisan perlu disusun

secara terstruktur dan sistematis, adapun sistematis penulisan yang

digunakan untuk menyusun laporan ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan latar belakang penulisan,

masalah, tujuan penulisan, batasan masalah, metode

penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini penulis akan menjelaskan tentang teori-teori dasar

atau umum dan teori-teori khusus yang berkaitan dengan

analisa serta permasalahan yang dibahas pada bagian sistem

yang sedang berjalan dan literature review.

BAB III ANALISA SISTEM

Pada bab ini berisi tentang tinjauan organisasi yaitu, sejarah

berdirinya organisasi, struktur organisasi, pembagian tugas

dan tanggung jawab, analisa proses, activity diagram,

analisa keluaran, analisa masukan pada sistem yang

berjalan, serta kebutuhan sistem.
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BAB IV IMPLEMENTASI AKUNTANSI

Dalam bab ini berisi tampilan layar yang meliputi: struktur

tampilan, rancangan layar, rancangan struktur bagan

rekening.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian yang terakhir dari bab yang

menguraikan kesimpulan dari keseluruhan bab serta saran-

saran yang dapat diberikan oleh penulis dari hasil penelitian

yang dilakukan terhadap sistem tersebut.


