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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang 

Dalam perkembangan teknologi informasi dan persaingan usaha 

dalam berbagai bidang mengakibatkan pelaku-pelaku ekonomi harus dapat 

mengakses secara cepat dan tepat 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. 

Keberhasilan suatu  perusahaan  dalam  mencapai  tujuan yang 

telah disepakati bersama tidak terlepas dari sistem-sistem yang 

menyediakan informasi-informasi yang akurat dan terpercaya. Sistem 

informasi itu salah satunya adalah pembelian dan penjualan. 

Sistem pembelian dan penjualan dikatakan sangat penting karena 

erat kaitannya dengan persediaan barang yang sudah ada. Sebab bila 

pengendalian sistem pembelian  dan penjualan dilakukan dengan asal-

asalan dan tidak terkontrol menyebabkan masalah-masalah 

seperti,menumpuknya barang-barang yang seharusnya tidak terjadi. 

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 efesiensi 

tenaga dan waktu dalam mengolah data. Oleh karena itu dalam 

penyusunan laporan Tugas Akhir ini saya mengambil judul “ 

IMPLEMENTASI AKUNTANSI MENGGUNAKAN APLIKASI MYOB 

ACCOUNTING PADA ELVIDA CELL” supaya dalam pengolahan 

sistem pembelian dan penjualan semakin mudah dan tersistem dengan 

baik. 



18 

 

Hal tersebutlah yang mendorong saya memilih judul tersebut 

sebagai solusi untuk menangani masalah-masalah dan kerumitan proses 

pembelian dan penjualan pada Elvida Cell. 

 

2. Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah dianalisa sistem pembelian  dan 

penjualan  pada Elvida Cell, maka ditemukan beberapa masalah sebagai 

berikut: 

a. Masih menggunakan sistem manual sehingga memerlukan waktu yang 

cukup lama dalam proses pendataan, serta lemahnya sistem 

penyimpanan data dan arsip. 

b. Proses pemesanan barang baik pembelian mauapun penjualan yang 

dilakukan secara lisan, terkadang tidak dicatat secara detail mengenai 

informasi pelanggan dan supplier. 

c. Adanya pemborosan waktu yang digunakan dalam pencatatan 

transaksi. 

d. Sering terjadinya kesalahan dalam perhitungan transaksi dan lamanya 

pencatatan. 

e. Transaksi pembelian barang yang dilakukan tidak tersusun dengan 

baik dan kurang lengkap. 

f. Dalam proses pemesanan barang sering terjadi kesalahan karena 

lamanya pengisian data. 

g. Banyak terdapat kerangkapan data karena sering terjadinya pencatatan 

yang dilakukan secara berulang. 

h. Serta pembuatan laporan penjualan dan pembelian yang tidak 

terperinci, sehingga membuat pemilik Elvida kebingungan dalam 

mengetahui secara detail transaksi keuangan yang terjadi pada periode 

tertentu. 
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3. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini meliputi diantaranya : 

a. Membantu proses pelayanan transaksi pembelian dan 

penjualan,sehingga memberi dukungan untuk pengolahan data yang 

baik. 

b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja. 

c. Kemudahan dalam pembuatan laporan. 

d. Mudah dalam pengolahan data dan informasi yang disajikan sehingga 

membantu dalam proses pengambilan data. 

 

4. Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka penulisan tugas akhir ini 

hanya akan dibahas mengenai Implementasi AkuntansiMenggunakan 

Aplikasi MYOB Accounting untuk menyelesaikan transaksikeuangan pada 

Elvida Cell yang lebih difokuskan pada transaksi penjualandan pembelian 

tunai. 

 

5. Metode Penelitian  

Untuk memperoleh data yang diperlukan dan mempermudah 

penyusunan, maka penulis melakukan beberapa metode salah satunya 

dengan cara: 

a. Pengumpulan data 

Dengan cara melakukan: 

1) Meminta izin kepada pemilik Elvida Cell untuk melakukan riset 

dan wawancara dengan pemilik dan pegawai Elvida Cell mengenai 

proses transaksi penjualan dan pembelian. 

2) Melakukan pengamatan langsung ke Elvida Cell untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

3) Menjadi konsumen untuk mengetahui proses bisnis dalam 

penjualan tunai yang terjadi. 
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b. Analisa terapan akuntansi 

Analisa yang dilakukan dengan menganalisa dokumen-dokumen data 

yang telah ada pada elvida cell. 

c. Implementasi akuntansi menggunakan MyOB accounting 

Berupa rancangan-rancangan hasil dari analisa dokumen data sehingga 

dibuat menjadi rancangan layar masukan, keluaran, penjualan dan 

pembelian pada elvida cell.  

 

6. Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan laporan ini terbagi dalam beberapa bab yang 

tersusun sebagai berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

penulisan Tugas Akhir yang berisikan latar belakang, 

tujuan penulisan, ruang lingkup/batasan masalah, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II ORGANISASI DAN TEKNOLOGI 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai teori akuntansi,teori 

aplikasi MyOB,teori pendukung. 

 

BAB III ANALISA SISTEM 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tujuan 

organisasi,analisa proses,analisa terapan akuntansi. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI AKUNTANSI 

Dalam bab ini dijabarkan mengenai tampilan 

layar,rancangan layar,rancangan struktur bagan 

rekening/perkiraan. 
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BAB V PENUTUP 

Pada bab ini terdapat tentang kesimpulan dan saran yang 

diberikan penulis mengenai apa yang telah diteliti.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


