
BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penjualan merupakan sebuah usaha atau langkah konkrit yang

dilakukan untuk memindahkan suatu produk, baik itu berupa barang atau

pun jasa, dari produsen kepada konsumen sebagai sasarannya. Penjualan

yang merupakan salah satu kegiatan utama Toko Keramik Ria Jl. Yos

sudarso No. 1 Kec.Pangkalbalam Kota pangkalpinang. Yang bergerak di

bidang penjualandanpembelian keramik. Dimana aktifitas-aktifitas utama

tersebut saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya.

Dalam dunia bisnis, kebutuhan akan teknologi informasi sekarang ini

merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting. Bahkan hampir semua

bidang sekarang ini mulai menerapkan terknologi informasi dalam

pengembangannya dikarenakan oleh kelebihan-kelebihan yang dimiliki

oleh teknologi tersebut.

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

efisiensi tenaga dan waktu dalam mengolah data. Oleh karena itu dalam

penyusunan laporan Tugas Akhir ini penulis mengangkat judul

“IMPLEMENTASI AKUNTANSI MENGGUNAKAN APLIKASI

MYOB UNTUK MENYELESAIKAN TRANSAKSI KEUANGAN

PADA TOKO KERAMIK RIA”, supaya dalam pengelolaan sistem

penjualan bagi Toko Keramik Ria semakin mudah.



Hal tersebutlah yang mendasari penulis untuk memilih judul tersebut

dan sebagai usaha untuk dapat memberikan solusi atau jalan keluar atas

kerumitanmasalah yang ada di dalam sistem pembelian dan penjualan

yang ada pada Toko Keramik Ria.

2. Masalah

Berdasarkan masalah yang berhasil dikemukakan dari hasil analisa

pada sistem pembelian dan penjualan pada Toko Keramik Ria adalah

cara kerja sistem penjualan yang masih menggunakan sistem manual,

masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

Pada sistem penjualan di Toko Keramik Ria masih menggunakan

sistem secara manual sehingga pencatatan dan penghitungan memerlukan

waktu yang cukup lama.

a. Lamanya waktu yang diperlukan dalam melakukan pencarian dan

pencatatan  data-data penjualansehingga dalam pembuatan laporan

sering mengalami keterlambatan.

b. Penyimpanan dokumen yang masih menggunakan pembukuan

sebagai media penyimpanan, sehingga mengalami kesulitan dalam

melakukan pengurutan dan pencarian dokumen  jika dibutuhkan

sewaktu-waktu.

c. Kurang terjaminnya keakuratan data.

d. Kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan dan penghitungan atas

transaksi yang terjadi.

3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam Tugas Akhir ini diharapkan dapat membantu

Toko Keramik Ria dalam memperbaiki sistem yang ada dengan harapan

pengolahan dan penyajian informasi penjualan yang selama ini dilakukan

secara manual dapat dipermudah. Dengan adanya sistem komputerisasi



ini, maka diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan sebagai

berikut:

a. Proses pencarian data lebih cepat dan membantu pembuatan laporan

selesai dengan tepat waktu.

b. Media penyimpanan dokumen menggunakan komputer sebagai

media penyimpanan, sehingga tidak terjadi lagi kesulitan dalam

melakukan pengurutan dan pencarian dokumen jika dibutuhkan

sewaktu-waktu.

c. Data terjamin keakuratannya.

d. Tidak terjadi lagi kesalahan pencatatan dan perhitungan atas transaksi

yang terjadi.

4. Batasan Masalah

Dalam memusatkan masalah yang ada dan agar tidak menyimpang

dari pokok pembahasan maka batasan masalah hanya akan membahas

pada masalah yang hanya berkaitan pada sistem penjualandan system

pembelian pada Toko Keramik Ria.Ruang lingkup dalam penulisan ini

hanya pada beberapa proses yang menyangkutpembeliandan penjualan

keramik, pembuatan nota penjualan hingga pembuatan laporan penjualan

yang ditujukan kepada pemilik.

Dalam system

pembeliantunaipadaTokoKeramikRiaapabilasuatuhariadapelanggan yang

inginmembelikeramikria, tapipersediaanbarangkeramik di toko

sedangtidakada,disinilah system pembeliantunaiterjadi, toko

riaakanmembelikeramik yang sama di took keramik lain

denganpembayarantunai. Dalam sistem penjualan tunai pada Toko

Keramik Ria tidak terdapat transaksi pengembalian barang yang rusak

dan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau diuangkan

lagi, maka dari itu pembeli terlebih dahulu harus memeriksa barang-



barang yang akan dibeli. Maka di Toko Keramik Ria ini diperlukan suatu

sistem yang terkomputerisasi dan akurat. Sistem tersebut diusulkan agar

dapat mengatasi permasalahan atau kendala yang sering ditemukan pada

sistem manual yang sedang berjalan. Dengan memanfaatkan sistem yang

secara benar, memungkinkan pengawasan terhadap proses

pembeliandanpenjualankeramik.

5. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah menggambarkan cara mengumpulkan

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

menyusun tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu mendapatkan data dengan cara :

1) Observasi (Pengamatan Lapangan)

Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara

pengamatan langsung dengan hal-hal yang berkaitan dengan

penjualan yang sekaligus bahan masukan untuk penulisan Tugas

Akhir ini.

2) Metode Interview (Wawancara)

Mempelajari atau menganalisa sistem yang sedang berjalan serta

mendapatkan data langsung dari sumbernya dengan tanya jawab

dan wawancara diharapkan informasi yang diperoleh benar-

benar dapat dipertanggung jawabkan atas pertanyaan yang

diajukan.

3) Metode Perpustakaan

Dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan

masalah penjualan. Penelitian keperpustakaan ini secara teoritis

sangat membantu didalam pembuatan Tugas Akhir ini.



b. Analisa Sistem

Salah satu pendekatan pengembangan sistem adalah pendekatan

Analisa object oriented. Pendekatan object oriented dilengkapi

dengan alat-alat teknik pengembangan sistem sehingga hasil akhirnya

akan didapat sistem yang object oriented yang dapat didefinisikan

dengan baik dan jelas. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini

adalah:

1) Menganalisa sistem yang ada, yaitu memahami proses bisnis

sistem yang sedang berjalan mengidentifikasikan permasalahan-

permasalahan yang ada.

2) Analisa dokumen, yaitu mengspesifikasikan masukan yang

digunakan, database yang ada, proses yang dilakukan dan

keluaran yanag dihasilkan, guna memahami kebutuhan akan

dokumen-dokumen baru.

6. Sistematika Penulisan

Penulisan perancangan ini berdiri dari beberapa bab. Keseluruhan

bab ini berisi uraian tentang usulan pemecahan masalah secara berurtan.

Uraian berikut ini adalah uraian singkat mengenai bab-bab tersebut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penulisan,

masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup / batasan

masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi 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 / perkiraan 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, struktur

tampilan, rancangan layar, rancangan struktur bagan

rekening / perkiraan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran.


