BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Zaman sekarang hampir semua bidang dalam perkerjaan menggunakan teknologi
untuk membantu manusia. Karena itu teknologi berkembang terus menerus sesuai dengan
kebutuhan manusia. Teknologi dalam akuntansi dapat membantu pemantauan, mencatat
pemasukan atau pengeluaran,menghemat waktu dan data dapat dikirimkan dimana pun.
Salon Man's Way adalah salah satu tempat usaha yang bergerak dalam bidang jasa
merapikan rambut, jasa pemotongan rambut, dan penjualan perlengkapan rambut yang
semuanya berfokus pada laki-laki. Dalam menangani pengolahan data penjualan dan
pembelian pada salon Man's Way menggunakan sistem manual (pencatatan) sehingga
dapat memungkinkan memberikan data yang salah kepemilik dan memerlukan waktu
dalam mendata suatu transaksi. Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan bahwa sistem
itu dapat memenuhi standar tujuan dari badan usaha maka penulis akan mencoba
menawarkan sistem Myob Accounting yang akan membantu untuk menyusun pembukuan
secara lengkap, cepat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menghasilkan laporan
keuangan. Sehingga dapat membantu serta memperkecil kesalahan-kesalahan yang terjadi
dalam pembukuan.
Karena itu penulis akan melakukan analisa untuk sistem yang ada dalam Salon Man's
WAy terutama dalam bidang pembukuan. Kemudian penulis akan memperbaiki sistem
sehingga membuat sistem menjadi yang terkomputerisasi dan diharapkan akan membantu
perkerjaan dan sistem akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu penulis
akan membuat judul "PEMANFAATAN MYOB ACCOUNTING PADA TRANSAKSI
KEUANGAN SALON MAN'S WAY".
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2. Masalah
Dalam menangani pengolahan data penjualan dan pembelian pada salon Man's Way
terdapat kelemahan kelemahan dalam proses pembukuan laporan keuangan adalah
sebagai berikut :
a. Sistem yang digunakan tidak efesien karena masih menggunakan sistem manual
b. Data penjualan dan pembelian yang diberikan tidak terjamin benar
c. Pengecekan data jarang dilakukan karena seringnya keluar kota
d. Memungkinkan proses penjualan dan pembelian tidak tercatat kemudian
menyebabkan kesulitan dalam membuat laporan keuangan
3. Tujuan penelitian
Tujuan peneilitian ini adalah memberi kesempatan bagi mahasiswa/i untuk
mendapatkan perbandingan ilmu yang di peroleh dalam perkuliahan dengan dunia kerja,
untuk menerapkan ilmu yang di pelajari selama ini dengan membatu memecahkan
masalah dalam laporan keuangan didunia kerja sehingga dapat dilakukan lebih cepat
akurat, tepat waktu, serta lebih efektif, dan efesien.
4. Batasan Masalah
Dalam rangka memusatkan masalah yang ada agar tidak menyimpang dari
pembahasan. Maka batasan masalah akan membahas tentang penjualan dan pembelian.
Dimana sistem yang digunakan saat ini masih menggunaknan sistem yang bersifat
manual sehingga memerlukan penggunaan komputer agar aktifitas dapat dilakukan lebih
efektif dan efesien.
5. Metode penelitian
Dalam rangka penulisan laporan ini dilakukan penelitian sebagai berikut:
a. Metode Observasi( Pengamatan Lapanngan )
Pengamatan ini dilakukan dengan mengamati langsung prosedur kerja yang
dilaksanakan oleh salon Man’s Way, sehingga dapat diperoleh kumpulan berkasberkas yang berhubungan dengan transaksi pejualan dan pembelian.
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b. Metode Interview (Wawancara)
Metode ini ini dilakukan secara tanya jawab terhadap pemilik dan kariyawan
yang terlibat secara langsung untuk mendapatkan data-data dalam bentuk informasi
maka diharapkan dari metode ini dapat diperoleh penjelasan lebih rinci mengenai
sistem penjualan dan pembelian disalon Man’s Way yang sedang berjalan saat ini.
c. Metode kepustakaan
Selain melakukan observasi, penulis juga melakukan pengumpulan data
dengan cara studi pustaka. Didalam metode ini penulis berusaha melengkapi data-data
yang diperoleh dengan membaca dan mempelajari dari buku-buku dan data-data yang
relevan dan tentu saja yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

6. Sistematika Penulisan
Untuk memperoleh gambaran yang sistematika lebih baik dan terarah, maka disusun
menjadi berberapa bab antara lain:
BAB I

PENDAHULUAN
bab ini penulis menguraikan latar belakang secara umum, masalah
yang dipecahkan,

manfaat penelitian, membatasi

permasalahan,

tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang merupakan
gambaran dari keseluruhan bab.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini yang berkaitan hal yang mendasar dalam penelitian serta
penjelasan teori yang menyangkut penelitian.

BAB III

ORGANISASI
Bab ini akan menjelaskan mengenai sejarah singkat berdirinya
perusahaan, struktur organisasi dan penjelasan unit terhadap tempat
riset.
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BABIV

ANALISIS DAN PERANCANGAN
Pada bab ini penulis mendefinisakan masalah analisa yang diajukan.

BAB VI

PENUTUP
Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan, lapiran dan saran
berserta daftar pustaka.
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