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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Toko Saudara Jaya merupakan sebuah perusahaan dagang yang berlokasi 

di pasar Belimbing Kuranji, Kota Padang. Toko ini menjual berbagai macam 

kebutuhan sehari-hari yang dijual secara grosir dan eceran untuk produk-produk 

tertentu. Berdasarkan wawancara dan observasi langsung yang telah dilakukan 

(Wawancara Personal, 1 Juni 2016), produk yang dijual sangat banyak lebih 

kurang 150 barang seperti gula, rokok, makanan ringan, teh, pasta gigi, sabun, 

deterjen (bahan pembersih), kue kering, dan lain-lain. Setiap harinya, pelanggan 

yang datang sangat banyak sehingga menyebabkan para karyawan kesulitan 

dalam melayani pembelian dari pelanggan. Kemudian, proses bisnis yang masih 

tradisional dan belum terkomputerisasi berdampak pada seringnya terjadi 

kesalahan pencatatan pembelian dan penjualan barang, proses perhitungan 

transaksi yang lama, sulit dalam pengelolaan barang, lambatnya informasi 

ketersediaan barang di gudang, serta terkendala dalam pembuatan laporan 

keuangan pada akhir periode. 

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Toko Saudara Jaya dapat 

menerapkan Aplikasi MYOB yang sudah banyak diterapkan oleh perusahaan-

perusahaan saat ini. Penerapan MYOB pada tiap modulnya dan dapat 

memisahkan penjualan yang satu dengan penjualan yang lainnya sehingga dapat 

menghasilkan laporan keuangan yang jelas dari tiap-tiap transaksi, diharapkan 

mampu memecahkan masalah pada Toko Saudara Jaya. 

MYOB memiliki beberapa kelebihan yaitu mudah digunakan, MYOB 

memiliki icon serta description yang jelas untuk tiap fungsinya. Sehingga 

siapapun yang belum mempelajari akuntansi tetap akan bisa menggunakan 

software MYOB ini. Software ini hanya perlu menginput data – data dalam 

database, lalu kelebihan selanjutnya melakukan penghitungan dengan mudah dan 

cepat. Perhitungan akuntansi akan menjadi lebih cepat dan juga efisien dengan 

menggunakan software ini. Jika harus menghitung pembukuan dan beragam 
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rumus akuntansi untuk satu periode secara manual, pasti akan lama. Karena itu, 

penggunaan MYOB sangat membantu dalam hal efiseisnsi waktu dan juga 

kecepatan dari perhitungan akuntansi. Dan juga tidak memerlukan maintenance, 

apabila sudah diinstall akan bisa digunakan terus menerus tanpa perlu melakukan 

maintenance bahkan mengeluarkan biaya bulanan. Maka dari itu MYOB sangat 

efektif untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang, tanpa perlu 

mengeluarkan biaya tambahan lagi setiap bulannya untuk software ini (Zaenuri, 

2006). 

MYOB merupakan salah satu aplikasi yang berbasis desktop. Dalam sebuah 

jurnal yang berjudul “Perbandingan Penerapan Sistem Akuntansi Konvensional 

dengan Sistem Akuntansi Berbasis Komputer pada Perusahaan Dagang” yang 

ditulis oleh Uding Sastrawan, SP, Ratih Pratiwi, SE dan Eka Merdekawati, SE 

pada tahun 2012, telah dilakukan perbandingan penerapan sistem akuntansi 

konvensional dengan sistem akuntansi berbasis komputer. Hasil perbandingan 

tersebut menyatakan sistem akuntansi berbasis komputer lebih unggul dari pada 

sistem akuntansi konvensional. Penerapan aplikasi MYOB untuk perusahaan 

dijelaskan dalam jurnal yang ditulis oleh Mochamad Zaenuri pada tahun 2013 

yang berjudul “Penerapan Aplikasi Software MYOB pada Perusahaan Dagang 

(Toko Angkasa Komputer)”. Pada jurnal ini disimpulkan bahwa penerapan SIA 

menggunakan MYOB dapat dipraktikkan pada perusahaan dagang komputer, 

“Toko Angkasa Komputer”, yang menjual assesories komputer, maintenance dan 

networking. Jurnal lainnya yang membahas aplikasi MYOB yaitu “Mengapa 

MYOB Accounting Banyak Menjadi Pilihan Perusahaan sebagai Sistem 

Pengolahan Data Akuntansinya” yang ditulis oleh Mochamad Zaenuri pada tahun 

2006. Kesimpulan dari penelitian tersebut, MYOB banyak digunakan oleh 

perusahaan di Indonesia karena MYOB mudah digunakan, tingkat keamanan 

cukup valid untuk setiap user, kemampuan untuk diexplorasikan ke program 

Microsoft Excel, kemampuan trash back semua laporan ke source dokumen dan 

source transaksi, dapat diaplikasikan untuk 105 jenis perusahaan yang telah 

direkomendasikan, serta software MYOB telah teruji di negara-negara lain seperti 

Amerika, Australia dan sebagainya. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian tugas akhir 

pada objek yaitu Toko Saudara Jaya dengan mengimplementasikan aplikasi 

MYOB Accounting. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul “Penerapan 

Sistem Pembelian, Persediaan, Penjualan, dan Keuangan di Toko Saudara 

Jaya Menggunakan Aplikasi MYOB Accounting ” 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang, dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini 

adalah bagaimana menerapkan Aplikasi MYOB Accounting untuk sistem 

informasi pembelian, persediaan, penjualan, dan keuangan pada Toko Saudara 

Jaya. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penerapan dilakukan pada Toko Saudara Jaya untuk proses bisnis 

pembelian, persediaan, penjualan, dan keuangan. 

2. Aplikasi yang digunakan yaitu MYOB Accounting v.19. 

3. Laporan yang dihasilkan yaitu laporan penjualan, laporan pembelian, 

laporan stock barang, dan laporan keuangan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis proses bisnis yang sedang berjalan di Toko Saudara Jaya 

digambarkan dengan menggunakan Business Process Model Notation 

(BPMN). 

2. Melakukan penerapan aplikasi di Toko Suadara Jaya sehingga berkerja 

secara komputerisasi. 

3. Melakukan pengujian aplikasi MYOB pada Toko Saudara Jaya dan 

menghasilkan laporan yang terkait dengan penjualan, pembelian, persedian 

dan laporan keuangan.  
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1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang dihasilkan antara lain: 

1. Membantu meningkatkan efisiensi perusahaan dalam melakukan 

pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan. 

2. Memudahkan perusahaan dalam mengontrol persediaan barang. 

3. Memudahkan dalam perhitungan keuangan perusahaan. 

4. Meminimalisir biaya alat tulis kantor (ATK) untuk kebutuhan manual. 

1.6 Metodologi Penelitian 

Dalam penyusunan tugas akhir ini digunakan metodologi sebagai berikut: 

1. Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan untuk mengenali dan menganalisis objek 

penelitian dengan lebih mendetil. Adapun cara yang digunakan adalah 

dengan melakukan wawancara dan pengamatan langsung terhadap Toko 

Saudara Jaya, lalu mengidentifikasi proses bisnis pembelian, persediaan, 

dan penjualan barang yang sedang berjalan, kemudian membuatkan usulan 

sistem secara terkomputerisasinya yang digambarkan dengan 

menggunakan Business Process Model Notation (BPMN), serta 

penggambaran model kerja sistem yang akan diterapkan menggunakan use 

case diagram. 

2. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan terhadap berbagai jenis buku dan jurnal untuk 

mencari landasan teori dan penelitian terkait. 

3. Pengumpulan data 

Pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan. Data-data yang dikumpulkan berupa data daftar barang, 

pembelian dan penjualan barang, serta jumlah persediaan barang. 

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan pemilik Toko Saudara Jaya untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. 
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b. Observasi langsung 

Melakukan pengamatan langsung terhadap proses bisnis yang sedang 

berjalan. 

4. Analisis Proses Bisnis 
 

Analisis proses bisnis dilakukan untuk mengetahui proses bisnis yang 

sedang berjalan pada Toko Saudara Jaya. Proses bisnis tersebut 

digambarkan dalam bentuk Business Process Model Notation (BPMN). 

Metode yang digunakan adalah wawancara secara langsung kepada pemilik 

serta admin perusahaan sehingga memperoleh informasi mengenai sistem 

penjualan pembelian, pengelolaan laporan keuangan, daftar saldo awal dan 

kebijakan akuntansi lainnya. Setelah melakukan analisis terhadap proses 

bisnis yang sedang berjalan pada Toko Saudara Jaya, maka dilakukan 

perancangan proses bisnis yang diusulkan menggunakan aplikasi MYOB. 

5. Implementasi Sistem MYOB 

Pada tahapan ini, dilakukan implementasi aplikasi MYOB Accounting untuk 

membantu pelaksanaan proses bisnis dan mengatasi masalah yang terjadi 

pada Toko Suadara Jaya. Pada tahapan ini dilakukan setting dan 

konfigurasi, penginputan data master seperti data barang, pemasok, dan 

karyawan. 

6. Pengujian 

Pengujian dilalukan untuk memastikan kesesuaian laporan yang dihasilkan 

oleh aplikasi dengan laporan yang dibutuhkan oleh Toko Suadara Jaya. 

Hasil dari pengujian ini yaitu kesesuaian antara proses bisnis yang sedang 

berjalan pada perusahaan dengan proses bisnis yang diterapkan 

menggunakan aplikasi MYOB.  

7. Kesimpulan  

Berisi kesimpulan yang diperlukan untuk meningkatkan proses bisnis pada 

Toko Saudara Jaya. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini terdiri atas 5 (lima) bab yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

metodologi penelitian serta sistematika penulisan dari laporan Tugas 

Akhir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan pengertian sistem informasi, pengenalan MYOB, 

pembahasan konsep pembelian, persediaan, dan penjualan barang pada 

perusahaan dagang, tools analisis sistem. 

BAB III ANALISIS PROSES BISNIS PERUSAHAAN 

Bab ini berisi profil perusahaan secara umum, identifikasi proses bisnis 

perusahaan yang sedang berjalan, usulan sistem terkomputerisasi ke 

perusahaan, pengambaran model kerja sistem yang akan diterapkan 

menggunakan use case diagram, serta memakaikan chart of accounts 

default pada perusahaan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan. 

BAB IV PENERAPAN DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang penerapan MYOB Accounting yang telah dipilih dan 

pengujian proses penerapan yang telah dilakukan. Juga di dalamnya 

tercakup proses instalasi, konfigurasi, kustomisasi aplikasi, dan 

menghasilkan laporan pembelian, persediaan, dan penjualan barang serta 

laporan keuangan perusahaan secara otomatisasi. 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran untuk pengembangan 

penelitian selanjutnya. 


