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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta 

pemanfaatannya secara luas, memberikan peluang dalam pengaksesan, 

pengelolaan suatu informasi pada  perusahaan baik dalam volume besar 

maupun kecil secara akurat dan praktis. 

Kenyataan telah menunjukan bahwa media elektronik merupakan 

faktor yang penting dalam berbagai kegiatan, kehadiran komputer 

dirasakan sangatlah penting, komputer sekarang dirasa telah menjadi 

sebuah kebutuhan. Komputer diciptakan tidak lain untuk membantu 

manusia dalam hal pemecahan masalah, saat ini sudah banyak perusahaan 

yang menggunakan sistem komputerisasi sebagai alat bantu yang 

digunakan dalam upaya melakukan perkembangan usaha. Sehingga segala 

sesuatu yang dikerjakan dapat dikoordinir secara terkomputerisasi yang 

sifatnya jauh dari kesalahan dan lebih efisien. 

Jika suatu sistem komputerisasi yang diterapkan dalam perusahaan 

dapat dijalankan dengan benar maka dapat menghasilkan informasi yang 

berguna. Informasi yang berkualitas hanya bisa dihasilkan oleh suatu 

sistem informasi yang didukung oleh teknologi informasi. 

Informasi merupakan hal yang penting bagi setiap perusahaan, 

semua perusahaan baik jasa maupun manufaktur menggunakan sistem 
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informasi akuntansi dalam mengelola informasi akuntansi perusahaannya. 

Terdapat 3 manfaat dasar sistem informasi akuntansi, yaitu untuk 

mengumpulkan dan memproses data perusahaan secara efektif dan efisien, 

menyediakan informasi yang berguna untuk pembuatan keputusan serta 

untuk menyediakan kontrol yang cukup, guna memastikan bahwa data 

aktivitas bisnis dicatat dan diproses dengan cepat dan untuk menjaga data 

serta aset-aset lainnya. 

Jika sistem informasi akuntansi pada perusahaan sudah didukung 

dengan sistem teknologi informasi yang dijalankan secara komputerisasi, 

maka dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, yaitu dapat 

meningkatkan kefesiensian, pemrosesan data dapat dilakukan secara cepat, 

serta meningkatkan keakuratan dalam pengolahan data. 

 Maju Mapan Motor yang terdapat di Jl. Dukuh Kupang XX/19 

Surabaya ini merupakan perusahaan dagang yang menjual suku cadang 

motor. Dalam usaha ini masih menggunakan sistem informasi akuntansi 

secara manual dalam pencatatan akuntansinya,  pemilik sebatas 

mengumpulkan nota – nota transaksi yang ada serta mencatat transaksi 

yang dilakukan sepanjang bulan. Karena masih secara manual ini dengan 

banyaknya macam barang yang dijual masih terdapat kendala dalam 

melaporkan Laporan Keuangan, dimana data yang dibutuhkan kurang 

lengkap, ada tulisan yang tidak terbaca, seperti nota-nota transaksi yang 

hilang dan terdapat ketidakcocokan jumlah persediaan di gudang dengan 

data dalam laporan persediaan yang disebabkan , tidak dapat mengetahui 
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keuntungan perusahaan secara cepat. Maka disini penulis tertarik untuk 

mengaplikasikan suatu sistem komputer untuk dapat diterapkan langsung 

pada usaha sparepart Maju Mapan Motor ini dengan menggunakan 

software MYOB. 

Peneliti memilih menggunakan software MYOB karena jika 

ditinjau dari sisi user, software MYOB Mudah dipahami karena disertai 

gambar dan ikon yang menunjukkan siklus akuntansi.  Terintegrasi dengan 

Microsoft Office sehingga mudah digunakan dalam editing dan modifikasi 

data atau  laporan, fitur dan fungsi sangat lengkap, seperti reminder utang-

piutang, surat tagihan, payroll bahkan mendukung fungsi Email sehingga 

dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Mudah dalam perawatan database 

dan backup data.  Petunjuk penggunaan banyak beredar di Indonesia hal 

ini karena software MYOB ini populer di Indonesia dan digunakan di 

banyak perusahaan dan juga diajarkan di Universitas dan juga SMK-SMK. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk memilih judul : 

“PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

TERKOMPUTERISASI PADA MAJU MAPAN MOTOR DENGAN 

MENGGUNAKAN SOFTWARE MYOB” 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan tentang 

bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi yang 
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terkomputerisasi pada Maju Mapan Motor dengan menggunakan 

software MYOB. 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian, yaitu : 

Untuk menerapkan sisterm informasi akuntansi terkomputerisasi pada 

Maju Mapan Motor menggunakan software MYOB. 

1.3.2. Manfaat Penelitian. 

Bagi Penulis 

Dapat mengembangkan serta menerapkan ilmu yang telah diperoleh 

pada mata kuliah Praktikum Komputer Akuntansi pada dunia kerja 

yang nyata. 

Bagi Akademik 

Sebagai tolak ukur mahasiswa sejauh mana dalam memahami serta 

menguasai materi yang telah didapat. 

Bagi Perusahaan 

Terancangnya sistem informasi akuntansi secara terkomputerisasi pada 

Maju Mapan Motor. Dengan terancangnya sistem informasi akuntansi 

secara terkomputerisasi dapat meningkatkan sistem pengendalian 

internal menjadi lebih baik, pemrosesan data dapat dilakukan secara 
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cepat serta dapat meningkatkan keakuratan serta kelengkapan dalam 

penyajian informasi akutansi pada Maju Mapan Motor. 
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1.4. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

Maju Mapan Motor 

PENERAPAN SISTEM 

INFORMASI 

AKUNTANSI 

TERKOMPUTERISASI 

PADA MAJU MAPAN 

MOTOR DENGAN 

MENGGUNAKAN 

SOFTWARE MYOB 

- Dalam pencatatan Sistem Informasi akutansi masih secara 

manual. 

- Terdapat kesulitan dalam mengumpulkan informasi untuk 

menyajikan laporan keuangan.  

- Membutuhkan waktu yang lama dalam penyajian laporan 

keuangan. 

- Adanya faktor human eror yang memperlambat penyajian 

informasi akuntansi. 

- Kurang lengkapnya nota-nota yang dibutuhkan untuk  

menyajian laporan keuangan. 

- Terdapat ketidakcocokan jumlah persediaan di gudang 

dengan data dalam laporan persediaan 
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1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I :  PENDAHULUAN. 

Pada bagian ini dikemukakan apa yang menjadi 

latar belakang masalah yang memerlukan pemecahan, 

rumusan masalah yang hartus diselesaikan dalam skripsi, 

serta menjelaskan perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kerangka pikir dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI. 

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendukung 

penelitian yang dapat membantu penulis dalam 

menganalisa dan menyelesaikan permaslahan. 

 BAB III : METODE PENELITIAN. 

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode 

penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yang 

menjelaskan gambaran umum mengenai objek penelitian, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan dat, dan 

metode analisis data. 

 BAB IV : HASIL ANALISIS. 

Dalam bab ini menyajikan hasil analisis data atas 

penerapan sistem akuntansi terkomputerisasi menggunakan 

software MYOB pada Maju Mapan Motor. 
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 BAB V : PENUTUP. 

Bab ini menyajikan kesimpulan yang telah didapat 

atas hasil analisis serta memberikan saran-saran bagi Maju 

Mapan Motor. 
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