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ABSTRAKSI 

 
Sekarang ini teknologi informasi mengalami perkembangan yang cepat dan mencakup 

dalam segala bidang kehidupan. Perkembangan teknologi berdampak pada penggunaan 
teknologi sistem informasi akuntansi. Pemanfaatan teknologi sistem informasi akuntansi telah 
banyak dipakai dan diterapkan oleh beberapa organisasi bisnis untuk mengurangi tingkat 
kesalahan akibat pencatatan data secara sederhana, serta memperoleh informasi akuntansi 
yang cepat dan dapat diandalkan. Masih banyak organisasi bisnis yang belum mengenal 
sistem akuntansi terkomputerisasi,contohnya Bengkel “UTAMA SAKTI”. Dengan tidak 
diterapkannya sistem akuntansi terkomputerisasi membuat Bengkel “UTAMA SAKTI” 
menghadapi banyak kendala akibat sistem manual yang digunakannya, seperti kesalahan 
pencatatan akuntasi, dan tidak dapat menghasilkan informasi akuntansi yang cepat dan 
akurat. Oleh karena itu perlu adanya penerapan accounting software MYOB dengan metode 
COTS (Commercial Off-The-Self Package Software) pada Bengkel “UTAMA SAKTI”. 
Software MYOB memiliki berbagai keunggulan utama yaitu mengurangi kesalahan 
pencatatan akuntansi, dapat mengetahui stok barang dengan akurat, dan dapat menghasilkan 
informasi yang lebih rapi dan tepat. Sehingga dengan penggunaan software MYOB ini, 
diharapkan Bengkel “UTAMA SAKTI” mampu memberikan informasi akuntansi yang benar 
dan akurat serta dapat memberikan penyelesaian untuk masalah – masalah yang dihadapi atau 
yang akan terjadi nantinya. 
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