INFOI(AM Nomor ll

/Th. ll/September/06

UEI{GAPA MYOB ACCOUT{TIilG BAI{YAK MET{TADI PITIHATI PERUSAHAAT{
SEBAGAI SISTEM PEilGOIIHAil DATA AKUNTANSINYA

Oleh ; Itlocframad Zainuri

Abctrak

tunnan Akuntansi rebagai alat pembntu frlam pngambitan kqutunn'keputuan
ekonomi dan kemrryn sennkln difr&n deh pan ushawan. Penmn akunbnsi dalam
membantu melarcarkan tugas rwnajemen gngat menoniol, khususnya dalam
melalcsnakan fungsi rerenanaan dan pngawa*n. Tidak dapat dianglal bahwa

hformasi yang dipdulcan pn manajer modem adalah informasi
akunbnsi. Oleh lcarena itu Wn rlanajer difuntut untuk neniliki kemamptan
rnengBnalisis dan ncnggunalan dab akunbnsi, Akuntansi meruplcan suatu fuhasa
tilsnis. kbagai snfu Mlna akunbnsi meruplan alat unfitk beryikir manaler dalam
binis dan untuk nwtgkomunilasil<an pikinn-pikinn Usnis manajer kryda bawahan dan
absannya, keryda manapr laiA dan k@a pihak luan Berpikir bisnis berafti berpik?
ffin ekonomis nsbnal.
Manaju yang tidak mengm*i akunbrai ffigai bhas bisnis tihk alcan hpt beryikir
ffira blsnis larcna tidak memiliki alat fupikir unfuk itu. funng marnjq puncak yang
tidak bhu mengerai penn akgnbnsi dalam mempngaruhl pdafu nnrmier png ah dl
bwahnya, tidak akan menncatgr blak ukur kinerja yang nnnggunabn informasi
akunbnsi untuk memryroleh WEn ffi pan marnjer terrebut dalam menapai tujuan
Frushaan. Oleh brena itu kehadinn aktnbnsi dapat dilrablan muflak diprlukan.
Ilmu akunbnsi yang ditemulan sfulum ilanya teknolryi komputer adalah ilmu akunbnsl
nanuat, di mana si#em ini diopensilan &rryan bngan (penulisn). Pekerj.aan akunbnsi
manual memedulan proffi yang Fnfrrg, mulai dart WnGrbbO pmbukuan ke buku
Mr (posting) frqyusunan neftfr aldo, frnyrunan nenca laiur, apt pnyxtaian,
pembuabn laporan lceuangan smpi kepda penutuHn buku. Prws ini dapt dilablan
dengan bahas yarE Nefiana kuntg efisiensi &lam wakfii, tenaga dan iuga biaya.
Kakuntan dab dalam akunbnsi manwl tidak nenjadi jamina4 learena keterfubsn
tenagq kelelahan dalan pngolahan &b. Keepbn dalam menghlturE dengan bnaga
manual juga terbabs.
M<emfungan tekrwlogi informasi lang wnakin npiu, berdamryk pula pda pngolahan
&b akunbnsi. Pengolahan dab aktnbnsi png xmula manual, dengan ilanya
teknolryi komputer, dan ditemukannya sfinare akunbnsi lompubr, xperti: DEA (Dac
Easy Accounting) Genenl Ledgu, Simply Aruundng, MYOB Aruunting dan lain
nfugainya. tunryk peruahaan yarE nenggunakn MYOB Accounting sebagai pitihan
sistem pencabbn &ta akunbnsinya dangan alasn bahwa prognm ini mudah, munh,

ffigian bmr

efeldif dan efisien,

xrh

lGta Kunci : MYOB

aman.

Accounting, murah, mudah, efeKif, efisien, aman.

Pendahuluan

l,

PengertianAkuntansi
Definisi Akuntansi dari American Accounting Association (AAA) :
of identifyirg, measuring, and communicating economic
infomd jt@mmE and dsissions by us of ffie informafr'oni

pws

'Actounfring is the
infotmation to prmit
Artinya :
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Akuntansi ialah proses pengidenb'fikasian, pengukunn, dan pengkomunikasian
infurmasi ekonomi untuk memurpkinkan memperoleh pertimban-ganlpertimbangan
dan kepuhsan-keputusan )ang tepat bagi para pemakai informasi iht-.

Definisi Akuntansi dad AICPA (American lnstitute Of Certified public
Amountants) I
l4mounting is tfie aft of rxordirE, alaxifyirtg and summarizing in a signifiant
nanner and in brms of rnney, funsdions aN events which are, in Frt at tea* of
a frnancial chanctcr, and inbprdirg tle resut thereofl,

tutinya:
Alq,Intansi adalah suahr senipencatata& pengelompokkan dan pengikhtisaran menurut

clra yang berafii dan dinyatakan dalam nilai uang, segala transaksi dan kejadian yang
sedikitnya bersifat finansial dan bmr.dian menafsirkan hasilnya.
Dalam kaitannp dengan permasalah pengelolaan data akuntansi perusahaan, manaJer
harus bisa memilih orang-oftlrE )€ng tepaq serta bisa memberikan kebijalonkebijalon dalam akunEnsi.

SiHutAkuntansi Manual
siklus akuntansi adalah perputaran zuahr urutan kegiahn akunhn$, 1reng
dimulai dari penjurnalan bansasalsi, pemostingannya l<e buku besar, penyusunair
nerac.t sldo, pembuatan kertas kerja {nenca lajur), pembuatan apt penyesuaian,
penyusunan laporan keuangan, pembuuatan apt penutup, sampai kepada penyusunan
neEca saldo setelah penut.Ipan dan kembali lagi kegiatan dari permulaan lagi. (H.Z.A.
Moechtar, 1993)
Sistem Akuntansi manual mempunpi suatu siklus sebagai berikut :

a).

Penjumalan (Joumalizing)
PenJurnalan adalah pencabtan pertama transaksi keuangan bedasarkan dokumen

sumber pembukuan, sepefti : n&, kuitansi, faKur, dsb.
lurnaldibagi menjadi dua kelompok besar, )€ih, :
1). JurnalUmum
Jurnal Umum adalah jumal un&.rk mencatat kansaksi perusahaan secara
umum. Mapun bentuknya seperti di bawah ini :

2). JumalKhusus

Jumal Khusus adalah jumal unfuk merrcatat transaksi perusahaan secaftl
khusus. Jurnal Khususterdiri dari :
(a). Jumal Penjualan, adalah jumal untuk mencatat tranmtai penjualan krcdit.
(b). Jurnal Pembelian, adalah jurnal untuk nrencatat transaGi pembelian
kredit
(c). Jumal Pererimaan l(as, adalah Jumal unhrk menetat segala bentuk
transaksi penerimaan kas perusahaan.

(d).Jumal Pengeluamn lGs, adalah jurnal untuk mencatat segata bentuk
transaksi pengeluaran kas perusahaan.

(e). Mernorial (Jumal Umum), adalah jurnal untuk mencatat transaksi yang
tidak bisa masuk keempat kategori Jurnal di ahs, yakni : lurnal penjuilal,
lurnal Pembelian, Jurnal Fenerimaan lGs dan Jumal Pengeluaran Kal.

b).

c).
d).

Pembukuan (Posting)
Pembukuan atau pemasukan post adalah pmasukan angka yang ada dalam jumal
ke dalam buku besar masingma*rE rekening dan buku pembantu piutang digang
dan buku pembantu hutang dagarg.
Penyusunan Neraca Satdo (trial Balance)
Berdasarkan Saldo'saldo yang ada di buku besar di masing-masing rekening, maka
disusunlah Neraca Saldo Sebelum Penymuaian.
Penyusunan Neraca Lajur (Worlaheet)

E
Neraca r-ajur adarah kerhs

)ang disusun, yang fungsinya untuk

mempermudah dalam pemhratan \erja
laporan kelangan.

e). Pembmtan Ayat Fenycuaian
Ayat penyesuaian_ adalah a),at-1Et yang dibrat untuk menyesuaikan
keadaan yang sebenamrc i<onolsr

0.

tutup buku.

riuafon

dengan

perusahaan se6Jlum'perusarraan

Pembuatan Laporan lGuangan
Laporan ketnngan pensahaan yarry dibuat, umumnya nreliputi
:
t). Laporan Ferhitungan t-aba-Rryi.
l-apoPn EntarE rendapatan dan Biaya Perusahaan pada suahr pertode
wakhr

tertenfu.

2). taporan Erubahan Modal
laporan ]iarq menggambarkan posisi perubahan modal perusahaan
3).

zuatu periode waKu ter&nhr.
Neraca

taporal )8rg

g).

pada

menggnmbarkan

posi$ harta, hrfrang dan modal

perusahaan pada waktu terterihr.
Ayat penufup dan Fenyuzunan l'rerae saklo seterah penuhrpan

suahr

Ayat penffirp adalah al,irt Yang dibuat untuk menutrip pe*iraan_perkiraan

pendapatan dan btqn-triaya.
Setelah semul buku besar disesuaikan dan dihrtup, maka disusunlah
neraca satdo
setelah penufupn.

B.

Sistem Akuntansi l(omputer
Sisftem akuntansi dergan komputer adalah sisfiem pengolahan
data dengnn media
elekfonik.
Gambar

B.l

Bagan Alir sisfrem (Howdrart) pengeolahan Data Eeldronik

Xeterangan;
Data diketik (Inprrt) hr{at kq/6oard atau mouse, lalu diproses (process)
oleh cenbal
unit disimpan dalam t{emgry (Main storade) dan-hasitnyi oir,"ui,ron
ryFstng
-- '
(ouput) sementara di monitor atau reardnya oiprinte, iau ai..mr
di 6ta;:-

Unsur-unsur Sistenr pengohhan Data

fnflronif

Sistem pengrolahan data dekhonlq rcihr

sistem pengolahan data dengan
menggunakan komputer.
Adapun unsur-unsur sistem pengolahan data elektronik terdiri
dari :
1. Hardwarc (perarpkat Keras)
Hardware adalah seperanglot alat keras yiang dapat ditanglop
oleh pancaindera,
seperti : dipegang, dilihat, diraba, dirasakan. 2. Softnarc (Peranglot Lunak)

E
softrvare adalah perangkat yang tidak bisa ditangkap oleh pancaindera,
rcitu
program-program
lomputer akuntansi, seperti General Ledger, oai Easy

:

Accounting, Simply Accounting, Dan Myob Accounting.
3. Brainware (fenaga Kerja Manusia)
Brainware adalah Tenaga fikir, dalam hal ini adatah manusia yang menjalankan
suatu sistem.
Brainware dibagi menjadi3 Ungkartan, yaitu :
a). Operator

-

Operator adalah
99ng yang tugasnya mengoperasikan sistem pengeolahan
data eleKronilg dalam hal ini bisa accounting )ang menjalankan -program

b).

c).

Myob Accounting.
Programmer
Programmer adalah orang lang hrgasnya membuat suatu rancangan prCIgrcm.
Analist
Analist adalah orang yarg tugasnya menganalisa suahr deign program.

Siklus Komputer Akunhnsi program lrlyob Acoounting
Siklus Sistem Kornputer Akuntansi derEan Myob Accouiung, dapat dijelaskan sebagai
berikut:

L.

Persiapan

_
2.

Perusahaan yang ingin mengohh data akuntansinya dengan kornputer program
Myob Accounting, harus mempersiapakan :
a). Seperangkgt Kgmputer derqan Printer (Minimal Pentium II memory 64 MB).
b). Mempunyai softuvare Myob Accounting (v.13 atau Myob Accounting ZAA?).'
Installasi Program Myob Accounting

langkah Installasi

3.

:

a). Masuld<an Software Myob Accounting ke CD ROM
b). Aktiftan Jgndulu ftplore (Klik kanan Staft Menu, Explore)
c). AKifkan drive E:\
d). Aktifkan Folder Myob Accounting v.13 plus atau Myob Accounung 2007
e). Double klik Icon Setup
0. KIik Next, tunggu pross
g). Klik Finish
Menjalankan Program Myob Acoounting
a). MengaKifl<an Prqram Myob Accounting.
b). Membmt file data akuntansi baru dan menyimpan.
c). Merancang dan Modifilcsi Rekening :
Menindih Rekening atau akun,
Memanipulasi nomor akun.

-

Menghapusteksakun.
MenonaKtftan akun.
Menghapusakun.
Membuat akun baru.
Menentukan tipe akun.

Menenhrkanlevelakun.

4. Mengatur Setup Pajak
5. Mengatur Linked Acoount.
6. Membuat lortu pelanggan dan nrcncilat syarat pembalaran.
7. Membuat lGrfu pemasok dan mencatat syarat pembayiran.
8. Keluar dari Program Myob Accounting.
9. Membuka File Data Akuntansi.
10. Memasukkan nomor registrasi.
11. Memberi pass,word pada data akuntansi.
12. Mencatat Transaksi.
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13. Penywunan laporan Keuargan.
14. Penutupan buku.

ffudul-llodul

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DIYOB Accounting dan l@unaannya.
ModulAccourt
a). Digunalon untuk perarmrgan dan modiftkasiakun.
b). Digunakan unhrk pencatatan bansaksi jurnal umum
c), Digunakan untuk melihat transaksi jurnal umum
ModulBanking
untuk perrcatatan los kduar.
a). SpentMoney
unfuk penetatan los mazuk
b). Receive Money
ModulPurchase
untuk porcatatan pembelian dan permasalahannya.
untuk nrenc&t transaksi-kansaksi khusus.
ModulTime Billing
untuk permtatan penJualan dan permasalahannya.
ModulSales
untuk perrcatahn Uansaksi khusus penggajian.
ModulPayroll
untuk pencatatan prcduk dan permasalahannya.
Modul Inventory
ModulCard File
unfuk nsnhnt karfu pfiutarE, lGrhr hutan, data karyawan.

:
:

Gambar E.1. llodul-Dlodul MYOB Accoun$ng

ffiffiffiffiffiffi ffiffi
Report (taporan Keuangan)
Bentuk laporan Keuangan di MYOB Am'mting sangat lengkap dan kompleks. Teryantung
kebutuhan pemakai lapoaran apa yang dikehendakinfa.
1. Unfiik membuat Laporan Perhifrgan laba Rugi (Proflit & los6)
r Klik Menu Report, koun$
o Klik Prorft & Loss Uccnnh, KIik Ctr*omise (tentulon Periodenp), KIik Design
(tentukan design laporan)
Klik Display.
2. Untuk membuat Neraca
Klik Menu Report, Acount,
r Klik Balance Sheet (Sbndardt, Kik Cusfrmix (tentukan Paiodenya),
r KIik Des'rgln (tentukan design laporan), KIik Display.
Lapor:an dalam I,IYOB Accounting bisa dierylomsikan di program Miclosoft Excel.

.
.
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Gambar

F,l

Eagan Laporan Perhitungan Laba Rugi

Perueahaan X
Laporan Perlritungan laba Rugi
Untuk Tahun yang Derakhir 3l Desember.....,.

Perjualan

-

Rp

Rp )o(
Rp r<

Refur Penjualan
Potongan Penjualan

rc<

+

llrrya Pokok penjualan :
nersediaa Brg. Dagangan ( per

Fenjualan Bercih

l

Jan ..)

Rp

Rp
Rp
Rp

Fernbelian

ffin Argkut Pembelian
Mdian Bersih
- Retur Pembelian
- ffingan Pembelian

Rp
Rp

to<

)o(
m<

)o(

)o(
)o(

+ RP *(,

fbga

Fokok Bersih pembelian
Teledia Untuk dijual
hrsediaan Brg. Dagangan {per 31

Rp )o(
-*TF--f-+

frtg

Des.,)

Harga Pokok Penjualan

frra

ka
fu

Bp
Rp
Rp
Rp

+ Rp

Rp )o(
Rp )o(
Rp )o(
Rp )o(

(Bunga)

t aba Bersih Sebelum pajak (EBT)

Pajak

(Iax)

Lah Bersih setetah Pajak (FAr)

)o(

*-xq

=-*

Rp
Rp

)o(
)o(

Rp

)o(

Rp
Rp

)o(
)o(

:

Bersih Sebelum Bunga dan pajak

InErst

)o(
)o(
)o(
)o(

:

Elnbn & Biaya I_uar Usaha
Fendapatan.....
ry.....

I

Rp )o(
---F-ru
'

:

laba Kobr
tlsaha:
Peniualan:

Perlengkapan Toko
- Eala Sewa Toko
- Eala Pemasaran
- Ea)€ lain-lain (penjualan)
Jrnl Biaya penjualan
fera Umum & Adminisfrasi
- Eaya Pedengkapan Kantor
- EA/a Peralatan lGntor
- Eat/a usfilq Air, Telp
- Eatra lain-lain (Umum & Adm)
JrnlBiaya Umum &Adm
InlBiaya Usaha
Laba &rcih

tah

Rp p<

Rp
Rp
(EBff)

)o(
)o(

np

q_

-Elo<
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Gambar F,2 Bagan laporan Perubahan i{odal
Perusahaan hgang X
laporan Perubahan ilodal

Per3f Desemhr...,,,.

[odal Awal Per l Jan ..,.

- l.aba Bersih
- Prive

Rp
Rp

Rp

)o(

)o(

>o<

-

ilodal Per3l

Des 2O....

Gambar F,3 Bagan lleraca
Perusahaan &gangX
I{ERACA
PER 31 Eember.......
AXMYA LAHCAR :
lGs

Rp )o(
Rp )o(
Rp )o(
Rp )o(
Rp )o(
Rp )o(
Rp )o(
Rp )o(

Surat Berharga

WeselTagih
Piutang Dagang
krsediaan Brg. Dagangan
Perlengkapan Toko
Perlengkapan lGntor
Biaya dibayar di muka

Rp

lumla Aktiva Lancar
AIOIVA TETAP I
Paralatan Toko

Akum. Peny. Peral Toko
Peralatan Toko (Netto)
Peralatan lGntor
Akum. Peny. Peral lGntor
Peralatan Kantor (Netto)
Kendaraan
Akum. Peny. Kendaraan
Kendaraan (Netto)

Rp
Rp

)o(
)o(

Rp
Rp

)o(
)o(

Rp
Rp

)o(
)o(

-

Rp

-

Rptu

-

Rp

)o(

>o<

)o(

Jumla AKiva Tetap

Rp

TOTATAKTIVA

Rprr

HUTATIG IAT{CAR:
Hutang Gaji
Hutang listrik, air, telp
Hutang Bunga
Hutang Pajak

Jml Hutang Lancar

Rp
Rp
Rp
Rp

)o(

)o(
)o(
)o(

Rp xx

)o(
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IT'TA'{G JK. PAI{'ANG

lk

l-hrtang BNI

Rp )o(
Rp )o(

Panjang

Hipotek u/m

Irnl Hutang Xk. Panjang
IUTAL HUTAT{G

r(}DAL
i'bdalTn.

Rpn *Rp
u
Rp

Basuki

I

Rpxx

TOTAL PASIVA

C. fe*mpulan
Manajer adalah orang Fang dihri kepercayaan untuk memimpin suatu perusahaan.
Tryas-hgas manajer berhubungan dan berloitan dengan fungsi-fungsi manajemen, sepetti:
fungsi perencanaan (Planing), fungsi pengorganisa$an (Aganizing), fungsi penggerakan
(Adtadindl, dan fungsi pengawasan (Confrafiing),
Salah satu furEsi manajer yattg harus diJalankan adalah melakukan peren@naan
yang matang untuk pengolahan data akuntansinya sampai kepada hasilnya, yang berupa
fuarrcial statement (laporan keuangan).
Pemilik perusahaan sangat membutuhkan laporan keuangan yang valid sebagai alat
waluasi dalam penilaian manajer abs kepercayaan yang diberikannya. Untuk itu Manajer
fiarus bisa memilih alternatif-alternatif (pitihan-pilihan) sistem pencatatan akuntansi yang
rnana yang harus dilakukan.
Manajer harus peka dan selalu mengikuti perkembangan-perkembangan baru, baik
dahm dunia informasi ahupun teknologi. Realita yarg harus diterima atas kehadiran Myob
Arcunting sebagai Sistem Pengolahan Dah Afunhnsi harus rnenjadi bahan pernikiran dan
tajian dalam penerapan sistem pengolahan data akuntansinya.
Program Myob Acccounting ini banyak digunakan di perusahaan-perusahaan di
Indoneia, dikarenakan :

.
.
o
.
o
.

mudah digunakan
Ungkat keamanan cukup valid untuk setiap user
kemampuan unfuk diexplorasikan ke so,ftr,vare Mkrosoft ftcel
Kemampuan trash back semua laporan ke source dokumen dan source transaksi.
Dapat diaptikasikan untuk 105 jenis prusahaan yang telah direkomendasikan.

Sofrrare tersebut telah teruji di nqnra-negara lain seperti Amerika, Australia dan
sebagainya.
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