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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
peranan aplikasi MYOB yang bergerak dalam 
bidang jasa dan perdagangan. Penerapan 
dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi 
MYOB yang diterapkan di perusahaan tersebut 
dapat meningkatkan kualitas informasi laporan 
keuangan. Dalam menghasilkan laporan 
keuangan pastinya membutuhkan kelengkapan 
informasi, posting otomatis, kecepatan, 
keandalan, ketelitian. Penelitian yang dilakukan 
oleh penulis adalah di CV Khesena yang 
berlokasi di Bogor. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV 
Khesena menggunakan sistem akuntansi manual 
dan komputerisasi Excel dalam memproses 
laporan keuangannya. Proses akuntansi pada CV 
Khesena dalam menghasilkan laporan 
keuangannya membutuhkan waktu berhari-hari 
dan belum tentu dijamin akurat. Hasil informasi 
akuntansi yang terungkap dalam laporan 
keuangan di CV Khesena meliputi neraca dan 
laporan laba rugi. 
Hasil dari penerapan MYOB ini menunjukkan 
bahwa dengan penerapan MYOB pada CV 
Khesena dapat meningkatkan kualitas informasi 
laporan keuangan. MYOB juga dapat membantu 
kecepatan, ketepatan, kemudahan, kelengkapan 
informasi laporan keuangan pada CV Khesena. 
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PENDAHULUAN 
 

Seiring dengan perkembangan zaman, 
pertumbuhan ekonomi di setiap negara pun 
pasti akan mengalami perkembangan. Selain itu 
dari perkembangan itu akan membawa pengaruh 
terhadap perilaku dan kebiasaan masyarakat. 
Hal ini yang mendorong orang-orang ahli di 
bidangnya untuk terus-menerus menciptakan 
inovasi-inovasi baru di setiap segmen kehidupan 
termasuk sistem komputerisasi.   Di setiap 
inovasi pun selalu akan ada penyempurnaan agar 
hasil yang dicapai dapat lebih baik. 
Perkembangan yang terjadi diciptakan agar 
dapat memenuhi kebutuhan manajemen yang 
semakin meningkat seiring dengan 
perkembangan yang ada. Kecepatan dan 
keakuratan dalam bekerja bisa meningkatkan 

kualitas dan kuantitas dalam menghasilkan suatu 
laporan. 

Dewasa ini pencatatan akuntansi perusahaan 
secara manual sudah semakin jarang ditemui, 
bukan hanya perusahaan dengan skala sedang 
atau besar, tetapi perusahaan kecil pun sudah 
banyak berpindah ke pencatatan menggunakan 
program komputer akuntansi karena pencatatan 
akan lebih efektif dan efisien. Perkembangan 
zaman memang sudah terasa tetapi tak bisa 
dipungkiri masih ada juga beberapa perusahaan 
belum menggunakan sistem komputerisasi 
sebagai pencatatan keuangan mereka masih 
bersifat manual. Pencatatan akuntansi secara 
manual pastilah memiliki banyak kelemahan 
terutama adalah waktu yang dibutuhkan cukup 
lama dan memerlukan tenaga banyak. Ditambah 
lagi dengan tingkat kesalahan yang disebabkan 
oleh human error cukup tinggi. Dengan 
kemajuan teknologi yang semakin hari semakin 
canggih serta kebutuhan akan informasi dan 
penyajian laporan keuangan yang cepat dan 
akurat, maka banyak perusahaan yang beralih 
dengan menggunakan sistem komputerisasi. 
Sistem komputerisasi dalam realitanya telah 
dipakai oleh banyak perusahaan besar. Setiap 
perusahaan menginginkan suatu kemudahan 
dalam mengelola keuangan yang ada dan dapat 
mengurangi kesalahan-kesalahan yang bisa 
terjadi dalam pencatatannya.  

Laporan keuangan pastinya dapat 
menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. 
Maka dari itu dibutuhkan suatu sistem yang 
mengatur informasi akuntansi tersebut agar 
dapat memberikan keunggulan bagi perusahaan 
dan keakuratan dalam laporan keuangan. 
Pemakaian komputer dalam bidang akuntansi 
memberikan manfaat yang sangat besar, baik 
dalam ketelitian maupun volume pekerjaan yang 
dapat ditangani. Banyak perusahaan yang telah 
melakukan transisi dari sistem akuntansi manual 
ke komputer akuntansi. Keputusan untuk 
melakukan transisi ini bergantung pada 
kebutuhan masing-masing perusahaan. Berikut 
beberapa hal yang dapat dijadikan bahan 
pertimbangan : 
1. Kompleksitas perusahaan. Kompleksitas dapat 

dilihat dari jumlah dan jenis   transaksi yang 
terjadi di perusahaan tersebut. 

2.  Laporan keuangan tidak dapat diterbitkan 
sesuai jadwal. Salah satu penyebab masalah 
ini adalah banyaknya waktu yang dihabiskan 
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staf akuntansi untuk melakukan rekonsiliasi 
atau membuat daftar dalam rangka 
penyusunan laporan keuangan. 

3.  Staf akuntansi harus membukukan data yang 
sama beberapa kali dalam rangka 
menghasilkan berbagai jenis laporan yang 
dibutuhkan manajemen. Laporan keuangan 
pastinya akan dihasilkan oleh semua 
perusahaan. Keakuratan dalam informasi 
laporan keuangan pun pastinya sangat 
dibutuhkan dalam suatu perusahaan karena 
dari situlah titik ukur suatu perusahaan 
mengalami kemajuan atau tidak. 
Sistem komputerisasi ini memerlukan suatu 

software yang dirancang untuk menyajikan 
laporan keuangan dan informasi yang berkaitan 
dengan akuntansi. Salah satu software yang 
banyak digunakan dengan adalah MYOB. Dari 
berbagai program paket untuk olah data 
akuntansi, MYOB Accounting merupakan yang 
paling terkenal dan banyak digunakan pada 
perusahaan dan sangat cocok diterapkan pada 
kondisi bisnis di Indonesia. MYOB Accounting 
tidak hanya dapat diterapkan pada perusahaan 
seperti PT, CV atau UD tetapi juga dapat 
diterapkan pada usaha kecil ataupun menengah 
seperti salon, percetakan, rental komputer, 
counter HP, lembaga bimbingan belajar, toko 
pakaian, dan sebagainya. Komputer akuntansi 
bukanlah pengganti staf akuntansi karena 
komputer akuntansi hanya program yang 
dikerjakan oleh staf akuntansi itu sendiri.  
Program komputer akuntansi (MYOB) sampai 
saat ini terus diperbaharui dengan 
bermunculnya versi-versi terbaru. Walaupun 
berbeda-beda versi namun program ini tetap 
memiliki karakteristik yang sama dalam 
pembuatan rekening keuangan, pengaturan 
keuangan, pencatatan keuangan, dan laporan 
keuangan. 

Komputer akuntansi akan meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas staf akuntansi, dan jika 
set up dilakukan dengan baik, sehingga akhirnya 
menghasilkan laporan bagi manajemen yang 
lebih bermanfaat dan tepat waktu. Namun, 
piranti lunak akuntansi terbaik di dunia 
sekalipun akan menghasilkan laporan yang tidak 
bermanfaat, jika yang dimasukkan ke dalam 
sistem adalah data yang salah, atau yang sering 
dikatakan: garbage-in, garbage-out—(sampah 
masuk, sampah keluar). Software MYOB ini 
pastinya mempunyai keunggulan-keunggulan 
bagi perusahaan. MYOB dapat membantu dalam 
menyusun, membaca serta menggunakan 
laporan keuangan. MYOB menyajikan laporan 
keuangan secara otomatis sehingga laporan 
keuangan, seperti neraca, laporan rugi laba, 
cash flow dan berbagai laporan lainnya yang 
dapat dihasilkan secara otomatis. MYOB ini 
sangat mudah dioperasikan, mudah dimengerti 
dan mudah dipelajari, sehingga kendala untuk 

mengoperasikannya menjadi sangat kecil. MYOB 
ini pun dapat langsung dioperasikan dan 
fleksibel, tanpa menuntut prasyarat yang harus 
dikerjakan sebelumnya. Pastinya MYOB ini dapat 
diterapkan untuk semua skala usaha, baik skala 
menengah maupun kecil sehingga benar-benar 
sangat memudahkan perusahaan-perusahaan 
yang ada. Kemudahan yang ada sekarang ini jika 
dapat dipraktekan sebaik mungkin maka akan 
memberikan keuntungan dan kemajuan besar 
bagi perusahaan tersebut. 

CV Khesena adalah suatu perusahaan yang 
bergerak dibidang jasa persisnya dibidang 
otomotif biasanya para costumer yang datang 
pemilik mobil-mobil offroad karena CV Khesena 
terkenal dan biasa menangani mobil-mobil 
seperti itu tetapi tidak menutup kemungkinan 
mobil-mobil biasa pun sering datang. Setiap 
harinya CV Khesena melakukan transaksi baik itu 
transaksi penjualan dan pembelian. Di setiap 
bengkel pastinya ada persediaan untuk 
sparepart dari sebuah mobil dari hal yang kecil 
sampai benda-benda yang besar. Saat ini proses 
akuntansi dan laporan keuangan yang terdapat 
di CV Khesena berupa manual dan dengan Excel. 
Maka dari itu dengan menggunakan program 
MYOB Accounting kita tidak direpotkan dengan 
harus menyusun jurnal sendiri, posting ke buku 
besar, membuat neraca lajur sendiri, posting ke 
buku besar, membuat neraca lajur sampai 
membuat sendiri laporan keuangan. Posisi 
persediaan pun dapat selalu update sesuai 
dengan transaksi yang ada setiap harinya 
sehingga sang pemilik pun dapat memonitor 
setiap harinya. Daftar piutang dan hutang pun 
juga akan berubah setiap harinya jika dengan 
MYOB hal ini pun dapat selalu update karena 
MYOB berhubungan dari satu account dengan 
lainnya. Berdasarkan uraian diatas, maka 
penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana 
peranan aplikasi komputer akuntansi dalam 
penyajian laporan untuk menjamin keakuratan 
informasi laporan keuangan, sehingga penulis 
mengambil judul “PENERAPAN KOMPUTER 
AKUNTANSI (MYOB) UNTUK MENINGKATKAN 
KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PADA 
CV KHESENA”. 

Permasalahan yang akan dibahas adalah : (1) 
Bagaimana kualitas informasi laporan keuangan 
pada CV Khesena ?; (2) Bagaimana kualitas 
informasi laporan keuangan pada CV Khesena ?; 
(3) Bagaimana aplikasi MYOB dalam penyajian 
Laporan Keuangan pada CV Khesena ?; (4) 
Bagaimana peranan MYOB untuk meningkatkan 
kualitas informasi Laporan Keuangan pada CV 
Khesena ?    

 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
Dalam melakukan penelitian, penulis 

menggunakan dua jenis data, yaitu data 
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kualitatif dan data kuantitatif serta 
menggunakan dua jenis sumber data, yaitu : (1) 
Data primer; dan (2) Data Sekunder. Prosedur 
pengumpulan data antara lain adalah dengan 
cara : (1) Wawancara (interview); (2) Observasi 

Analisa terhadap data penelitian dengan 
pendekatan kualitatif. Dimana dalam hal ini 
teknik analisa yang digunakan adalah analisa 
komparatif kualitatif yaitu penulis 
membandingkan kesesuaian landasan teoritis 
yang diperoleh dengan penerapannya di 
lapangan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Peranan MYOB dalam Peningkatan Kualitas 

Informasi Laporan Keuangan pada CV 
Khesena 

 
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

penulis di CV Khesena penyajian laporan 
keuangan dengan menggunakan program MYOB 
jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan 
dengan sistem manual. Pemakaian komputer 
dalam bidang akuntansi memberikan manfaat 
yang sangat besar dalam hal kecepatan, 
ketepatan, kelengkapan, kemudahan, maupun 
volume pekerjaan yang dapat ditangani. Jika 
hal-hal itu dapat terjadi maka dapat 
meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dalam  
hal ini mudah dimengerti karena bidang 
akuntansi berhubungan dengan pekerjaan 
hitung-menghitung yang berulang-ulang. 
Penggunaan komputer pada jaman sekarang ini 
sangat penting bagi perusahaan untuk 
memenuhi segala informasi yang ada di 
perusahaan tersebut.  

Kualitas informasi dalam laporan keuangan 
sangatlah penting karena informasi ini berguna 
untuk pengambilan keputusan dari para 
pengguna laporan keuangan tersebut. Sekarang 
ini sistem komputer sangat berguna untuk 
menunjukkan seberapa eksis perusahaan 
tersebut di dunia bisnis. Program MYOB sampai 
saat ini terus diperbaharaui dengan 
bermunculannya versi-versi terbaru. Walaupun 
berbeda-beda versi namun program ini tetap 
memiliki karakterisitik yang sama dalam 
pembuatan rekening keuangan, pengaturan 
keuangan, pencatatan keuangan, dan laporan 
keuangan. 

Beberapa keunggulan dengan program MYOB 
yaitu kemudahan, kita dapat menganalisa 
transaksi dan memasukkannya ke dalam 
komputer yang secara otomatis akan membuat 
jurnalnya. Jurnal tersebut dapat dicetak setiap 
saat diperlukan. Komputer juga secara otomatis 
membukukan ayat-ayat jurnal ke buku besar. 
Komputer secara otomatis menghitung saldo 
tiap rekening. Dalam sistem komputer juga 
tidak diperlukan neraca lajur karena komputer 

secara otomatis menyusun neraca saldo. MYOB 
sangat memudahkan pengguna untuk melihat 
data yang ada setiap harinya jika memang 
sangat dibutuhkan. Mudah untuk mempelajari 
MYOB karena banyak buku-buku atau modul-
modul yang memuat bagaimana cara 
menggunakannya, sehingga kita hanya mengikuti 
setiap cara di dalamnya. 

Perusahaan yang memerlukan kecepatan dan 
kelengkapan dalam pengolahan sejumlah besar 
data akuntansi sering memanfaatkan sistem 
komputer yang mampu menyimpan dan melihat 
kembali data. MYOB dapat menghasilkan 
informasi yang jauh lebih cepat bila 
dibandingkan dengan sistem manual, sebagai 
akibat proses pengerjaan yang cepat, maka 
volume hasil yang dapat diperoleh juga semakin 
banyak. Kecepatan proses pelaporan ini 
dikarenakan MYOB mempunyai sistem linked 
account yang menghubungkan antara satu 
perkiraan dengan perkiraan lainnya sehingga 
tidak diperlukan lagi proses posting seperti 
halnya dalam proses manual. Linked account ini 
berfungsi untuk mengkoordinasikan beberapa 
nomor rekening untuk penyusunan laporan 
keuangan. Proses akuntansi dengan MYOB 
diawali dengan dicatat data awal perusahaan 
dan berakhir dengan disusun laporan keuangan. 

Dalam perusahaan keamanan data-data 
keuangan pastinya sangat penting. MYOB dapat 
menjamin data perusahaan. Pemakai dapat 
memproteksi file data perusahaan sehingga data 
tidak mungkin diubah oleh orang lain karena 
kita bisa menggunakan password saat memasuki 
data dan selain itu sebaiknya hanya orang-orang 
tertentu yang hanya boleh mengetahui password 
yang ada. 

Dalam hal kemutakhiran, MYOB sangat baik 
bila dibandingkan dengan sistem manual. Dalam 
MYOB kita bisa mengetahui persediaan 
(inventory) yang digunakan untuk mencatat dan, 
menghitung barang dagangan sehingga inventory 
selalu update setiap harinya. Perusahaan dapat 
selalu memantau setiap inventory yang keluar 
dan masuk agar lebih akurat dapat dilakukan 
juga stock opname pada setiap bulan. Selain 
dalam hal inventory, MYOB juga dapat 
menyusun laporan keuangan dari penjualan, 
pembelian, dan aset perusahaan bahkan 
tersedia lebih dari 150 jenis laporan keuangan 
yang dapat tersimpan secara otomatis dan 
tersaji secara menyeluruh. Laporan itu dapat 
disajikan dengan seketika jika manajemen 
membutuhkan laporan tersebut. Sebagai contoh 
untuk posisi persediaan per 31 Januari 2009 
hasil saji report seperti pada lampiran 4. Untuk 
daftar piutang dan hutang per 31 Januari 2009 
juga dapat dilihat seperti pada lampiran 5 dan 
6. 

Sistem manual sebenarnya dapat 
menghasilkan laporan yang sama dengan MYOB 
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namun jika manual masih rawan dengan segala 
kesalahan yang ada. Jika sistem manual pun 
laporan tersebut menjadi sangat tidak efektif 
dan efisien karena pastinya akan memakan 
waktu yang lama, tenaga yang banyak. Jika 
menggunakan MYOB kita tinggal mengikuti 
setiap prosedur yang ada sampai menjadi 
laporan. Sistem manual juga belum dijamin 
keandalannya karena dikerjakan oleh tenaga 
manusia, sehingga tingkat kesalahan pun cukup 
tinggi. Keandalan dalam laporan keuangan 
sangatlah penting karena itu salah satu hal 
karakteristik kualitatif laporan keuangan yang 
berarti informasi memiliki kualitas andal jika 
bebas dari salah saji yang menyesatkan, 
kesalahan material, dan dapat diandalkan 
penggunanya sebagai penyajian yang tulus atau 
jujur (faithful representation) dari yang 
seharusnya disajikan atau yang secara wajar 
diharapkan dapat disajikan. 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan 
MYOB bisa meningkatkan kualitas laporan 
keuangan dari hal kemudahan, kecepatan dan 
kelengkapan informasi, mencegah atau 
mengurangi kekeliruan, keamanan dalam 
sistem. Semua perusahaan pun menginginkan 
suatu laporan keuangan yang seperti itu adanya 
karena laporan keuangan yang disajikan dapat 
lebih terjamin.  

KESIMPULAN 
  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan oleh penulis, maka kesimpulan yang 
dapat diambil dengan menerapkan program 
komputer akuntansi (MYOB) dalam pengolahan 
data pada CV Khesena adalah sebagai berikut : 
1. CV Khesena adalah perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa otomotif khususnya 
untuk mobil-mobil offroad walaupun begitu 
mobil-mobil pada umumnya pun datang. 

2. Saat ini CV Khesena menyusun laporan 
keuangan secara manual dan dibantu dengan 
program pengolah data Excel untuk 
menyimpan data persediaan yang ada dan 
selalu dilakukan stock opname setiap akhir 
bulannya. 

3. Proses pengolahan data pada CV Khesena 
sesuai dengan siklus atau proses akuntansi 
pada umumnya yang dimulai dari transaksi, 
pencatatan, pengklasifikasikan, sampai pada 
tahap pelaporan. 

4. Laporan keuangan yang dihasilkan dengan 
sistem pengolahan data yang ada pada saat 
ini di CV Khesena menghasilkan neraca dan 
laporan laba rugi. 

5. Metode akuntansi yang digunakan oleh CV 
Khesena dalam menyusun laporan 
keuangannya adalah accrual bassis, yaitu 
setiap transaksi diakui pada saat terjadi, 

dicatat dan dilaporkan dalam laporan 
keuangan pada periode yang bersangkutan. 

6. Dengan adanya sistem akuntansi berbasis 
komputer, khususnya program MYOB sangat 
membantu manajemen, karena laporan yang 
dihasilkan oleh MYOB bersifat up to date 
sehingga dapat dilihat dan dicetak kapan 
saja sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 
pemilik. Selain itu laporan yang dihasilkan 
lebih lengkap karena sebelumnya laporan 
keuangan yang dihasilkan standar saja. 
Dengan MYOB banyak laporan keuangan yang 
dapat dihasilkan antara lain daftar piutang, 
daftar hutang, daftar persediaan termasuk 
laporan arus kas (metode tidak langsung). 

7. Dengan MYOB dapat meningkatkan kualitas 
informasi laporan keuangan pada CV 
Khesena dengan kecepatan, ketepatan, 
kelengkapan, kemudahan, keamanan, 
maupun volume yang dihasilkan lebih detail 
sehingga pemilik dapat dengan jelas 
menganalisa setiap transaksi yang ada setiap 
harinya. 
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