
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada zaman globalisasi seperti sekarang ini semuanya serba modern dan 

perkembangan teknologi komputer yang sangat pesat pun membawa imbas 

pada seluruh lapisan bidang usaha, sehingga komputerisasi dalam berbagai 

bidang sudah merupakan tuntutan yang mendasar saat ini.kebutuhan akan 

informasi yang cepat, tepat dan akurat sangat diperlukan sebagai 

pertimbangan proses pengambilan keputusan selanjutnya. Dalam hal ini, 

usaha dagang yang merupakan salah satu instansi penting dalam instansi lain 

juga membutuhkan pengolahan informasi yang optimal supaya memberikan 

pelayanan yang terbaik bagi instansi lain maupun konsumen. 

Setiap perusahaan pasti memerlukan dukungan dari teknologi yang modern 

juga. Salah satunya ketersediaan komputer pada setiap perusahaan, yaitu 

bertujuan untuk menggantikan segala aktivitas yang sebelumnya dikerjakan 

secara manual oleh para pegawai menjadi dikerjakan menggunakan sistem 

komputerisasi (Penggunaan Aplikasi Accurate). Apotek Dewi merupakan 

sebuah usaha yang bergerak di bidang penjualan obat. Untuk menunjang 

kemajuan suatu perusahaan, Apotek Dewi yang belum menerapkan sistem 

komputerisasi. Sebuah komputer memerlukan suatu perangkat lunak untuk 

mendukung hasil akhir yang kita inginkan.  

 Sistem pembelian tunai dikatakan sangat penting karena erat kaitannya 

dengan persediaaan barang dan obat yang ada di gudang. Sebab baik 

pengendalian pembelian tunai dilakukan dengan asal – asalan dan tidak 

tekontrol menyebabkan bagian gudang akan menghadapi masalah – masalah 

seperti, menumpuknya barang – barang yang sudah kedaluarsa. Serta sistem 

penjualan tunai yang tidak tekontrol dan tidak di catat dengan benar akan 

menyebabkan kekeliruan dalam pencatatan laporan. Oleh karena itu penulis 

bermaksud mengangkat masalah tersebut untuk menyusun laporan tugas akhir 

(TA) dengan judul “Implementasi Akuntansi Untuk Menyelesaikan Transaksi 



Keuangan menggunakan accurate pada Apotek Dewi”, dan sebagai usaha 

untuk dapat memberikan solusi serta pemecahan masalah yang sering terjadi 

dalam sistem pembelian dan penjualan tunai. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Setelah penulis melakukan analisa, maka permasalahan yang ada di 

Apotek Dewi antara lain : 

1. Nota – nota pembelian dan penjualan tidak tersusun secara rapi pada 

sistem arsip yang ada. 

2. Stok barang yang diperlukan tidak tersedia. 

3. Sering terjadinya kesalahan dalam pencatatan. 

4. Transaksi – transaksi pembelian tunai tidak tersistem dengan baik. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Sesuai dengan judul laporan tugas akhir ini penulis hanya menfokuskan 

pembahasan masalah yang hanya berkaitan dengan sistem pembelian dan 

penjualan tunai yang terjadi di Apotek Dewi saja. Ruang lingkup dalam 

penulisan ini hanya ada beberapa proses yang menyangkut neraca,  laporan 

pembelian, laporan penjualan serta lapoaran keuangan laba/rugi. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Dari penulisan laporan akhir ini penulis bermaksud untuk merancang 

sistem pembelian dan penjualan tunai dengan baik sehingga sistem ini dapat 

dimanfaatkan oleh Apotek Dewi diantaranya : 

1. Terdatanya barang apa saja yang dibeli serta jumlahnya, sehingga mudah 

mengetahui keadaan stok barang. 

2. Mempermudah penyimpanan nota – nota pembelian dan penjualan agar 

pada saat diperlukan kembali dapat dicari dengan mudah dan tersusun rapi. 

3. Mempermudah dalam pembuatan laporan yang ditunjukan kepada 

pimpinan. 



4. Terjaminnya keakuratan data pada pencatatan dan perhitungan atas 

transaksi – transaksi yang terjadi. 

 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Dalam rangka penulisan tugas akhir (TA) ini penulis menggunakan 

metode atau pendekatan deskriptif yaitu metode penyajian, pengumpulan 

serta analisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas 

mengenai permasalahan yang ada dihadapi secara nyata pada saat melakukan 

pengamatan. 

Teknik pengumpulan data yang diambil untuk mendukung metode tersebut 

adalah: 

1. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

  Melakukan observasi lapangan yaitu melihat langsung terhadap kerja 

rutin sehari-hari, berkenaan dengan proses pembelian, proses penjualan,  

serta mempelajari bentuk dokumen-dokumen yang digunakan dan 

laporan yang dihasilkan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. 

b. Wawancara 

Melakukan wawancara pada pihak yang berkaitan dengan alur 

permasalahan. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan bahan 

penulisan yang mungkin lepas dari pengamatan, terutama menyangkut 

hal-hal yang tidak rutin yang lebih banyak menyangkut perkembangan 

dan kebijaksanaan. Hal ini untuk bahan pertimbangan kearah perbaikan 

dari proses yang ada. 

c. Studi Literatur 

Mengumpulkan dan melengkapi data-data yang diperlukan melalui 

buku-buku di perpustakaan. 

d. Analisa Sistem 

Analisa sistem menggunakan activity diagram, analisa dokumen 

masukan, analisa dokumen keluaran. 

 



2. Terapan Akuntansi 

Model akuntansi yang menggambarkan keterkaitan antar transaksi yang 

ada pada posisi pencatatan dalam pos rekeningnya lengkap dengan nomor 

rekening, nama rekening dan posisi (debet atau kredit) yang di gambarkan 

dalam bentuk neraca,  laporan pembelian, laporan penjualan serta laporan 

keuangan laba/rugi. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

    Penulisan perancangan ini terdiri dari beberapa bab. Keseluruhan bab ini 

berisi uraian tentang usaha pemecahan masalah secara berurutan. Uraian 

berikut ini adalah uraian singkat mengenai bab-bab tersebut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi tentang pendahuluan tentang gambaran umum yang 

meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, 

batasan masalah penelitian, metode penelitian, sistematika 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang teori akuntansi, teori aplikasi 

Accurate dan teori pendukung. 

BAB III : ANALISIS SISTEM 

Bab ini berisi tentang objek penelitian, analisis proses dan analisa 

terapan akuntansi.  

BAB IV : IMPLEMENTASI AKUNTANSI 

  Bab ini berisi tentang tampilan layar, rancangan struktur bagan 

rekening/perkiraan. 

BAB V  : PENUTUP 

 Bab ini memuat kesimpulan dan saran. 

 


