BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Pada era teknologi dan informasi yang cepat, menyebabkan lingkungan

bisnis mengalami perubahan yang sangat pesat dengan tingkat pesaingan ketat.
Oleh karena itu perusahaan-perusaaan dituntut untuk melakukan kegiatan
operasionalnya secara efektif dan efisien untuk mempertahankan eksistensinya,
sehingga pengetahuan merupakan kekuatan yang sangat penting untuk membantu
manajer dalam pengambilan keputusan. Informasi yang berkualitas yaitu
informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu sehingga keputusan bisnis yang
tepat dapat dibuat yang disesuaikan dengan sistem informasi yang diterapkan pada
masing-masing perusahaan. Dengan demikian, pengelolahan sistem informasi
merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan.
Informasi akuntansi merupakan salah satu jenis sistem informasi yang
diperlukan oleh perusahaan dalam menangani kegiatan operasional menghasilkan
informasi-informasi akuntansi serta informasi lainnya mengenai proses bisnis
perusahaan yang diperlukan oleh manajemen dan pihak-pihak terkait lainnya
sehubungan dengan pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan lainnya.
Dengan merupakan sistem informasi akuntansi yang baik dapat memberikan
beberapa keuntungan baik dalam memperoleh informasi lebih akurat dan cepat
dalam membantu pengambilan keputusan perusahaan serta membantu mengatasi
kelemahan dan masalah yang belum dapat diatasi oleh sistem yang sedang
berjalan dalam perusahaan.
MJ Mart merupakan Mini Market yang menjual kebutuhan sehari-sehari.
Saat ini pemrosesan pencatatan transaksi yang terjadi pada MJ Mart mengalami
kendala dalam hal memperoleh informasi dari satu bagian ke bagian lainnya
dalam memproses pencatatan transaksi yang terjadi sehingga memperlambat
pemrosesan transaksi pelanggan secara keseluruhan dan menyebabkan kinerja
para karyawan menjadi kurang efisien. Selain itu pengendalian internal pada MJ
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Mart masih mengalami beberapa kekurangan, seperti tidak adanya pembagian
otoritas akses dalam sistem berjalan yang disesuaikan dengan wewenang masingmasing fungsi dalam perusahaan, terjadi perangkapan fungsi pada Bagian
Akuntansi serta penetapan tanggung jawab yang kurang tepat terhadap fungsifungsi yang terdapat dalam perusahaan.
MJ Mart sudah menggunakan komputer dalam mencetak struck penjualan
ke pelanggan. Namun dalam perekapan penjualan, pembelian, stock, keadaaan
harta dan kewajiban masih secara manual sehingga berpengaruh dengan penyajian
laporan keuangan yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dalam penelitian awal
yang telah dilakukan oleh penulis menemukan beberapa indikasi yang dapat
mempengaruhi keberlangsungan hidup perusahaan. Pertama,ditemukanya selisih
antara cacatan pembukuan MJ Mart dalam stock opname barang atau keadaan
fisik barang digunakan yang kedua terdapat berapa kesalahan dalam pencatatan
dokumen-dokumen perusahaan, dokumen –dokumen yang masih kurang lengkap
dengan penomoran faktur yang belum bernomor urut tercetak. Hal ini yang
menghambat kerja bagian Akuntansi dan pihak manajemen untuk menyajikan
laporan keuangan tercepat pada waktunya.
Berdasarkan yang terjadi pada MJ Mart, maka Penulis melakukan tugas
akhir dengan judul “ Implementasi Transaksi keuangan menggunakan Accurate
Accounting pada MJ Mart”

1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang di rumuskan

pada tugas akhir “ Bagaimana penerapan Accurate Accounting dalam transaksi
pembelian dan penjualan tunai sehingga menghasilkan laporan keuangan yang
akurat , relevan dan tepat waktu di MJ Mart?

1.3

Batasan Masalah
Dengan adanya Tugas Akhir dengan judul “Implementasi Transaksi

Keuangan menggunakan Accurate Accounting pada MJ Mart” yang penulis
dibuat, diharapkan akan memudahkan proses kerja sebagai berikut:
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1.

Implementasi akuntansi transaksi pembelian dan penjualan tunai
menggunakan Accurate Accounting ini menggunakan data-data yang telah
diperoleh MJ Mart.

2.

Membahas masalah yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan tunai
yang terjadi pada MJ Mart.

3.

Ruang lingkup dalam tugas akhir ini hanya ada beberapa proses yang
mencakup proses faktur pembelian, pembayaran kesupplier, faktur
penjualan, pembayaran yang dilakukan pelanggan, laporan pembelian,
laporan penjualan, laporan neraca saldo dan laporan laba rugi.

1.4

Tujuan dan Manfaat Tugas Akhir
Berikut ini merupakan tujuan dan manfaat pembelian :

1.

Memudahkan pengerjaan laporan keuangan yang memiliki transaksi yang
banyak dengan hal yang akurat, relevan dan tepat waktu.

2.

Dengan Accurate Accounting, kita akan terhindar dari kesalahan
perhitungan yang bisa mendatangkan kerugian yang besar perusahaan.

3.

Sebagai salah satu syarat untuk kelulusan Program Diploma III STMIK
ATMA LUHUR PANGKALPINANG.

4.

Meningkatkan kinerja karyawan.

1.5

Metode Pengumpulan Data
Berikut ini metode dalam pengumpulan data dalam penelitian:

1.

Observasi
Meninjau

dan

mengunjungi

langsung

untuk

mengetahui

secara

keseluruhan objek yang akan diteliti dan diamati agar dapat diamati agar
dapat mengetahui permasalahan yang ada.

2.

Wawancara
Melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan alur
permasalahan. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan bahan
penulisan yang kurang jelas dari pengamatan, terutama menyangkutkan
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hal-hal yang tidak rutin yang lebih banyak menyangkut perkembangan dan
kebijaksanaan. Hal ini untuk bahan pertimbangan kearah perbaikan dari
proses yang ada.
3.

Tinjauan Pustaka
Tinjauan Pustaka adalah kunjungan yang dilakukan keperpustakaan guna
mencari bahan-bahan atau data-data untuk melengkapi informasi yang
dibutuhkan,melalui media baca atau buku-buku yang berkaitan dengan
Pembelian dan Penjualan Tunai ini. Hal ini guna melengkapi informasi
yang dibutuhkan.

1.6

Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dibuat untuk memberikan gambaran secara umum

mengenai tugas akhir yang penulis lakukan dan kejelasan mengenai penulisan
hasil dari tugas akhir. Laporan tugas akhir ini ditulis dengan sistematika penulisan
sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan awal pembahasan mengemukakan latar belakang,
rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode
pengumpulan data, sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis membahas mengenai teori akuntansi, teori accurate serta
teori pendukung yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir sesuai dengan
kebutuhan lain.

BAB III ANALISA SISTEM
Dalam bab ini akan membahas yentang struktur perusahaan beserta tugasnya,
tuuan dari organisasi tersebut, menjelaskan secara rinci proses bisnis yang terjadi
di

MJ

Mart,

menggambarkan

Activity
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Diagram

proses

bisnis,

dan

menggambarkan analisa terapan akuntansi dalam bentuk jurnal penerimaan kas
dan jurnal pengeluaran kas.

BAB IV IMPLEMENTASI AKUNTANSI
Dalam bab ini menampilkan struktur lampiran yang berisi truktur hierarki dari
semua dokumen, tampilan layar yang digunakan, dan rancangan struktur bagan
rekening / perkiraan.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai keseimpulan dari apa yang telah
penulis lakukan dalam menulis Tugas Akhir ini, serta memberikan saran-saran
terhadap sistem yang berjalan di MJ Mart.
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