BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat
pada saat itu, maka perusahaan dan usaha-usaha kecil dituntut untuk bekerja
secara ekonomis, efektif dan efisien agar dapat mengikuti perkembangan
teknologi kedepannya.
Komputerisasi telah banyak memberikan bantuan dalam usaha pemecahan
masalah terutama yang dihadapi dalam transaksi di bidang usaha dan bisnis,
seperti transaksi penjualan, pembelian, persediaan barang, dan lain-lain.
Dalam proses transaksi tersebut dibutuhkan pengolahan data yang cepat,
tepat, dan akurat. Dengan menggunakan komputer, tingkat kecepatan serta
ketelitian dan keamanannya pun lebih terjamin serta mudah dalam pencarian
data tersebut.
Dalam menangani pencatatan pembelian dan penjualan tunai, Percetakan
Editor masih menggunakan sistem manual, mulai dari pencatatan penjualan
dan pembelian sampai dengan pembuatan laporan sehingga sering terjadi dan
keterlambatan informasi yang dihasilkan. Data yang dihasilkan juga kurang
dijamin keakuratannya mengakibatkan kemungkinan terjadi kesalahan
pencatatan dan perhitungan atas transaksi yang terjadi.
Untuk kemudahan transaksi keuangan pada Percetakan Editor diperlukan
aplikasi yang baik untuk menunjang kebutuhan sistem yang ada salah satunya
menggunakan Aplikasi Accurate. Maka dari itu penulis melakukan Riset pada
Percetakan Editor untuk menyusun Tugas Akhir dengan mengambil judul
“Implementasi Transaksi Keuangan Menggunakan Accurate Pada Percetakan
Editor“, sehingga transaksi keuangan yang ada akan terkomputerisasi lebih
mudah dan pengolahan transaksi keuangannya menjadi cepat, tepat, dan
akurat.

1

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diambil suatu
perumusan masalah yang dialami adalah dimana transaksi keuangan pada
percetakan editor masih dilakukan secara manual. Sehingga pengolahan
sistem penjualan dan pembelian yang ada terhadap pelanggan menjadi kurang
akurat. Oleh karena itu dibutuhkan aplikasi terkomputerisasi yang tepat agar
dapat memudahkan bagian penjualan dalam menghasilkan informasi secara
akurat.

1.3 Batasan Masalah
Dalam memusatkan masalah yang ada agar tidak ada penyimpangan dari
topik, maka permasalahan yang dibahas ini berkaitan pada sistem penjualan
dan pembelian tunai pada Percetakan Editor. Ruang lingkup dalam penulisan
ini hanya akan membahas transaksi penjualan dan pembelian tunai, serta
laporan penjualan dan pembelian tunai, neraca saldo dan laporan rugi/laba
pada Percetakan Editor.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah :
1. Untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama ini dengan
membantu memecahkan masalah di Percetakan Editor, sehingga dapat
meningkatkan pelayanan yang baik.
2. Memanfaatkan teknologi baru yaitu komputer sebagai alat bantu dalam
mempermudahkan pekerjaan.
3. Membantu menyimpan data-data secara baik sehingga mudah untuk
mencari data-data yang dibutuhkan dan data terjamin keakuratannya.

1.5 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data adalah cara mengumpulkan informasi informasi atas data-data yang diperlukan sebagai bahan untuk menyusun
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Laporan Tugas Akhir. Adapun metode penelitian tersebut adalah sebagai
berikut :
1. Metode Pengumpulan Data
a. Wawancara
Metode ini biasanya disebut dengan metode interaktif, dimana penulis
bisa melakukan tanya jawab dan konsultasi secara langsung dan
sistematis dengan pihak yang terkait untuk mendapatkan data-data yang
objektif.
b. Pengamatan (Observasi)
Sesuatu bentuk metode riset yang menggunakan proses pengamatan
objek atau suatu permasalahan penelitian secara langsung di dunia
nyata, penulis dapat mengadakan peninjauan langsung dan mengamati
proses kerjanya sehingga mendapatkan informasi yang jelas mengenai
permasalahan / penggunaan sistem yang berjalan.
c. Studi Kepustakaan
Dasar informasinya bersifat teori yang didapat dari buku-buku, catatan
kuliah, serta ilmu pengetahuan lain yang relevan yang dapat menunjang
tersusunnya Tugas Akhir ini, karena buku merupakan salah satu sumber
dari segala sumber ilmu pengetahuan.
2. Analisa Sistem
Analisa sistem adalah suatu proses untuk mengidentifikasikan dan
mengevaluasi permasalahan – permasalahan, penyebab – penyebab masalah,
mengidentifikasikan kebutuhan – kebutuhan sistem, dan serta memahami
secara keseluruhan tentang sistem yang akan dikembangkan.
a. Activity Diagram
Activity Diagram menggambarkan proses bisnis dan urutan aktifitas
dalam sebuah proses , yang mana dipakai pada bussiness modelling
untuk

memperlihatkan

urutan

aktifitas

proses

bisnis

karena

bermanfaat untuk membantu memahami proses secara keseluruhan
dalam memodelkan sebuah proses.
b. Analisa Dokumen keluaran
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Analisa dokumen keluaran merupakan analisa yang bersifat keluaran keluaran yang dihasilkan melalui proses–proses yang ada dalam
berjalan.
c. Analisa Dokumen Masukan
Analisa dokumen masukan adalah untuk mengetahui dokumendokumen apa saja yang digunakan sebagai masukan data pengolahan
sistem pembelian maupun penjualan tunai pada sistem yang berjalan.
d. Analisa Terapan Akuntansi
Analisa terapan akuntansi adalah persyaratan terpenting bagi analisis
keuangan yang efektif atau proses evaluasi sejauh mana angka
akuntansi perusahaan mencerminkan realitas ekonomi.
3. Perancangan Sistem
Sekumpulan aktivitas yang menggambarkan secara rinci bagaimana
sistem akan berjalan. Hal itu bertujuan untuk menghasilkan produk perangkat
lunak yang sesuai dengan kebutuhan user.
a. Rancangan Struktur Bagan Rekening
Suatu alat pencatatan dan sekaligus sebagai komponen yang paling
mendasar dalam sistem akuntansi yang formal, untuk mencatat
transaksi keuangan, baik yang menyangkut penambahan atau
penurunan dari setiap jenis aktiva, hutang, modal pemilik,
penghasilan dan biaya dalam perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan
Untuk mendapatkan gambaran tentang isi dari penulisan ini secara
sistematis disusun menjadi beberapa BAB, antara lain :

BAB I

PENDAHULUAN
Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan
masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode
pengumpulan data, dan sistematika penulisan.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini membahas mengenai teori akuntansi, teori aplikasi
Accurate dan teori-teori pendukung yang dibutuhkan.

BAB III ANALISA SISTEM
Pada bab ini membahas tentang tinjauan organisasi, analisa proses,
analisa keluaran, analisa masukan, analisa terapan akuntansi,
struktur bagan rekening dan identifikas kebutuhan.

BAB IV IMPLEMENTASI AKUNTANSI
Pada bab ini membahas tentang tampilan layar, struktur tampilan,
dan rancangan struktur bagan rekening/perkiraan.

BAB V

PENUTUP
Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran
dari bab-bab sebelumnya apa yang telah dibahas pada masingmasing bab dan saran-saran yang kiranya dapat diterima dan
diterapkan.
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