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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, sehinggakomputerisasi 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 

menerapkan salah satu instansi penting dalam instansi lain juga membutuhkan 

pengolahan informasi yang optimal supaya memberikan pelayanan yang terbaik 

bagi instansi lain maupun konsumen. 

Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu jenis sistem informasi yang 

diperlukan oleh perusahaan mengenai kegiatan operasional menghasilkan 

informasi – informasi akuntansi. Dengan menerapkan 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.   

Pada umumnya, sistem penjualan pada Apotek Nabila sudah menggunakan 

sistem terkomputerisasi. Namun dalam penyajian laporan keuangan dan 

pencatatan stok barang yang ada di gudang masih secara manual dengan sistem 

yang sudah ada ini masih banyak ditemukan kekurangan. Dalam penelitian awal 

yang telah dilakukan oleh penulis ditemukan beberapa indikasi yang dapat 

mempengaruhi keberlangsungan hidup Apotek. Pertama, ada ditemukannya 

selisih pencatatan pembukuan pada Apotek Nabila dengan keadaan fisik barang 

yang ada digudang. Yang kedua, penyajian laporan keuangan perbulan masih 

menggunakan secara manual sehingga terdapat beberapa kesalahan dalam 

pencatatan dokumen–dokumen perusahaan. Hal ini menghambat kinerja bagian 
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akuntansi dan pihak manejemen untuk menyajikan laporan keuangan tepat pada 

waktunya. 

Oleh karena itu penulis bermaksud mengangkat masalah tersebut untuk 

menyusun laporan tugas akhir dengan mengambil judul “ImplementasiTransaksi 

Keuangan Menggunakan Accurate Accounting Pada Apotek Nabila”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dirumuskan pada 

Tugas Akhir “Bagaimana penerapan Accurate Accounting dalam transaksi 

keuangan, pencatatan stok barang yang ada gudang dan transaksi pembelian 

penjualan tunai pada Apotek Nabila”. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dengan adanya tugas akhir yang berjudul.“ImplementasiTransaksi Keuangan 

Menggunakan Accurate Accounting Pada Apotek Nabila” yang penulis  buat, 

diharapkan akan memudahkan proses kerja sebagai berikut: 

1. Implementasi transaksi pembelian dan penjualan tunai menggunakan 

Accurate Accounting ini menggunakan data–data yang telah diperoleh dari 

Apotek Nabila. 

2. Membahas masalah yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan tunai 

pada  

Apotek Nabila. 

3. Membahas masalah transaksi keuangan dan pencatatan stok barang pada 

Apotek Nabila. 

4. Ruang lingkup pada tugas akhir ini hanya ada beberapa proses yang 

mencakup proses nota pembelian, pembayaran, kesupplier, nota penjualan, 

pembayaran, yang dilakukan pelanggan, laporan pembelian, laporan 

penjualan, laporan neraca saldo dan laporan laba rugi. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berikut ini merupakan Tujuan dan manfaat penelitian : 

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

mengetahui keadaan stok barang. 

2. Memudahkan pengerjaan laporan keuangan yang memiliki transaksi yang 

banyak dengan waktu yang singkat.  

3. Dengan Accurate Accounting, kita akan terhindar dari kesalahan perhitungan 

yang bisa mendatangkan kerugian yang besar pada perusahaan  

4. Laporan keuangan yang diolah menggunakan software akuntansi ini disajikan 

secara real time ketika transaksi telah berhasil diisi. 

5. Meningkatnya kinerja karyawan. 

 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Dalam rangka penulisan tugas akhir ( TA ) ini penulis menggunakan metode 

atau pendekatan deskriptif yaitu metode penyajiaan, 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. Observasi 

Dengan cara mengamati langsung terhadap kegiatan kerja sistem yang 

berjalan dengan mengumpulkan berkas-berkas yang berkaitan dengan objek 

yang teliti. 

2. Teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara 

langsung kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh data yang benar 

dan mencatat sistematik yang dibutuhkan. 

3. Studi Lireratur 

Mengumpulkan data–data yang diperlukan melalui buku–buku di 

perpustakaan. 
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4. Analisa Sistem 

Analisa sistem menggunakan activity diagram, analisa dokumen masukan, 

analisa dokumen keluaran dan Analisa terapan Akuntansi. 

5. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem menngunakan Struktur bagan rekening 

 

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 

Pada bab ini secara umum menguraikan latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

pengumpulan data, sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini secara umum menguraikan tentang teori akuntansi, 

teori aplikasi accurate, teori pendukung. 

BAB III ANALISA SISTEM 

Pada bab ini secara umum menguraikan tentang tinjauan 

organisasi, analisa proses, analisa terapan akuntansi. 

BAB IV IMPLEMENTASI AKUNTANSI 

Pada bab ini berisi tentang tampilan layar, rancangan struktur 

dengan rekening/perkiraan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran 

dari bab-bab sebelumnya apa yang telah dibahas pada masing-

masing bab dan saran-saran yang kiranya dapat diterima dan 

diterapkan. 

 


