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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Dalam berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin 

pesat saat ini, dimana kebutuhan akan teknologi akan semakin diperlukan oleh 

perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Tidak lepas dari perkembangan 

teknologi tersebut maka untuk menghasilkan suatu hasil yang baik dan 

mempercepat pekerjaan perlu menggunakan sarana pendukung yang sempurna 

yaitu komputer, dengan penggunaan komputer sangat diperlukan untuk 

perusahaan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mempercepat dan 

mempermudah penyampaian informasi. 

Cara untuk meningkatkan usaha suatu perusahaan adalah dengan cara 

membangun sistem yang dapat menghasilkan suatu informasi yang tepat waktu, 

dan terkontrol dengan baik. Pesatnya perkembangan bisnis yang mengadaptasi 

teknologi informasi, mendorong terjadinya persaingan bisnis.Setiap pelaku bisnis 

bersaing untuk merebut pasar dan meraih pelanggan agar menggunakan produk 

atau jasa dari perusahaan mereka. 

Syahid mart adalah minimartket yang bergerak dalam bidang penjualan 

dan pembelian kebutuhan rumah tangga yang beralamat di Jl. raya tua tunu 

pangkalpinang. Syahid mart masih menggunakan sistem manual atau pembukuan 

sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan harga, habisnya stok barang, dan 

lambat untuk penyusunan laporan. Berdasarkan masalah diatas maka penulis akan 

menggunakan aplikasi ACCURATE 4  untuk membantu dalam penulisan 

pemasukan dan pengeluaran. Penggunaan aplikasi ini akan bermanfaat 

mempercepat pencatatan pemasukan, pengeluaran dan laporan akhir serta 

keamanan data, berdasarkan uraian diatas maka penulis akan mengambil judul 

IMPLEMENTASI TRANSAKSI KEUANGAN PADA SYAHID MART 

MENGGUNAKAN APLIKASI ACCURATE ACCOUNTING  
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari  identifikasi  masalah  yang  telah di jelaskan  diatas,  maka  rumusan 

masalah adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara penulis akan berusaha mencoba menggunakan aplikasi 

accurate untuk laporan keuangan? 

2. Bagaimana cara menyelesaikan laporan dengan menggunakan transaksi 

pembelian dan penjualan yang ada dalam waktu ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam memusatkan masalah yangada dan tidakmenyimpang dari pokok 

pembahasan, maka dalam melakukan riset tugas Akhir ini penulisan telah 

mempelajari tentang pemanfaatan aplikasi akuntansi ini untuk menyelesaikan 

transaksi penjualan dan pembelian tunai. Pemilihan masalah ini didasarkan pada 

suatu pertimbangan yang telah dikuasai. 

Secara keseluruhan pemanfaatan aplikasi akuntansi ini untuk 

menyelesaikan laporan penjualan dan penjuaan pada syahid mart yang masih 

menggunakan sistem manual. Adapun batasan masalah hanya akan membahas 

proses penjualan dan pembelian tunai, proses pembayaran dari pelanggan, hingga 

pembuatan laporan penjualan  dan laporan pembelian 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Sistem teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan bagi perusahaan 

maju maupun perusahaan berkembang karena teknologi informasi merupakan 

suatu media yang sangat tepat untuk dimanfaatkan pada saat ini sehingga dapat 

memberikan kemudahan dalam menjalankan suatu usaha. Adapun tujuan utama 

dalam penulisan tugas akhir ini adalah berikut 

1. Sebagai salah satu syarat untuk kelulusan program diploma III STMIK Atma 

Luhur PangkalPinang 

2. Mempermudah dalam pengolahan data dan penyajian informasi yang 

dibutuhkan pada proses pengolahan data supplier, pelanggan dan data barang, 

sehingga tidak menyita waktu supplier dan pelanggan dalam proses pembelian 
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dan penjualan. 

3. Mempermudah dalam proses pembuata laporan pembelian dan penjualan yang 

terjadi berdasarkan periodetertentu, serta dapat mngetahui secara detail 

transaksi keuangan yang terjadi. 

1.5      Metode Pengumpulan Data  

Dalam rangka melengkapi data-data informasi yang dibutuhkan dalam 

penyelesaian masalah laporan ini adapun metode penelitian yang penulis lakukan 

antara lain : 

1. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Melakukan observasi lapamgan yaitu melihat langsung tehadap kerja rutin 

sehari-hari, berkenaan dengan proses pembelian, pencatatan stok hingga 

penjualan barang, proses pencatatan 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 Kepustakaan 

Studi Kepustakaan yaitu cara dimana penulis dapat memperoleh data dari 

berbagai buku pengetahuan dan sumber-sumber lain yang berhubungan 

dengan masalah yang dibahas. 

2. Analisa Sistem 

Analisa sistem adalah suatu proses untuk mengidentifikasikan dan 

mengevaluasi permasalahan-permasalahan, penyebab masalah, 

mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan sistem, dan serta memahami secara 

keseluruhan tentang sistem yang akan dikembangkan. 
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a. Activity Diagram 

Activity Diagram menggambarkan proses bisnis dan urutan aktifitas dalam 

sebuah proses, yang mana dipakai pada business untuk memperlihatkan 

urutan aktivitas proses bisnis karena bermanfaat untuk membantu 

memahami proses secara keseluruhan dalam memodelkan sebuah proses. 

b. Analisa Dokumen Keluaran 

Analisa Dokumen Keluaran merupakan analisa yang bersifat keluaran-

keluaran yang dihasilakan melalui proses-proses yang ada dalam sistem 

berjalan. 

c. Analisa Dokumen Masukan 

Analisa Dokumen Masukan adalah untuk mengetahui dokumen-dokumen 

apa saja yang digunakan sebagai masukan data pengolahan sistem 

pembelian maupun penjualan pada sistem berjalan. 

d. Analisa Terapan Akuntansi 

Analisa Teapan Akuntansi adalah  model akuntansi yang menggambarkan 

keterkaitan antar transaksi yang ada dan posisi pencatatan dalam pos 

rekeningnya lengkap dengan Nomor Rekening, Nama Rekening, Posisi 

(Debet/Kredit) yang digambarkan dalam bentuk Jurnal Khusus, Jurnal 

Umum, dan Buku Besar. 

3. Perancangan Sistem 

a. Rancangan Bagan Struktur Rekening 

Dengan menggunakan kode akun, maka diharapkan akan 

mempermudahkan dalam mengidentifikasi rekening – rekening dalam 

buku besar dan dapat mempermudah dalam pemanggilan atau 

pemprosesan akuntansi. Agar dapat mempersiapkan laporan akuntansi 

dengan benar. Pemberian kode rekening mnenggunakan metode kelompok 

dengan sifat-sifat sebagai berikut : 

1) Posisi masing-masing angka mempunyai arti dimana angka paling kiri 

adalah kode kelompok dan angka paling kanan adalah kode jenis 

rekening. 
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2) Kode kelompok akan terdiri dari angka-angka yang sudah diperkirakan 

terlebih dahulu. 

3) Setiap kode dalam klafikasi menggunakan jumlah angka yang sama. 

4) Jika terjadi penambahan kelompok rekening, dapat dilakukan dengan 

merubah angka yang paling kiri. 

 

1.6      Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, pembahasan dan penganalisana 

diklasifkasikan secara sistematis ke dalam lima bab yaitu :  

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,sistematika penulisan 

dan metode penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung selama 

penelitian.Teori yang diutamakan yaitu teori akuntansi, dan teori 

pendukung lainya. 

BAB III   ANALISA SISTEM 

 Bab ini membahas mengenai tinjauan organisasi, analisa proses, dan 

analisa terapan akuntansi. 

BAB IV IMPLEMENTASI  AKUNTANSI 

Bab ini berisi tentang tampilan layar yaitu cara penulis 

mengimplementasikan data pemasukan dan pengeluaran menggunakan 

program Accurate. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan  saran, daftar pustaka dan lampiran.  

 

 


