BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pesatnya perkembangan dalam dunia usaha saat ini di pengaruhi oleh pesatnya
perkembangan

teknologi

dan

informasi.

Yang

seringkali

menimbulkan

permasalahan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, baik yang dihadapi oleh
manusia secara individu maupun organisasi. Hampir semua aktivitas kehidupan
tidak terlepas dari peralatan Mutakhir dan serba Modern.
Penggunaan teknologi yang tepat guna akan berdampak baik terhadap
jalannya roda bisnis, PT Sepatu Bata Tbk adalah Produsen Indonesia yang
menghasilkan sepatu kulit, sepatu sekolah, sepatu olahraga, sepatu anak – anak,
sandal dan masih banyak lagi perusahaan bergerak dalam pembuatan impor,
ekspor dan distribusi yang dimana cabangnya sudah menyebar dimana-mana,
khususnya Pangkalpinang ini sendiri

sudah ada tiga cabang maka untuk

memenuhi kepuasan konsumen serta untuk dapat bersaing di era modern ini
sangat diperlukan adanya suatu sistem yang tepat, jelas dan akurat.
Dengan daya saing yang cukup tinggi adanya sebuah kelemahan di toko
sepatu bata yang akan kami riset ini, misalkan penyetokan barang secara manual
yang mengakibatkan banyaknya kesalahan dalam penghitungan, ada juga
pembuatan nota pelanggan dibuat dengan manual membuat pemborosan waktu.
Ada juga sistem pembukuan masih menggunakan cara manual yang membuat
pekerjaan menjadi lama, data yang dihasilkan pun menjadi tidak akurat.
Pembukuan menjadi salah satu yang terpenting dalam sebuah bisnis, karena jika
pembukuan tidak dibuat sedetail nya maka sebuah perusahaan / toko tersebut bisa
menghadapi yang namanya kerugian.
Untuk itulah alasan penulis melakukan riset di PT Sepatu Bata Tbk ini untuk
menyusun Kuliah Kerja Praktek ( KKP ) dengan judul “Implementasi Transaksi
Keuangan Menggunakan Aplikasi Accurate Pada Penjualan dan Pembelian
Barang”. Guna menerapkan sistem yang terperinci agar dapat meminimalisirkan
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terjadinya human error serta dapat bersaing dengan perusahaan – perusahaan
lainnya.
1.2 Identifikasi Masalah
Masalah yang dihadapi oleh Toko Sepatu Bata adalah kegiatan Proses stok
barang dan Proses pembayaran dalam penjualan tersebut masih dilakukan secara
manual, sehingga menimbulkan berbagai masalah seperti :
1. Menyita waktu karena harus menghitung satu persatu barang yang datang
2. Penyimpanan data stok barang yang kurang baik, sehingga sering terjadi
kesalahan
3. Proses pembuatan laporan keuangan membutuhkan waktu yang lama
4. Pembukuan akuntansi kurang baik
5. Pengarsipan data menjadi kurang rapi dan sulit mencari persediaan barang

1.3 Rumusan Masalah
Dalam menangani permasalahan yang terdapat pada toko sepatu bata, maka
dari itu penulis bermaksud memecahkan masalah yang ada agar toko sepatu bata
dapat meminimalisirkan pekerjaan yang ada. Adapun rumusan masalah yang akan
penulis jabarkan dalam penyusunan Kuliah Kerja Praktek ini adalah sebagai
berikut :
Bagaimana membuat transaksi keuangan dalam proses pembelian dan penjualan
dengan menggunakan aplikasi akuntansi Accurate ?

1.4 Batasan Masalah
Dalam memusatkan masalah yang ada agar tidak menyimpang dari pokok
pembahasan, maka batasan masalah akan membahas hanya tentang penjualan,
pembelian dan persediaan barang.

2

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.5.1

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah memberi kesempatan bagi mahasiswa/i yang

diharapkan bisa menerapkan ilmu yang dipelajari selama ini ke dunia kerja
sehingga dapat membantu masalah, khususnya yang bersangkutan dengan
keuangan agar bisa terkomputerisasi dengan baik, tepat waktu, akurat, serta lebih
efektif dan efisien.
1.5.2

Manfaat Penelitian.

Manfaat penelitian itu sendiri adalah :
1. Menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan dalam
sebuah permasalahan yang di teliti,.
2. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menggambarkan sistem pelayanan
yang lainnya.
3. Sebagai referensi bagi semua pihak khususnya perusahaan yang bergerak di
bidang penjualan, sebagai salah satu sistem penjualan mereka.
4. Meminimalisasi masalah yang ada dalam penjualan.

1.6 Sistematika Penulisan
Untuk memperoleh gambaran yang sistematika lebih baik dan terarah, maka
disusun menjadi beberapa bab antara lain :
BAB I

PENDAHULUAN
Bab ini membahas latar belakang secara umum, identifikasi
masalah yang dipecahkan, rumusan masalah secara singkat, batasan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan
uraian dari keseluruhan bab.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini secara umum menguraikan tentang pengertian
akuntansi.
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BAB III

ORGANISASI
Bab ini akan menjelaskan mengenai sejarah singkat berdirinya
perusahaan, struktur organisasi dan penjelasan tugas wewenang
dengan system yang diusulkan menggunakan use case diagram.

BAB IV

STUDY KASUS
Dalam bab ini membahas mengenai definisi masalah/analisa,
analisa yang diajukan, sebuah rancangan basis data, dan rancangan
layar serta penjelasan.

BAB V

PENUTUP
Merupakan bab terakhir yang berupa kesimpulan dari pembahasan
bab – bab sebelumnya serta saran dari penulis yang kiranya
bermanfaat.
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