BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Pada era industri 4.0 saat ini perkembangan teknologi informasi dan

persaingan usaha dalam berbagai bidang sangat pesat. Hampir disetiap aspek
kehidupan saat ini menggunakan teknologi. Misalnya dalam sebuah instansi
pemerintahan atau sebuah perusahaan, teknologi selalu digunakan sebagai alat
mempermudah menyelesaikan suatu pekerjaan. Salah satunya yaitu CV Alamsjah
Engineering yang sampai saat ini sudah menggunakan secara komputerisasi dalam
sistem pembelian, tetapi dalam proses pengolahan data penjualan pada CV
Alamsjah Engineering masih dilakukan secara manual sehingga sering terjadi
keterlambatan dan kesalahan informasi yang dihasilkan.
Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai suatu tujuan yang telah
disepakati bersama tidak terlepas dari sistem-sistem yang menyediakan informasiinformasi yang akurat dan terpercaya. seiring dengan teknologi informasi yang
berkembang pesat, sehingga membuat mereka untuk mencari layanan yang lebih
efektif dan efesien.
Untuk itu pemanfaatan teknologi informasi sangat diperlukan khususnya
pada sistem penjualan yang ada di CV Alamsjah Engineering, agar bisa
menangani transaksi yang masih manual. Kemudian akan dibuat menjadi sebuah
sistem informasi yang terkomputerisasi dan akurat dengan menggunakan aplikasi
akuntansi yaitu aplikasi Accurate Accounting dan diharapkan lebih baik dari
sistem sebelumnya, sehingga proses transaksi tersebut dapat dikelola dengan cepat
dan akurat.
Oleh karena itu penyusun akan memanfaatkan teknologi informasi yang
dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk dijadikan bahan penyusunan
Laporan Kuliah Kerja Praktek, dengan judul “ Implementasi Transaksi Keuangan
menggunakan Accurate Accounting Pada CV Alamsjah Engineering.

1

1.2

Identifikasi Masalah
Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa permasalahannya pada

penelitian ini yaitu masih kurang efektifnya proses menerapkan sistem
komputerisasi dalam transaksi penjualan.
Untuk lebih jelasnya dibawah ini beberapa permasalah, seperti :
a. Proses transaksi penjualan yang sedang berjalan masih secara manual.
b. Lambatnya proses pencarian data yang dikarenakan oleh penyimpanan
data yang kurang teratur.
1.3

Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat

diambil suatu perumusan masalah yaitu :
1. Bagaimana penerapan Accurate Accounting dalam transaksi penjualan
barang pada CV Alamsjah Engineering ?
2. Bagaimana cara membuat laporan keuangan dengan menggunakan
Accurate Accounting ?
1.4

Batasan Masalah
Untuk menghindari materi yang terlalu luas, maka penulisan Laporan

Kuliah Kerja Praktek ini hanya akan

membahas mengenai implementasi

akuntansi menggunakan aplikasi Accurate Accounting untuk menyelesaikan
transaksi keuangan pada CV Alamsjah Engineering yang lebih difokuskan pada
transaksi penjualan dalam sistem komputerisasi berdasarkan pada data yang
terdapat pada CV Alamsjah Engineering.

1.5

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian
a. Memberikan layanan yang lebih cepat, tepat dan akurat, sehingga dapat
membantu perusahaan dalam memperbaiki sistem yang ada.
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b. Meningkatkan mutu pelayanan dibidang keuangan serta membuat
laporan agar lebih baik lagi, dapat menghasilkan dokumen-dokumen
yang lebih berkualitas dan mudah dalam penyimpanan data.
c. Agar terhindar dari kesalahan perhitungan yang bisa menyebabkan
kerugian yang besar pada perusahaan.
1.5.2 Manfaat Penelitian
a. Untuk mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari dikampus selama
ini dengan membantu memecahkan masalah di CV Alamsjah
Engineering, sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik
lagi.
b. Untuk mempermudah proses pembuatan laporan penjualan berdasarkan
periode tertentu.
c. Untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan berdasarkan
periode tertentu, serta pemilik dapat mengetahui secara detail transaksi
keuangan yang terjadi.
1.6

Sistematika Penulisan
Untuk mendapatkan gambaran tentang isi dari penulisan ini secara

sistematis disusun menjadi beberapa bab, antara lain :
BAB I

PENDAHULUAN
Dalam

bab

ini

merupakan

awal

pembahasan

yang

mengemukakan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan
masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan
sistematika penulisan.
BAB II

TINJAUAAN PUSTAKA
Bab ini menjelaskan tentang teori akuntansi yang meliputi
pengertian akuntansi, pengertian sistem akuntansi, pengertian
sistem informasi akuntansi, teori aplikasi Accurate dan teori
pendukung yang berhubungan dengan judul Laporan Kuliah
Kerja Praktek.
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BAB III ORGANISASI
Dalam bab ini menjelaskan tentang sejarah instansi, struktur
organisasi dan pembagian tugas dan wewenang.
BAB IV IMPLEMENTASI AKUNTANSI
Dalam bab ini menampilkan strukutur lampiran yang berisi
definisi masalah atau analisa, analisa yang diajukan, rancangan
layar beserta penjelasannya
BAB V

PENUTUP
Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai analisa dan
perancangan Accurate Accounting, kesimpulan dari apa yang
telah penulis buat dalam penulisan Laporan Kuliah Kerja Praktek
ini, serta memberikan saran-saran terhadap sistem yang berjalan
di CV Alamsjah Engineering.
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