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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

  Informasi merupakan salah satu kebutuhan didalam suatu instansi, 

perusahaan, organisasi, lembaga serta lingkungan yang berada diluar sistem. 

Informasi dianggap sangat penting karena dengan adanya informasi dapat 

menambah pengetahuan, mengurangi ketidakpastian dan resiko kegagalan serta 

dapat membantu para pemimpin dalam mengambil suatu kesimpulan dan 

keputusan yang efektif dan efisien. 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat saat ini, 

maka sarana dan prasarana lembaga/ perusahaan harus mengikuti perkembangan 

yang ada untuk mendukung sarana dan prasaranan yang ada dan menuntut para 

staff dan karyawannya bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien agar dapat 

mengikuti perkembangan teknologi kedepannya.Oleh karena itu, para karyawan 

membutuhkan  informasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya. 

Main Dealer PT Asia Surya Perkasa  merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang penjualan, perawatan serta suku cadang asli honda yang menjadi kantor 

pusat dari 21 dealer yang ada di bangka belitung. Perusahaan ini merupakan salah 

satu perusahaan otomotif yang ada di pangkalpinang dan mampu bersaing dengan 

perusahaan otomotif yang lainnya dan perusahaan ini didukung oleh karyawan 

yang kompeten serta ahli di bidangnya. Pada PT.Asia Surya Perkasa ini sudah 

terkomputerisasi dalam proses pembuatan laporan tentang kegiatan-kegiatan 

seperti transaksi penjualan, pembelian, persediaan barang, promosi dan lain-lain 

yang di lakukan oleh dealer yang ada di bangka belitung dan akan lebih baik 

apabila proses pembuatan laporan kegiatan-kegiatan tersebut yang dilakukan 

dealer ini menjadi lebih cepat dengan aplikasi Accurate sehingga menjadi lebih 

efisien dengan data yang akurat dan juga agar data nilai tersebut dapat disimpan 

dengan aman dan rapi. 

Berdasarkan identifikasi diatas masih ditemukan beberapa masalah yang sering 

terjadi dalam pembuatan laporan oleh staff kekeliruan sehingga menggunakan 
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cara yang tidak efektif dan menghabiskan banyak waktu dan keterlambatan 

informasi yang dihasilkan. Data yang dihasilkan juga kurang dijamin 

keakuratannya mengakibatkan terjadi kesalahan pencatatan dan perhitungan atas 

transaksi yang terjadi. 

Untuk kemudahkan transaksi keuagan pada PT.Asia Surya Perkasa diperlukan 

aplikasi yang baik untuk menunjang kebutuhan system yang salah satunya 

menggunakan aplikasi Accurate.Maka dari itu penulis melakukan riset pada PT. 

Asia Surya Perkasa untuk menyusun kuliah kerja praktek(kkp)  dengan 

mengambil judul “IMPLEMENTASI TRANSAKSI KEUANGAN 

MENGGUNAKAN APLIKASI ACCURATE PADA PT. ASIA SURYA 

PERKASA MAIN DEALER SEPEDA MOTOR HONDA”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diambil suatu perumusan 

masalah yang dialami adalah dimana transaksi keuangan sudah menggunakan 

sistem dan terkomputerisasi tapi masih banyak memakan waktu. Sehingga dengan 

adanya aplikasi Accurate pengolahan sistem penjualan dan pembelian tunai pada 

PT. Asia Surya Perkasa 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 tunai 

pada PT. Asia surya perkasa. Ruang lingkup ini hanya membahas transaksi 

penjualan dan pembelian tunai , serta laporan penjualan dan pembelian tunai pada 

PT. Asia Surya Perkasa. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ada dalam penyusunan kuliah kerja praktek 

adalah : 
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1. Dapat mengetahui masalah yang dihadapi oleh PT. ASIA SURYA PERKASA 

dalam bidang penjualan dan pembelian secara tunai. 

2. Diharapkan dengan penerapan sistem yang diusulkan beban kerja dibagian 

penjualan dan pembelian secara tunai dapat mempermudah dalam mengontrol 

data masuk dan keluar, sehingga informai yang dibutuhkan lebih cepat dan 

akurat. 

3. Dapat mengetahui bagaimana penerapan penjualan dan pembelian tunai PT 

Asia Surya Perkasa. 

4. Membantu pada proses promosi yang akan dijalani nanti sehingga 

memberikan hasil yang lebih baik. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian   

Adapun manfaat penelitian yang ada dalam penyusunan kuliah kerja praktek 

adalah: 

1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan keuntungan pada   

konsumen dan peningkatan citra perusahaan. 

2. Semoga dengan adanya sistem informasi ini dapat menambah kinerja dan 

wawasan penulis kedepannya. 

 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

 Dalam menyusun laporan kerja kuliah praktek (kkp) ini,penulis melakukan 

penelitian sehingga tugas ini dapat diselesaikan dengan baik. Adapun langkah-

langkah yang diambil adalah sebagai berikut:  

1. Pengumpulan Data  

 Adapun beberapa cara teknik pengumpulan data dalam penyusunan kuliah kerja 

praktek adalah sebagai berikut: 

 a. Observasi 
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Metode observasi merupakan suatu metode pengumpulan  data dengan 

mengadakan pengamatan secara langsung,cermat dan sistematis atas masalah-

masalah yang sedang diteliti pada PT. Asia Surya Perkasa Pangkalpinang. 

 b. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan meminta penjelasan secara langsung dari 

berbagai pihak yang memliki keterkaitan langsung dengan sistem informasi 

dealer sehingga penulis dapat mengetahui keterangan tentang permasalahan 

yang peneliti batasi melalui tanyajawab secara lisan atau tertulis pada Main 

Dealer PT. Asia Surya Perkasa. 

c. Studi Kepustakaan 

  Penelitian yang bersifat teoritis, dimana penelitian dilakukan dengan mencari 

data dari berbagai buku pengetahuan dari sumber-sunber lain yang 

berhubungan dengan masalah yang di bahas. 

2. Analisa Sistem 

Analisa sistem adalah suatu proses untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi 

permasalahan – permasalahan, penyebab – penyebab masalah, 

mengindentifikasikan 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 bissniness modelling untuk 

memperlihatkan urutan aktifitas 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 dihasilkan melalui proses – proses yang ada dalam berjalan. 

c. Analisa Dokumen Masukan 

Analisa dokumen masukan adalah untuk mengetahui dokumen – dokumen 

apasaja yang digunakan sebagai masukan data pengolahan sistem pembelian 

maupun penjualan tunai pada sistem yang berjalan. 
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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. 

  

1.6 Sistematika Penulisan 

 Untuk mendapatkan gambaran tentang isi dari penulisan ini secara sistematis 

disusun menjadi beberapa BAB, antara lain:
 

BAB I     PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, serta 

menjelaskan tentang sistematika penulisan dan manfaat penelitian yang 

dilakukan diPT. Asia Surya Perkasa.  

BAB II    TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini membahas mengenai teori akuntansi, teori aplikasi 

Accurate dan teori-teori yang dibutuhkan. 

BAB III   ORGANISASI  

Bab ini menjelaskan tentang profil PT. Asia Surya Perkasa, Tinjauan 

organosasi, Gambaran umum Pt. Asia surya perkasa, Sejarah PT. Asia 

surya perkasa, struktur organisasi, Uraian tugas dan wewenang 

organisasi,infrastruktur Hardware dan software, pada PT. Asia Surya 

Perkasa.  

BAB IV  STUDI KASUS 

Pada bab ini membahas tentang analisa proses, analisa keluaran, analisa 

masukkan, analisa terapan akuntansi, tampilan layar, struktur  tampilan, 

dan rancangan struktur bagan rekening/perkiraan 

BAB V    PENUTUP  

Bab ini merupakan bab terakhhir yang berisi kesimpulan dan saran dari 

bab-bab sebelumnya apa yang sudah dibahas pada masing-masing 

babdan saran-saran yang kiranya dapat diterima dan diterapkan. 


