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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang 

 Penjualan merupakan sebuah usaha atau langkah kongkrit yang dilakukan 

untuk memindahkan suatu produk baik itu berupa barang  maupun jasa dari 

produsen ke konsumen sebagai sasarannya. Penjualan yang merupakan salah satu 

kegiatan utama Anugrah Mart. Anugrah Mart berada di Jl. Minfo PangkalanBaru 

Bangka Tengah yang bergerak dibidang pembelian dan penjualan segala 

kebutuhan sehari-hari, dimana aktivitas-aktivitas tersebut saling terkait antara satu 

dengan yang lain. 

Dalam dunia bisnis, kebutuhan akan teknologi informasi sekarang ini merupakan 

kebutuhan yang sangat penting. Bahkan hampir semua bidang sekarang ini mulai 

menerapkan teknologi informasi dan pengembangannya dikarenakan oleh 

kelebihan-kelebihan yang dimiliki teknologi tersebut. 

 Dengan meningkatkBan kebutuhan akan informasi maka diperlukan suatu 

sistem yang baik dan cepat. Pemakaian komputer sebagai alat pengolah data dapat 

dikatakan yang terbaik untuk saat ini, karena dapat meningkatkan pekerjaan 

sehingga tercapai efisiensi tenaga dan waktu dalam mengolah data. Oleh karena 

itu dalam penyusunan laporan tugas akhir ini penulis mengangkat judul 

“IMPLEMENTASI TRANSAKSI KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN 

USAHA ANUGRAH MART MENGGUNAKAN APLIKASI ACCURATE” 

supaya dalam pengolahan sistem penjualan bagi toko Anugrah Mart semakin 

mudah. 

 Hal tersebutlah yang mendasari penulis untuk memilih judul tersebut dan 

sebagai usaha untuk dapat memberikan solusi atas kerumitan yang ada di dalam 

sistem pembelian dan penjualan yang ada di Anugrah Mart. 
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1.2    Rumusan Masalah 

 Berdasarkan masalah yang berhasil ditemukan dari hasil analisis sistem 

pembelian dan penjualan pada Anugrah Mart adalah sistem yang masih belum 

terkopmputerisasi dengan baik sehingga ada beberapa masalah yang sering timbul 

adalah : 

1. Lamanya waktu yang diperlukan dalam melakukan pencarian dan 

pencatatan data-data penjualan sehingga dalam pembuatan laporan sering 

mengalami keterlambatan. 

2. Sering mengalami kesulitan dalam pembuatan laporan. 

3. Kurang terjamin keakuratan data. 

4. Kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan dan perhitungan atas 

transaksi yang terjadi. 

 

1.3  Batasan  Masalah 

 Sistem pengolahan data pada Anugrah Mart terbagi menjadi beberapa 

kegiatan yang luas ruang  lingkupnya. Penulis akan membatasi pada beberapa 

masalah saja karena keterbatasan waktu, biaya, tenaga dan kemampuan. 

Adapun masalah yang akan diteliti meliputi : 

a. Pengolahan data pembelian dan penualan. 

b. Pengolahan data barang. 

c. Pengolahan laporan pembelian dan penjualan. 

d. Pengolahan data barang. 

 

1.4    Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1  Tujuan Penelitian  

Tujuan penulisan dalam tugas akhir ini dapat membantu toko Anugrah Mart 

dan memperbaiki sistem yang ada dengan harapan pengolahan dan penyajian 

informasi penjualan yang selama ini dilakukan secara manual dapat di permudah. 

Dengan adanya sistem terkomputerisasi ini, maka diharapkan dapat mendukung 

tercapainya tujuan sebagai berikut : 
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1. Meningkatkan mutu pelayanan di bidang pembelian dan pencatatan 

persediaan barang agar lebih baik lagi dan mudah dalam penyimpanan data. 

2. .Dengan aplikasi Accurate, kita akan terhindar dari kesalahan penghitungan 

yang bisa menyebabkan kerugian yang besar pada perusahaan. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian dalam penulisan tugas akhir ini adalah untuk 

mempermudah dalam proses pembuatan laporan dan penjualan yang terjadi 

berdasarkan periode tertentu, serta dapat mengetahui secara detail transaksi 

keuangan yang terjadi. 

 

1.5  Metode Pengumpulan Data 

 Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis melakukan pengumpulan bahan-

bahan yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan dari sistem yang 

berjalan, adapun metode pendekatan yang digunakan adalah : 

1. 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 ke arah proses yang ada. 

2. Observasi 

Melakukan observasi lapangan yaitu melihat langsung terhadap kerja rutin 

sehari-hari yang dilakukan pada bagian administrasi serta mempelajari 

bentuk-bentuk dokumen-dokumen yang digunakan sehingga menghasilkan 

informasi yang dibutuhkan. 

3. Studi Pustaka 

Dalam penelitian ini penulis juga mempelajari dan mengumpulkan bahan-

bahan dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan topik yang 

ada dalam laporan tugas akhir ini. 
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1.6  Sistematika Penulisan 

 Penulisan perancangan ini terdiri dari beberapa bab. Keseluruhan bab ini 

berisi uraian tentang usulan pemecahan masalah secara berurutan. Uraian berikut 

ini adalah uraian singkat mengenai bab-bab tersebut : 

BAB I     PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang latar belakang pembelian, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode pengumpulan 

data dan sistematika penulisan. 

 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendeskripsikan pengertian, 

jenis-jenis dan prinsip dasar dari materi yang diterapkan dalam 

pembuatan laporan tugas akhir ini. 

 

BAB III  ANALISA SISTEM 

 Bab ini berisi tentang tinjauan organisasi, analisa proses dan analisa 

terapan akuntansi. 

 

BAB IV   IMPLEMENTASI AKUNTANSI 

  Bab ini berisi tentang tampilan layar dan rancangan struktur bagan 

rekening / perkiraan. 

 

BAB V  PENUTUP 

  Bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab 

sebelumnya dan saran dari penulis. 

 


