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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pesatnya perkembangan dalam perusahaan saat ini dipengaruhi oleh banyak 

perkembangan teknologi dan informasi, yang sering kali menimbulkan 

permasalahan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, baik yang dihadapi oleh 

manusia secara individu maupun oleh organisasi . Hampir semua aktifitas 

kehidupan tidak terlepas dari peralatan mutakhir dan serba modern.  

 Komputerisasi telah banyak memberi bantuan dalam usaha pemecahan 

maslah terutama yang dihadapi dalam transaksi di bidang usaha dan bisnis, seperti 

tansaksi penjualan, pembelian dan lain-lain. Dalam proses tansaksi tersebut 

dibutukan pengolahan data yang cepat, tepat, dan akurat. Dengan menggunakan 

computer, tingkat keceptan serta ketelitian dan keamanannya pun lebih terjamin 

serta mudah dalam pencarian data tersebut. 

 Dalam menangani transaksi penjualan dan pembelian, Sepatu bata tbk 

masih mengunakan sistem manual, mulai dari transaksi penjualan dan pembelian 

sampai dengan pembuatan laporan sehingga sering terjadi dan keterlambatan 

informasi yang dihasilkan. Data yang dihasilkan juga kurang dijamin 

keakuratannya mengakibatkan kemungkinan terjadi kesalahan perhitungan atas 

transaksi yang terjadi. 

 Penggunaan teknologi yang tepat guna akan berdampak baik terhadap 

jalannya suatu perusahaan.Sepatu Bata tbk yang tak lain adalah suatu perusahaan 

yang menjual produk sapatu. Untuk memenuhi kepuasan konsumen serta untuk 

dapat bersaing di dunia ini maka sangat diperlukan adanya suatu system yang 

cepat, jelas dan akurat pada setiap transaksinya salah satunya mengunakan 

Aplikasi Accurate. 

 Untuk menyelesaikan permasalahan diatas, maka penulis berniat membuat 

membantu Sepatu Bata Tbk untuk membuat aplikasi dengan judul “”. 
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tbk Menggunakan Aplikasi Accurate”. Untuk dapat memudahkan setiap 

transaksi yang masuk diperusahaan tersebut. 

 

1.2 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 Tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Bagaimana penerapan Accurate Accounting dalam transaksi penjualan  dan 

transaksi pembelian barang pada Sepatu Bata Tbk ?  

2. Bagaimana cara penyimpanan data yang baik dan akurat, sehingga tidak 

terjadi pemborosan waktu dalam pengelompokan data menggunakan 

aplikasi accurate ? 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam memusatkan masalah yang ada agar tidak ada penyimpangan dari 

topik, maka permasalahan yang dibahas ini berkaitan pada system transaksi 

penjualan dan pembelian saja pada Sepatu Bata Tbk. Ruang lingkup dalam 

penulisan ini hanya akan membahas transaksi penjualan dan pembelian tunai, 

serta laporan penjualan dan pembelian tunai , 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.4.1 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama ini dengan membantu 

memecahkan masalah di Sepatu Bata tbk, sehingga dapat meningkatkan 

pelayanan yang baik. 

2. Memanfaatkan teknologi baru yaitu computer sebagai alat bantu dalam 

mempermudah pekerjaan. 
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3. Membantu menyimpan data-data secara baik sehingga mudah untuk mencari 

data-data yang dibutuhkan dan data terjamin keakuratannya. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian    

Adapun manfaat penelitian dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan berdasarkan 

periode tertentu. 

2. Agar mahasiswa dan mahasiswi dapat mengenal situasi kerja yang 

sebenarnya dalam dunia kerja sehingga mampu merespon secara positif dari 

teori yang didapat dibangku kuliah dengan penerapan dilapangan 

3. Sabagai salah satu syarat untuk kelulusan program diploma III STMIK 

Atma Luhur PangkalPinang 

 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran tentang isi dari penulisan ini secara sistematis 

disusun menjadi beberapa BAB, antara lain : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, rimusan masalah, 

batas masalah , tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini membahas mengenai teori akuntasi, teori aplikasi 

Accurate, teori pendukung yang dibutuhkan dan penelitian terdahulu. 

 

 

BAB III ANALISA SISTEM 

Pada bab ini membahas tentang tinjauan organisasi, analisa proses, 

analisa terapan akuntansi. 
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BAB IV IMPLEMENTASI  AKUNTANSI 

Pada bab ini membahas tentang rancangan struktur bagan rekening. 

perkiraan, tampilan layar. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan sran dari 

bab-bab dan saran-saran yang kiranya dapat diterima dan diterapkan. 

 

  

 

 

 


