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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era teknologi dan informasi yang cepat, menyebabkan lingkungan bisnis 

mengalami perubahan yang sangat pesat dengan tingkat pesaingan ketat. Oleh 

karena itu perusahaan-perusahaan dituntut untuk melakukan kegiatan 

operasionalnya secara efektif dan efisien untuk mempertahankan eksistensinya, 

sehingga pengetahuan merupakan kekuatan yang sangat penting untuk membantu 

manajer dalam pengambilan keputusan.  Informasi yang berkualitas yaitu 

informasi yang akurat, releven, dan tepat waktu sehingga keputusan bisnis yang 

tepat dapat dibuat yang disesuikan dengan sistem informasi yang diterapkan pada 

masing-masing perusahaan. Dengan demikian, pengelolahan sistem informasi 

merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. 

Informasi akuntansi merupakan salah satu jenis sistem informasi yang 

diperlukan oleh perusahaan dalam menangani kegiatan operasional menghasilkan 

informasi–informasi akuntansi serta informasi lainnya mengenai proses bisnis 

perusahaan yang diperlukan oleh manajemen dan pihak-pihak terkait lainnya 

sehungan dengan pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan lainnya. 

Dengan merupakan sistem informasi informasi akuntansi yang baik dapat 

memberikan beberapa keuntungan baik dalam memperoleh informasi lebih akurat 

dan cepat dalam membantu pengambilan keputusan perusahaan serta membantu 

mengatasi kelemahan dan masalah yang belum dapat diatasi oleh sistem yang 

sedang berjalan dalam perusahaan.  

Family Mart merupakan mini market yang menjual kebutuhan sehari-sehari 

saat ini pemrosesan pencatatant transaksi yang terjadi pada Family Mart 

mengalami kendala dalam hal memperoleh informasi dari satu bagian ke bagian 

lainnya dalam memproses pencatatan transaksi yang terjadi sehingga 

memperlambat pembrosesan transaksi pelanggan secara keseluruhan dan 

menyebabkan kenerja para karyawan menjadikurang efisien.  Selain itu 
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pengendalian internal pada Family Mart masih mengalami beberapa kekurangan, 

seperti tidak adanya pembagian otoritas akses dalam sistem berjalan yang 

disesuaikan dengan wewenanang masing-masing fungsi dalam perusahaan, terjadi 

perangkapan fungsi pada Bagian Akuntansi serta penetapan tanggung jawab yang 

kurang tepat terhadap fungsi-fungsi yang terdapat dalam perusahaan. 

Family Mart saat ini sudah menggunakan komputer dalam mencetak struck 

penjualan ke pelanggan. Namun dalam perekapan penjualan, pembelian, stock, 

keadaan harta dan kewajiban masih secara manual sehingga berpengaruh dengan 

perjanjian laporan keuangan yang akurat, relevan dan tepat waktu.  Dalam 

penelitian awal yang telah dilakukan sebelumnya, telah ditemukannya beberapa 

indikasi yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup perusahaan. Pertama, 

ditemukannya selisih antara catatan pembukuan Family Mart dalam stock opname 

barang atau keadaan fisik barang digunakan. Yang kedua terdapat berapa 

kesalahan dalam pencatatan dokumen-dokumen perusahaan, dokumen-dokumen 

yang masih kurang lengkap dengan penomoran faktur yang belum bernomor urut 

tercetak.  Hal ini yang membuat laporan keuangan tercepat pada waktunya. 

Berdasarkan yang terjadi pada Family Mart, maka didapatkanlah judul penelitian 

“Implementasi Transaksi Keuangan dalam Meningkatkan Usaha Family 

Mart Menggunakan Aplikasi Accurate”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka 

permasalahan yang dirumuskan pada tugas akhir adalah bagaimana caranya 

supaya bisa menghasilkan laporan keuangan yang akurat, relevan dan tepat waktu 

di Family Mart pada saat melakukan transaksi pembelian dan penjualan dengan 

menggunakan aplikasi Accurate. 
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1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan permasalahan selama penelitian sebagai berikut: 

1. Implementasi akuntansi transaksi pembelian dan penjualan menggunakan 

aplikasi Accurate, 

2. Semua jenis transaksi, baik yang melakukan pembelian dan penjualan, 

semuanya dilakukan secara tunai, dan 

3. Proses-proses yang berlaku dalam transaksi adalah proses faktur pembelian, 

pembayaran ke supplier, faktur penjualan, pembayaran yang masih dilakukan 

pelanggan, laporan pembelian, laporan penjualan, laporan neraca saldo dan 

laporan laba rugi. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Berikut ini merupakan tujuan penelitian: 

1. Memudahkan pengerjaan laporan keuangan bagi karyawan menggunakan 

aplikasi Accurate, 

2. Membantu mendapatkan laporan yang akurat, relevan, dan tepat waktu, 

3. Meningkatkan kinerja karyawan dalam pelaporan pada saat melakukan 

transaksi penjualan dan pembelian, dan 

4. Membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas bagi Family Mart dalam 

melakukan pelaporan serta pada saat transaksi pembelian maupun penjualan. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang didapatkan sewaktu melakukan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Sebagai referensi bagi yang memerlukan untuk menciptakan suatu aplikasi 

akuntansi yang berguna bagi masyarakat luas nantinya, dan 

2. Sebagai masukan dan sumber bagi peneliti lainnya tentang penggunaan 

aplikasi Accurate, 
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3. Sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen Family Mart dalam 

meningkatkan dan mengembangkan usaha mereka menggunakan aplikasi 

akuntansi, dan 

4. Sebagai acuan untuk bagi perusahaan lainnya tentang penggunaan aplikasi 

yang efektif dan efisien dalam transaksi penjualan maupun pembelian. 

 

 


