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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat mengharuskan  para pengusaha 

dan masyarakat untuk lebih cepat beradaptasi pada perkembangan teknologi 

tersebut. Hadirnya teknologi komputerisasi merupakan suatu bagian dari 

perkembangan teknologi yang sangat dirasakan manfaatnya. Hampir semua 

aktifitas kehidupan tidak terlepas dari peralatan serba modern. 

Komputerisasi telah banyak memberi bantuan dalam usaha pemecahan 

masalah terutama yang dihadapi dalam transaksi di bidang usaha dan bisnis, 

seperti transaksi penjualan, pembelian dan lain-lain. Dalam proses transaksi 

tersebut dibutuhkan pengolahan data yang cepat, tepat, dan akurat. Dengan 

menggunakan komputer, tingkat kecepatan serta ketelitian dan keamanannya pun 

lebih terjamin serta mudah dalam pencarian data tersebut. 

Dalam menangani pencetakan pembelian dan penjualan tunai, Percetakan 

Editor Grafika masih menggunakan sistem manual, mulai dari pencatatan 

penjualan dan pembelian sampai dengan pembuatan laporan sehingga sering 

terjadi dan keterlambatan informasi yang dihasilkan. Data yang dihasilkan juga 

kurang dijamin keakuratnya mengakibatkan kemungkinan terjadi kesalahan 

pencatatan dan perhitungan atas transaksi yang terjadi. 

Untuk itulah alasan penulis melakukan riset di Percetakan Editor Grafika ini 

untuk menyusun Kuliah Kerja Praktek (KKP) dengan judul “Implementasi 

Transaksi Penjualan dan Pembelian Dalam Meningkatkan Usaha Editor 

Grafika Menggunakan Aplikasi Accurate”. Guna menerapkan sistem yang 

terperinci agar dapat meminimalisirkan terjadinya humman error serta dapat 

bersaing dengan perusahaan – perusahaan lainnya. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Setelah melakukan observasi pada Percetakan Editor Grafika banyak masalah 

yaitu sebagai berikut : 
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1. Sering mengalami keterlambatan dalam melakukan pencatatan data-data 

penjualan dan pembelian secara tunai, sehingga dalam pembuatan laporan 

membutuhkan waktu yang lama. 

2. Menyita waktu karena harus menghitung satu persatu barang yang datang, 

penyimpanan data stok barang yang kurang baik sehingga sering terjadi 

kesalahan. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil suatu perumusan 

masalah yaitu: 

1. Bagaimana penerapan Accurate Accounting dalam transaksi pembelian dan 

penjualan barang pada Percetakan Editor Grafika? 

2. Bagaimana cara membuat laporan keuangan menggunakan aplikasi Accurate 

Accounting pada Percetakan Editor Grafika? 

 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam menangani masalah yang ada agar tidak menyimpang dari topik, maka 

permasalahan yang di bahas berkaitan dengan sistem penjualan dan pembelian 

tunai pada Percetakan Editor Grafika. 

 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.5.1 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki sistem yang ada, 

dengan harapan agar pengolahan yang selama ini masih dilakukan secara manual 

dapat dipermudah dan mempercepat kinerjanya dengan memberikan solusi berupa 

sistem terkomputerisasi dengan menggunakan aplikasi Accurate. 

 

1.5.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini memberikan kemudahan dalam melakukan 

percetakan dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan tentang teknologi 

informatika yang telah di peroleh sewaktu perkuliahan kemudian menerapkannya 
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didalam kehidupan bermasyarakat. Adapun manfaat penelitian lainnya sebagai 

berikut: 

1. Meminimalisasi masalah yang ada dalam penjualan dan pembelian 

Percetakan Editor Grafika. 

2. Menambah wawasan dan kemampuan berfikir mengenai penerapan dalam 

sebuah permasalahan yang diteliti. 

3. Agar mahasiswa/i dapat memiliki pengalaman dalam menerapkan ilmu 

pengetahuan yang telah didapatkan dalam perkuliahan dan menambah 

wawasan mahasiswa/i. 

4. Menghasilkan laporan-laporan yang lebih spesifik dari setiap transaksi 

penjualan dan pembelian di Pecetakan Editor Grafika. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Untuk memperoleh gambaran yang sistematika lebih baik dan tearah maka 

disusun menjadi beberapa BAB antara lain: 

BAB I  PENDAHULUAN  

Bab ini membahas latar belakang secara umum Identifikasi 

masalah yang dipecahkan, Rumusan masalah secara singkat, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan uraian dari keseluruhan bab. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini secara umum menguraikan tentang teori aplikasi 

Accurate,teori akuntansi dan teori-teori pendukung yang 

dibutuhkan. 

 

 

BAB III ORGANISASI  

Dalam bab ini menjelaskan tentang sejarah Instansi, struktur 

organisasi dan tugas dan wewenang. 
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BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini membahas mengenai definisi masalah atau analisa, analisa 

yang diajukan serta tampilan rancangan layar beserta 

penjelasannya. 

 

BAB V PENUTUP 

Merupakan bab terakhir yang berupa kesimpulan dari pembahasan 

bab – bab sebelumnya, serta saran dari penulis yang kiranya 

bermanfaat. 


