BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat

pada saat itu, maka perusahaan dan usaha-usaha kecil dituntut untuk bekerja
secara ekonomis, efektif, efisien agar dapat mengikuti perkembangan teknologi
kedepannya.
Kemajuan teknologi di dunia bisnis sekarang ini sangat berpengaruh
terhadap semua perusahaan, baik itu perusahaan jasa, dagang dan manufaktur.
Persaingan dunia bisnis yang semakin kompetitif, menuntut setiap pelaku bisni
suntuk bersaing agar dapat mempertahankan usahanya. Salah satu dampak
kemajuan teknologi secara signifikan telah mempengaruhi praktik akuntansi dan
keuangan.
Akuntansi mempunyai peran penting dalam proses pencatatan dan
pelaporan keuangan perusahaan. Akuntansi memiliki siklus yang merupakan
dasar penting dalam memahami proses terbentuknya laporan keuangan. Laporan
keuangan berfungsi untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi
keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang
bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan, menggambarkan posisi
keuangan secara jelas, terperinci dan akurat untuk kelangsungan hidup
perusahaan. Penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan dengan berbagai cara,
yaitu secara manual dan komputer.
Penggunaan program aplikasi computer dinilai sangat efektif dan efisien
karena praktis dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan, terutama pada
perusahaan manufaktur. Program aplikasi Accurate Versi 4. Merupakan salah satu
program aplikasi komputer yang dapat digunakan dalam menyusun laporan
keuangan pada perusahaan dagang berskala kecil dan menengah yang mana
penggunaan programnya sangat mudah dimengerti. Pengolahan data keuangan
dengan menggunakan Accurate Versi 4. Mampu membantu kesulitan yang
dialami perusahaan dalam membuat laporan keuangan, yang diharapkan dapat
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mengefisiensikan hasil laporan yang dibuat. Accurate merupakan bentuk aplikasi
komputer yang berfokus pada laporan keuangan perusahaan sehari-hari, perbulan,
dan pertahun. Dengan laporan akuntansi ini perusahaan dapat mengetahui laba
atau rugi yang dialami.
Cahaya Minang merupakan Usaha yang bergerak dalam bidang Penjualan
Makanan khas Padang. Cahaya Minang ini beralamat di Jalan Air Anyir Desa
Temberan, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka
Belitung 33172. Usaha ini dikelola oleh Resnawati dan merupakan Cabang ke-2
dari Cahaya Minang Girimaya, Pangkalpinang yang didirikan oleh H.Abdul
Kadir.
Berdasarkan identifikasi Selama usaha ini didirikan, mereka hanya
melakukan pencatatan atas transaksi yang terjadi secara manual saja tanpa ada
perjurnalan dan pengolahan data lebih lanjut. Pencatatan yang dilakukan hanya
sebatas untuk penerimaan dan pengeluaran kas yang dicatat dalam sebuah buku
harian. Sering terjadi dalam pembuatan laporan oleh pemilik mengalami
kekeliruan sehingga menggunakan cara yang tidak efektif, menghabiskan banyak
waktu dan keterlambatan informasi yang dihasilkan. Untuk mengetahui laba atau
rugi, perusahaan hanya menghitung selisih antara penerimaan dan pengeluaran
kas. Sehingga resiko kesalahan pencatatan dan kehilangan bukti transaksi akan
berdamapak buruk bagi perusahaan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut,

maka penulis mencoba

mengaplikasikan program Accurate Versi 4. Dalam pembuatan laporan keuangan
pada Cahaya Minang. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat
permasalahan ini dalam sebuah bentuk Tugas Akhir dengan menggunakan judul
“Implementasi Transaksi Keuangan pada Cahaya Minang menggunakan
Aplikasi Accurate ”.

1.2

Rumusan Masalah
Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat

dirumuskan masalah yang ada sebagai berikut:

2

1. Bagaimanakah pencatatan transaksi penjualan dan pembelian dengan
menggunakan Program Accurate Versi 4. Pada Cahaya Minang ?
2. Bagaimanakah penyusunan laporan keuangan pada Cahaya Minang dengan
menggunakan Accurate Versi 4. ?

1.3

Batasan Masalah
Untuk menghindari bahasan masalah agar tidak menyimpang terlalu luas

dari topik, maka penulisan laporan ini hanya akan membahas mengenai yang
berkaitan pada

sistem pencatatn transaksi penjualan dan pembelian serta

penyusunan laporan keuangan pada Cahaya Minang dengan menggunakan
Accurate Versi 4.

1.4

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penulisan Proposal Tugas Akhir ini adalah untuk

membantu pengolahan data transaksi keuangan penjualan dan pembelian pada
Cahaya Minang dengan menggunakan program Accurate Versi 4.

1.4.2

Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai

berikut :
1. Bagi Penulis
Penulisan Laporan Tugas Akhir ini akan memberikan kontribusi besar dalam
pemahaman yang lebih mendalam mengenai aplikasi computer dalam bidang
akuntansi, menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan, serta
memberikan pemahaman yang lebih tentang penyusunan laporan keuangan
perusahaan secara nyata.

2. Bagi Perusahaan
Membantu pada Cahaya Minang dalam penyusunan laporan keuangan yang
sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dalam praktek yang
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sesungguhnya dengan menggunakan Accurate Versi 4. Laporan ini dapat
dijadikan sebagai bahan acuan dalam pengaplikasian program Accurate Versi
4. Dalam kegiatan keuangan di Cahaya Minang.

3. Bagi Institut
Khususnya Jurusan Komputer Akuntansi Tugas Akhir ini dapat dijadikan
sebagai sarana untuk memperkenalkan pada masyarakat luas dan selain itu juga
dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

1.5

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 merupakan awal pembahasan yang mengemukakan Latar
Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah,
Tujuan dan Manfaat Penilitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisi tentang Teori Akuntansi yang mendeskripsikan
pengertian Akuntansi, Pengertian Sistem Akuntansi,Pengertian Sistem
Informasi Akuntansi, Teori Aplikasi Accurate, dan Teori Pendukung
serta Penelitian Terdahulu yang berhubungan dengan judul Tugas
Akhir.

BAB III

ANALISA SISTEM
Bab ini berisi tentang Profil Sejarah Cahaya Minang, Struktur
Organisasi, Uraian Tugas dan Wewenang dalam Organisasi pada
Cahaya Minang serta Analisa Proses Bisnis dan Analisa Terapan
Akuntansi.

BAB IV

IMPLEMENTASI AKUNTANSI
Bab ini berisi tentang Rancangan Struktur Bagan Rekening/perkiraan,
Tampilan Layar seperti Struktur tampilan, Tampilan layar yang berisi
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struktur hierarki dari semua dokumen yang digunakan, dan tampilan
layar aplikasi Accurate versi 4.
BAB V

PENUTUP
Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari
pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran dari penulis kiranya dapat
diterima dan bermanfaat.
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