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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Semakin berkembangnya zaman dan teknologi kegiatan pasar bebas, maka 

kita dituntut harus dapat mengimbangi dengan kemampuan/skill agar kita mampu 

memanfaatkan peluang usaha. Dengan meningkatnya kemajuan dan perkembangan 

alat komunikasi diantaranya Hand Phone (HP) yang sudah cukup luas dan 

menyebar dalam masyarakat.  

Oleh karena itu banyak masyarakat yang mendirikan usaha. Usaha yang 

dijalankan berupa layanan penyedia pulsa. Yang mana pulsa itu salah satu syarat 

untuk berkomunikasi dengan Hand Phone (HP). Semakin banyak yang 

membutuhkan layanan konter Hp ini tidak hanya untuk pembelian, dan penjualan 

pulsa. Namun juga unutuk penjualan kuota, maupun token PLN.  

Manusia tidak mungkin bisa lepas dari manusia satu dengan yang lainnya. 

Manusia tidak mungkin bisa sendiri-sendiri. Manusia memerlukan beragam 

informasi untuk menjalani hidup lebih baik dari sebelumnya, dan manusia juga 

perlu menjalani suatu hubungan dengan manusia demi tercapainya kebehagiaan dan 

kesejahteraan.  

Dari apa yang kita lakukan akan tersirat sebuah pesan untuk diri kita sendiri 

maupun orang lain. Oleh karena itu, komunikasi tidak akan pernah bisa terlepas 

dari kehidupan seseorang.  

Disebabkan meningkatnya kebutuhan telepon seluler, banyak bermunculan 

operator telekomunikasi seperti Indosat, Telkomsel, XL, dan lain-lain, sehingga 

terjadi perang tarif antara operator tersebut. 

Banyak operator baru yang bermunculan dengan menawarkan tarif yang 

begitu murah dengan kualitas yang bagus dan dengan yakin menyatakan bahwa 

produknya yang dirasa paling dibutuhkan oleh masyarakat. Hal itulah yang 

dimanfaatkan oleh penyedia layanan pengisian pulsa untuk membuka peluang 

usaha yang menjanjikan serta prospek yang panjang. 
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Semakin menjamurnya penyedia layanan pengisian pulsa, makin banyak 

persaingan yang terjadi. Oleh karena itu, untuk mempermudahkan dalam 

melakukan transaksi, peneliti ingin membuat suatu sistem yang dapat 

mempermudah transaksi penjualan dan pembelian pada IDR PHONE CELL. 

Saat ini IDR PHONE CELL masih menggunakan pembukuan secara manual, 

maka dari itu tujuan saya riset di tempat ini untuk membantu pembukuan dan 

pencatatan hasil transaksi menggunakan aplikasi Accurate yang telah saya pelajari 

di tempat perkuliahan.  Dan untuk.  menyusun Tugas Akhir (TA) dengan judul “”. 

Implementasi Transaksi Keuangan Dalam Meningkatkan Usaha IDR PHONE 

CELL  Menggunakan Aplikasi Accurate” 

 

1.2 Rumusan  Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas , dapat diambil suatu perumusan 

masalah yang dialami adalah dimana transaksi keuangan pada IDR PHONE CELL 

masih dilakukan secara manual. Oleh karna itu dibutuhkan aplikasi 

terkomputerisasi yang tepat agar dapat memudahkan bagian penjualan dan 

pembelian dalam menghasilkan informasi secara akurat menggunakan aplikasi 

Accurate. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam memusatkan masalah yang ada agar tidak ada penyimpangan dari 

topik, maka penulis Tugas Akhir ini hanya akan membahas mengenai implementasi 

akuntansi menggunakan aplikasi accurate untuk menyelesaikan transaksi penjualan 

dan pembelian pada IDR PHONE CELL yang telah dilakukan pada transaksi 

penjualan dan pembelian secara tunai. 

 

1.4 Tujuan penelitian dan Manfaat penelitian 

1.4.1 Tujuan penelitian. 

Adapun tujuan penulis Tugas Akhir pada IDR PHONE CELL, 

sebagai berikut : 
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1. Mendapatkan hasil dokumen-dokumen yang lebih berkualitas, serta mudah 

dalam penyimpanan data. 

2. Mengembangkan sistem keuangan, penjualan dan pembelian pada IDR 

PHONE CELL dengan memanfaatkan saran dan prasarana yang ada. 

3. Untuk membantu memecahkan masalah di IDR PHONE CELL.  sehingga 

dapat meningkatkan pelayanan yang baik 

 

1.4.2 Manfaat penelitian. 

Adapun manfaat dalam penyusunan penelitian Tugas Akhir ini, adalah 

sebagai berikut :  

1. Memanfaatkan ilmu yang telah peneliti pelajari selama dikampus, dengan 

membantu dan mempermudah IDR PHONE CELL menjalankan usahanya 

dengan menggunakan aplikasi accurate. 

2. Membantu dan memudahkan pemilik mengetahui secara detail transaksi 

keuangan yang terjadi. 

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

data-data yang dibutuhkan dan data terjamin keakuratannya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan memberikan gambaran secara umum mengenai Tugas 

Akhir yang penulis lakukan. Laporan tugas akhir ini ditulis dengan sistematika 

disusun menjadi beberapa BAB, antara lain : 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini membahas mengenai teori akuntansi, teori aplikasi accurate, 

teori pendukung, dan penelitian terdahulu. 

 

BAB III ANALISA SISTEM 
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 Bab ini membahas mengenai tinjauan organisasi, analisa proses, dan 

analisa terapan akuntansi. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI AKUNTANSI 

 Bab ini membahas mengenai rancangan struktur bagan 

rekening/perkiraan, tampilan layar, struktur tampilan, dan tampilan 

layar. 

 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran 

yang berkaitan pemanfaatan aplikasi accurate, yang kiranya dapat 

diterima dan diterapkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


