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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kehidupan manusia yang bermula dari kesederhanaan kini menjadi 

kehidupan yang dikatagorikan sangat modern. Perkembangan teknologi dan 

informasi yang semakin pesat, sehingga seringkali menimbulkan persaingan usaha 

dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Teknologi dan informasi adalah 

sesuatu yang sangat bermanfaat untuk mempermudah semua aspek kehidupan 

manusia. Hampir disetiap aspek kehidupan saat ini menggunakan teknologi. 

Misalnya dalam sebuah instansi pemerintahan atau sebuah perusahaan. Teknologi 

selalu digunakan sebagai alat untuk mempermudah menyelesaikan suatu 

pekerjaan. 

 Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai suatu tujuan yang telah 

disepakati bersama tidak lepas dari sistem yang menyediakan informasi yang 

tentunya akurat dan terpecaya. Dengan seiringnya perkembangan teknologi yang 

semakin pesat. Sehingga membuat mereka untuk mencari layanan yang lebih 

efisien dan efektif. Dengan hal itulah yang menjadikan perusahaan mereka 

mendapatkan keuntungan serta dapat meningkatkan kemampuan dalam 

memuaskan pelanggannya. 

CV Sun Aneka Abadi merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam 

bidang Penjualan Alat-Alat Listrik dan Mekanik. Dalam sistem penjualan pada 

CV Sun Aneka Abadi khususnya yang berada di Sungailiat sebagian sudah 

terkomputerisasi, tetapi dalam proses pengelolahan data pembelian, pencatatan 

persediaan barang, dan pembuatan laporan keuangan pada CV Sun Aneka Abadi 

masih dilakukan secara manual, sehingga sering terjadi keterlambatan dan 

kesalahan informasi yang dihasilkan. 

Untuk itu pemanfaatan teknologi informasi sangat diperlukan khususnya pada 

sistem penjualan dan pembelian yang ada di CV Sun Aneka Abadi, agar bisa 

menangani transaksi yang masih manual. Kemudian akan dibuat menjadi sebuah 

sistem komputerisasi dan akurat dengan menggunakan aplikasi akuntansi yaitu 
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aplikasi Accurate Accounting dan dengan adanya sistem ini diharapkan akan 

membawa perubahan yang lebih baik dari sistem sebelumnya, sehingga proses 

transaksi tersebut dapat dikelola secara cepat dan akurat. 

Oleh karena itu penyusun akan memanfaatkan teknologi yang dapat 

memberikan informasi yang bermanfaat untuk dijadikan bahan penyusunan Tugas 

Akhir,dengan judul “Implementasi Transaksi Keuangan Pada CV Sun Aneka 

Abadi Menggunakan Accurate Accounting” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan laporan 

tugas akhir ini adalah : 

1. Bagaimana penerapan Accurate Accounting dalam transaksi pembelian dan 

penjualan barang pada CV Sun Aneka Abadi ? 

2. Bagaimana cara membuat laporan keuangan dan jurnal, baik jurnal umum 

maupun khusus menggunakan aplikasi Accurate Accounting pada CV Sun 

Aneka Abadi ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam memusatkan masalah agar tidak ada penyimpangan dari topik, maka 

penelitian Tugas Akhir ini hanya membahas mengenai implementasi akuntansi 

dengan menggunakan aplikasi Accurate Accounting untuk menyelesaikan 

transaksi keuangan pada CV Sun Aneka Abadi yang lebih difokuskan pada 

transaksi penjualan dan pembelian dalam sistem komputerisasi berdasarkan data 

yang terdapat pada CV Sun Aneka Abadi. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang transaksi keuangan agar 

menjadi lebih baik lagi, serta dapat menghasilkan dokumen yang 

berkualitas dan mudah dalam proses penyimpanan data. 

2. Dengan Aplikasi Accurate, dalam mengelolah keuangan akan terhidar dari 

kesalahan perhitungan yang bisa menyebabkan kerugian pada perusahaan. 

3. Untuk mempermudah perusahaan dalam keuangan agar lebih cepat dan 

akurat, sehingga dapat membantu meningkatkan keuntungan usaha dalam 

menjalankan usahanya, serta akan membantu dalam membuat keputusan 

untuk meningkatkan pelayanan pada perusahaan. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan pada CV Sun 

Aneka Abadi sesuai dengan pariode tertentu. 

2. Mempermudah pemilik perusahaan agar dapat mengetahui secara detail 

transaksi keuangan yang terjadi pada perusahaan tersebut. 

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

memecahkan masalah pada CV Sun Aneka Abadi, sehingga dapat 

meningkatkan palayanan yang lebih baik. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui gambaran tentang isi dari penulisan ini secara 

sistematis disusun menjadi beberapa bab, antara lain : 

BAB I   PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan awal pembahasan yang mengemukakan latar 

belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat 

Tugas Akhir, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menjelaskan tentang teori akuntansi yang meliputi 

pengertian akuntansi, pengertian sistem akuntansi, pengertian 

sistem informasi akuntansi, laporan keuangan, teori aplikasi 



 

 4   
 

Accurate, teori pendukung yang berhubungan dengan sistem yang 

diambil, dan penelitian terdahulu.  

BAB III ANALISA SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang analisa sistem yang penjelasan singkat 

tentang sejarah instansi, struktur organisasi, pembagian tugas dan 

tanggung jawab, analisa proses yang meliputi proses bisnis dan 

activity diagram, serta analisa terapan akuntansi. 

BAB IV IMPLEMENTASI AKUNTANSI 

Bab ini menampilkan struktur lampiran yang berisi rancangan 

struktur bagan rekening/perkiraan layar, tampilan layar seperti 

struktur layar yang berisi strutur hierarki dari semua dokumen yang 

digunakan, dan tampilan layar yang akan digunakan. 

BAB V PENUTUP 

  Pada bab penutup ini berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-

bab sebelumnya, serta memberikan saran-saran terhadap sistem 

yang berjalan di CV Sun Aneka Abadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


