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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Perkembangan Teknologi dan kemajuan sistem informasi saat ini 

Berdampak baik terhadap jalannya usaha dalam berbisnis. Dunia bisnis saat ini 

khususnya dalam Indonesia sebagian besar telah dipengaruhi pesatnya 

perkembangan Teknologi dan informasi. Dimana Teknologi informasi saat ini 

telah dijadikan solusi terbaik untuk memecahkan masalah dalam setiap 

aktivitas berbisnis, Baik yang dihadapi dalam usaha bisnis kecil-kecilan 

maupun kelompok atau organisasi secara kesuluruhan. Hampir semua aktivitas 

bisnis saat ini tidak lepas dari teknologi dan peralatan elektronik yang modern. 

Komputerisasi sebagai sarana pengolah data membantu manusia untuk 

dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat , tepat dan akurat. 

Juga mempermudah pengolahan transaksi keuangan dalam bidang usaha. 

Apotek Graha adalah bidang usaha yang bergerak dalam bidang penjualan dan 

pembelian obat-obatan. Apotek adalah salah satu bagian penting dalam 

peningkatan pelayanan kesehatan, yang dalam pengolahannya tidak semudah 

yang dibayangkan. Untuk itu agar pengolahannya lebih mudah maka 

diperlukan dukungan  teknologi yang modern juga. 

Untuk kemudahan transaksi keuangan pada Apotek Graha diperlukan 

aplikasi yang baik untuk menunjang kebutuhan sistem yang ada salah satunya 

menggunakan Accurate. Maka dari itu penulis melakukan Riset pada Apotek 

Graha untuk menyusun Tugas Akhir dengan judul “Implementasi Transaksi 

Keuangan menggunakan Aplikasi Accurate Pada Apotek Graha 

Pangkalpinang”, sehingga transaksi keuangan yang ada akan terkomputerisasi 

lebih mudah. Dan  pengolahan transaksi keuangannya menjadi    cepat, tepat 

dan akurat  
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1.2.   Rumusan Masalah  

Dalam penelitian yang penulis lakukan pada Apotek Graha, masalah yang 

dialami adalah dimana transaksi keuangan pada Apotek graha masih dilakukan 

secara manual. Karena banyak data yang dikelola tersebut akan menyebabkan 

kurang nya ketelitian dalam melaksanakan kegiatan. Sehingga pengolahan sistem 

penjualan dan pembelian yang ada terhadap pelanggan menjadi lamban dan 

pendataan barang pun menjadi kurang akurat. Oleh karena itu dibutuhkan aplikasi 

terkomputerisasi yang tepat agar dapat memudahkan bagian penjualan dalam 

menghasilkan informasi  yang akurat  dibutuhkan oleh pimpinan.  

1.3.      Batasan Masalah 

Agar penulisan tugas akhir tidak menyimpang dari pokok permasalahan 

yang ada, maka batasan masalah hanya akan membahas tentang Proses penjualan 

dan pembelian saja, dimulai dari proses pembelian, penjualan , hingga pembuatan 

laporan pembelian dan penjualan setiap akhir bulan kepada pimpinan. 

1.4.  Tujuan dan Manfaat penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat penulisan tugas akhir  pada Apotek Graha, 

adalah : 

a. mengembangkan sistem penjualan dan pembelian  pada Apotek 

Graha dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. 

b. Penerapan Metode-metode yang terkomputerisasi pada sistem 

penjualan dan pembelian sehingga segala informasi yang 

dibutuhkan oleh pimpinan dapat tersaji dengan cepat dan akurat 

guna pengambilan keputusan. 

c. Membantu dalam menerapkan sistem penjualan dan pembelian 

yang terkomputerisasi di Apotek Graha sehingga dapat 

meningkatkan keakuratan dan keefektifasan dalam mengolah dan 

penyajian data penjualan dan pembelian tunai. 
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1.5. Metode Pengumpulan  Data 

              Dalam upaya melengkapi data-data atau informasi, maka penulis 

memperoleh data-data atau informasi yang dibutuhkan tersebut dengan beberapa 

metode, antara lain : 

a. Wawancara 

Melakukan wawancara langsung dari sumbernya dengan Tanya 

jawab. diharapkan informasi yang diperoleh benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan atas pertanyaan yang diajukan. hal ini untuk 

bahan pertimbangan kearah proses yang ada  

b. Observasi  

Melakukan observasi lapangan yaitu melihat langsung terhadap kerja 

rutin sehari-hari yang dilakukan pada bagian administrasi, serta 

mempelajari bentuk-bentuk dokumen-dokumen yang digunakan 

sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan. 

c. Kepustakaan 

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis juga mempelajari dan 

mengumpulkan bahan-bahan dengan cara membaca buku-buku atau 

sumber lain seperti internet  yang berkaitan dengan permasalahan 

yang ada dalam penyusunan tugas akhir ini 

 

1.6.  Sistematika Penulisan 

Sesuai dengan ruang lingkup kuliah kerja praktek (KKP) ini agar 

mendapat gambaran yang jelas dan singkat mengenai sistem informasi penjualan, 

penulis menyusun Laporan Kuliah kerja Praktek (KKP) ini dalam Lima bab 

dengan Sistematika sebagai berikut :  

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang Latar belakang, masalah, Maksud dan tujuan 

penulisan, batasan masalah penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang Teori-teori yang mendeskripsikan 

pengertian, jenis-jenis dan prinsip dasar dari materi yang 

diterapkan dalam pembuatan laporan Tugas Akhir 

 

BAB III ANALISA SISTEM 

Bab ini berisi tentang organisasi / perusahan yang dianalisa, analisa 

bisnis / proses bisnis, Activity diagram, analisa keluaran, analisa 

masukan, dan identifikasi kebutuhan.                        

 

BAB IV IMPLEMENTASI AKUNTANSI 

Bab ini membahas tentang use case diagram, deskripsi use case, 

tampilan keluaran, tampilan masukan, tampilan dialog layar, 

tampilan struktur bagan rekening/ perkiraan.  

  

BAB V   PENUTUP 

Bab Ini Memuat Kesimpulan dan saran berkaitan tentang 

pemanfaatan aplikasi akuntansi. 

 


