
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Pada zaman sekarang peranan teknologi sangat penting dalam kehidupan 

manusia.Peranan teknologi dalam bidang bisnis yaitu komputer dan aplikasinyasehingga 

dapat membantu perkerjaan dengan cepat dan akurat dibandingkan dengan sistem 

manual.Akibatnya dapat merespon dan mengolah sumber data dengan benar, cepat dan dapat 

menghasilkan laporan yang menguntungkan bagi perusahaan untuk menentukan langkah 

selanjutnya sesuai dengan keuangan perusahaan.Untuk menghasilkan laporan yang akurat 

perusahaan akan memanfaatkan teknologi informasi yang telah berkembang di era modern 

tentunya dengan menggunakan aplikasi akuntansi yang telah terkomputerisasi sehingga 

pendapatan dan pengeluaran dapat tercatat dengan rapi,cepat dan akurat serta memiliki 

keamanan data yang terjamin. 

Toko AHA Elektronik adalah toko yang bergerak dalam bidang penjualan alat-alat 

elektronikyang beralamat pada JL.Muhidin No 168 – Sungailiat.Toko AHA Elektronik masih 

menggunakan sistem manual atau pembukuan sehingga memungkinkan terjadinya kesalan 

harga, habisnya stok barang, dan lambat untuk penyusunan laporan. Berdasarkan masalah 

diatas maka penulis akan menggunakan aplikasi ACCURATE 4 untuk membantu dalam 

penulisan pemasukan dan pengeluaran. Penggunaan aplikasi ini akan bermanfaat 

mempercepat pencatatan pemasukan, pengeluaran dan laporan akhir serta keamanan data. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan member judul IMPLEMENTASI 

AKUNTANSI MENGGUNAKAN APLIKASI ACCURATE Pada Toko AHA 

Elektronik. 

 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang timbul maka akan muncul beberapa rumusan masalah, 

rumusan masalahnya adalah 



a. Bagaimana cara penulis akan berusha mencoba menggunakan aplikasi accurate 

untuk laporan keuangan? 

b. Bagaimana cara menyelesaikan laporan dengan menggunakan transaksi pembelian 

dan penjualan yang ada dalam waktu tertentu? 

1.3.Batasan Masalah 

Dalam memusatkan masalah yang ada dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan, 

maka dalam melakukan riset Tugas Akhir ini penulis telah mempelajari tentang pemanfaatan 

Aplikasi Akuntansi ini untuk menyelesaikan transaksi penjualan dan pembelian 

tuna.Pemilihan masalah ini dididasarkan pada suatu pertimbangan yang telah dikuasai. 

Secara keseluruhan Pemanfaatan Aplikasi Akuntansi ini untuk menyelesaikan laporan 

penjualan dan pembelian pada Toko AHA Elektronik yang masih menggunakan sisitem 

manual. Adapun batasan masalah hanya akan membahas proses penjualan dan pembelian 

tunai, proses pembayaran, proses pembayaran dari pelanggan, hingga pembuatan laporan 

penjualan dan laporan pembelian. 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Sistem teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan bagi perusahaan maju maupun 

perusahaan berkembang karena teknologi informasi merupakan suatu media yang sangat 

tepat untuk dimanfaatkan pada saat ini sehingga dapat memberikan kemudahan dalam 

menjalankan suatu usaha. Adapun tujuan utama dalam penulisan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Sebagai salah satu syarat untuk kelulusan Program Diploma III STMIK ATMA LUHUR 

PANGKALPINANG. 

b. Mempermudah dalam pengolahan data dan penyajian infromasi yang dibutuhkan pada 

proses pengolahan data supplier, pelanggan dan data barang, sehingga tidak menyita 

waktu supplier dan pelanggan dalam proses pembelian dan penjualan. 

c. Mempermudah dalam proses pembuatan laporan pembelian dan penjualan yang terjadi 

berdasarkan periode tertentu, serta dapat mengetahui secara detail transaksi keuangan 

yang terjadi. 

1.5.  Metode Penelitian 



Adapun metode penelian yang dilakukan penulis dalam melaksanakan riset Tugas Akhir 

ini antaran lain : 

1. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab yang  dilakukan terhadap Ibu Siauw Ling. Data 

yang diperoleh adalah terkait prosedur transaksi penjualan dan pengeluaran. 

2. Observasi 

Pengumpulan data berdasarkan observasi yang diperoleh adalah strukturorganisasi dan 

prosedur bisnis perusahaan sehingga diperoleh gambaan mengenai pelaksanaan 

prosedur sistem, serta untuk mengetahui sejau mana informasi dibutuhkan. 

3. Studi perpustakaan 

Dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah penjualan dan 

pembelian. Penulis keperpustakaan ini secara teoris sangat membantu didalam 

pembuatan tugas akhir ini. 

 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, pembahasan dan penganalisaannya diklasifikasikan 

secara sistematis ke dalam lima bab yaitu : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, 

tujuan penelitian,manfaat penelitian, dan metode penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang teori akuntansi, teori aplikasi accurate, dan teori 

pendukung. 

BAB III  ANALISA SISTEM 

 Bab ini membahas mengenai tinjauan organisasi, analisa proses, dan analisa 

terapan akuntansi. 

BAB IV  IMPLEMENTASI AKUNTANSI 

Bab ini membahas tentang tampilan layar yaitu cara penulis 

mengimplementasikan data pemasukan dan pengeluaran menggunakan 

program Accurate. 

BAB V PENUTUP 



Bab ini membahas mengenai kesimpulan, saran, daftar pusaka dan lampiran. 

 

  


