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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Zaman sekarang hampir semua bidang dalam perkerjaan menggunakan 

teknologi untuk membantu manusia. Karena itu teknologi berkembang terus 

menerus sesuai dengan kebutuhan manusia. Teknologi dalam akuntansi dapat 

membantu pemantauan, mencatat pemasukan atau pengeluaran,menghemat 

waktu dan data dapat dikirimkan. 

 Toko bangunan Cahaya Baru ini didirikan pada tahun 2008 yang 

merupakan salah satu bidang usaha yang bergerak dibidang penjualan kebutuhan 

pembangunan, Toko bangunan Cahaya Baru  menjual berbagai macam bahan 

bangunan dan peralatan bangunan. Dalam menangani pengolahan data penjualan 

dan pembelian pada toko bangunan Cahaya Baru  masih menggunakan sistem 

manual (pencatatan). Sistem  pengolahan data penjualan pada toko  bangunan 

Cahaya Baru sampai saat ini masih menggunakan sistem manual sehingga dapat 

memungkinkan terjadinya kesalahan, dalam proses penjualan dan pembelian  

pada toko bangunan Cahaya Baru Baru, maka pihak toko bangunan Cahaya Baru 

membutuhkan suatu sistem yang bisa membantu sistem penjualan dan pembelian 

pada toko bangunan Cahaya Baru agar tidak ada kesalahan ketika pelanggan 

melakukan transaksi. Maka toko bangunan Cahaya Baru harus menggunakan 

sistem komputerisasi yang sangat sesuai untuk mendukung kemajuan dan 

perkembangan perusahaan tersebut, sehingga dapat mengatasi permasalahan 

atau kendala pada sistem yang berjalan saat ini. 

 Karena itu penulis akan melakukan analisa untuk sistem yang ada dalam 

toko bangunan Cahaya Baru terutama dalam kegiatan transaksi yang meliputi 

penjualan dan pembelian. Kemudian penulis akan memperbaiki sistem sehingga 

membuat sistem menjadi yang terkomputerisasi dan diharapkan akan membantu 

perkerjaan dan sistem akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu 

penulis akan membuat tugas akhir dengan judul " PEMANFAATAN APLIKASI  
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ACCURATE 4  PADA TRANSAKSI KEUANGAN TOKO BANGUNAN 

CAHAYA BARU". 

1.2 Rumusan masalah 

Penulis dapat menulis beberapa perumusan masalah, diantaranya : 

1. Apa perbedaan jika transaksi dicatat manual dan transaksi yaang 

menggunakan aplikasi accurate 4.  

2. Apa manfaat penggunaan pada aplikasi accurate 4 pada sistem keuangan toko 

bangunan cahaya baru.  

3. Bagaimana proses transaksi keuangan yang menggunakan aplikasi accurate 4.  

4. Apa tujuan pemakaian aplikasi accurate 4 pada sistem keuangan toko cahaya 

baru.  

1.3 Batasan Masalah 

Dalam rangka memusatkan masalah yang ada agar tidak menyimpang dari 

pembahasan. Maka batasan masalah akan membahas tentang penjualan dan 

pembelian. Dimana sistem yang digunakan saat ini masih menggunaknan 

sistem yang bersifat manual sehingga memerlukan penggunaan komputer agar 

aktifitas dapat dilakukan lebih efektif dan efesien. 

1.4 Tujuan  dan Manfaat penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian sebagai berikut : 

a. untuk membantu meningkatkan sistem keuangan toko bangunan cahaya baru. 

b. agar dapat membantu permasalahan dalam sistem keuangan toko bangunan 

cahaya baru dengan menerapkan teori- teori yang diajukan. 

c. untuk menyelesaikan tugas akhir. 

d. sebagai masukan bagi manajemen toko bangunan cahaya baru.  

e. memberi kesempatan bagi mahasiswa/i untuk mendapatkan perbandingan 

ilmu. 

 

 

1.5 Metode penelitian 

Dalam rangka penulisan laporan ini dilakukan penelitian sebagai berikut : 
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1. Pengumpulan Data 

a. Metode Observasi( Pengamatan Lapangan )  

Pengamatan ini dilakukan dengan mengamati langsung prosedur kerja yang 

dilaksanakan oleh toko bangunan cahaya baru, sehingga dapat diperoleh 

kumpulan berkas-berkas yang berhubungan dengan transaksi pejualan dan 

pembelian. 

b. Metode  Interview (Wawancara) 

Metode ini ini dilakukan secara tanya jawab terhadap pemilik dan 

kariyawan  yang terlibat secara langsung untuk mendapatkan data-data dalam 

bentuk informasi maka diharapkan dari metode ini dapat diperoleh penjelasan 

lebih rinci mengenai sistem penjualan dan pembelian di toko bangunan cahaya 

baru yang sedang berjalan saat ini. 

c. Metode kepustakaan 

  Selain melakukan observasi, penulis juga melakukan pengumpulan data 

dengan cara studi pustaka. Didalam metode ini penulis berusaha melengkapi 

data-data yang diperoleh dengan membaca dan mempelajari dari buku-buku 

dan data-data yang relevan dan tentu saja yang ada hubungannya dengan 

masalah yang akan dibahas. 

2. Analisa Sistem dan Dokumen 

 Analisa sistem yang dilakukan pada tahap ini untuk menganalisa sistem 

yang ada yaitu untuk untuk mempelajari dan mengetahui apa yang akan 

dikerjakan dan mengetahui  apa yang akan dikerjakan oleh sistem yang ada. Dan 

analisa dokumen yaitu menspesifikasikan masukan yang digunakan database 

yang ada proses yang dilakukan dan keluaran yang dihasilkan, guna untuk 

memahami kebutuhan akan dokumen baru. Penulis menggunakan beberapa 

diagram Unified Modelling Langguage (UML) yaitu sebagai alat bantu untuk 

menganalisa sistem untuk mendeskripsikan proses yang sedang berjalan. 
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3. Perancangan Sistem 

 Disini penulis menggunakan aplikasi ACCURATE  yang merupakan sistem 

yang telah dibuat serta langsung bisa digunakan dalam menjalankan proses yang 

terkait keuangan pada suatu perusahaan.  

1.6 Sistematika Penulisan  

Untuk memperoleh gambaran yang sistematika lebih baik dan terarah, maka 

disusun menjadi berberapa bab antara lain : 

BAB I  PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan latar belakang  secara  umum, rumusan 

masalah ,membatasi  permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan yang merupakan 

gambaran dari keseluruhan bab. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini yang berkaitan hal yang mendasar dalam penelitian 

serta  penjelasan teori  yang menyangkut penelitian. 

BAB III ANALISA SISTEM 

Bab  ini  akan  menjelaskan  mengenai  sejarah singkat  berdirinya  

perusahaan, struktur organisasi dan penjelasan unit terhadap tempat 

riset, proses bisnis serta penggambarannya, dan model akuntansi 

yang menggambarkan keterkaitan antar transaksi dalam 

pencatatan. 

BAB IV IMPLEMENTASI AKUNTANSI 

Pada bab ini berisi struktur hierarki,tampilan layar yang digunakan, 

dan rancangan struktur bagan rekening. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini menguraikan kesimpulan, lapiran dan saran berserta 

daftar pustaka.  
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