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BAB 1 

MEMBUAT PANGKALAN DATA (DATABASE) DALAM ACCURATE 

 

A. DATABASE 

Digitalisasi dan berbagai dampak perkembangan teknologi telah 

mengubah berbagai lini kehidupan, termasuk akuntansi dan akuntan. Internet of 

things sebagai dasar bagaimana pola dan tatanan sosial berjalan. Digitalisasi yang 

terjadi dalam dunia akuntansi mengakibatkan pemanfaatan teknologi sebagai 

pencipta informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan perusahaan. 

Berbagai aplikasi akuntansi telah diciptakan untuk tujuan kemudahan, efisiensi, 

efektivitas pelaporan akuntansi.  

 Sistem komputeralisasi akuntansi dan aplikasi yang digunakan pada setiap 

perusahaan mungkin berbeda. Namun, tetap memiliki kesamaan berupa 

pencatatan yang terdiri dari transaksi-transaksi dan berbagai data yang berkaitan 

dengan pembelian, penjualan, beban-beban, data pelanggan, data pemasok, 

penyusutan aktiva dan sebagainya. Semua transaksi dan data tersebut tersimpan 

secara digital dalam bentuk pangkalan data (database).  

 Database dapat diartikan sebagai kumpulan data yang terorganisir, yang 

umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem 

komputerAccurate sebagai salah satu software akuntansi juga membutuhkan 

database dalam opersionalnya. Penggunaan Accurate pada suatu entitas bisnis 

tentu dimulai dengan tahap persiapan awal, yakni pembuatan database. Persiapan 

awal yang dibutuhkan untuk membuat database meliputi penginputan profil 

perusahaan, data pelanggan, data pemasok, aktiva tetap, daftar akun dan 

sebagainya. Setelah database dibuat, barulah bisa dilakukan input transaksi sesuai 

kasus yang dihadapi perusahaan. Accurate tidak hanya untuk perusahaan yang 

baru berdiri, perusahaan yang sudah lama beroperasi dan belum menggunakan 

accurate sebelumnyapun bisa.  
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B. MEMBUAT DATABASE BARU 

Database baru dapat dibuat dengan dua kemungkinan yaitu dibuat di Local (di 

dalam hard disk PC/laptop sendiri) atau diletakkan di dalam PC orang lain atau 

server (Remote). 

 

1. Membuat Database Baru di Komputer Lokal 

Sebelum membuat Database di Komputer Lokal, pastikan Firebird dan 

Program ACCURATE di komputer tersebut telah terinstall dengan baik. Berikut 

ini langkah yang dapat Anda lakukan untuk membuat Database baru di Komputer 

Lokal (di dalam hard disk PC sendiri) : 

1. Buka program  ACCURATE dengan  cara  klik tombol  Start –  

Programs/All Program – CPSSoft – ACCURATE V5 

2. Atau klik icon ACCURATE yang terdapat pada dekstop komputer Anda. 

3. Pada tampilan Welcome To ACCURATE, klik tombol Create New 

Company 

Perhatikan gambar dibawah ini: 

 

 

4. Setelah Anda mengklik tombol Create New Company yang terdapat pada 

tampilan Welcome  To ACCURATE, langkah selanjutnya yang dapat 

Anda lakukan adalah meng-klik check box Lokal yang terdapat pada form 

Create Database.  Langkah  selanjutnya  klik  tombol  Ellipsis  [...],  lalu  

pilih  folder tempat data akan diletakkan, kemudian ketikkan nama File 

dengan ekstensi *.GDB, lalu klik tombol Create dan OK. Tunggu 

beberapa saat sampai proses pembuatan database selesai dilakukan. Untuk 

lebih jelasnya perhatikan gambar di berikut ini: 
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5. Setelah proses pembuatan database ACCURATE selesai dilakukan, 

langkah selanjutnya Anda dapat Login untuk masuk ke dalam Database 

tersebut dengan USER IDR dan Password = SUPERVISOR (Password 

tidak membedakan huruf kecil maupun huruf besar). 

 

2. Membuat Database Baru di Komputer Lain (Remote) 

Jika Anda menjalankan ACCURATE dari komputer A dan ingin membuat 

database baru di komputer B (sebagai komputer server), Anda harus tahu berapa 
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nomor IP Address atau nama komputer (Computer Name) dari komputer B 

sebagai komputer server. Sebelum membuat Database secara remote pastikan 

komputer client (komputer  A)  dan  komputer  server  (komputer  B)  telah  

terhubung  (terkoneksi) dengan baik. Berikut ini langkah-langkah yang dapat 

Anda lakukan untuk membuat Database secara remote: 

1. Buka program ACCURATE dengan cara Klik tombol Start – Program/All 

Program – CPSSoft – ACCURATE V5 

2. Atau klik icon ACCURATE yang terdapat pada dekstop Komputer Anda. 

3. Pada tampilan Welcome To ACCURATE, klik tombol Create New 

Company. 

4. Setelah  Anda  mengklik  tombol  Create  New  Company  yang  terdapat  

pada tampilan Welcome To ACCURATE, langkah selanjutnya yang dapat 

Anda lakukan adalah mengklik check box Remote yang terdapat pada 

form Create Database, langkah  selanjutnya  isi  kolom  Server  Name   

dengan  nomor  IP  Address komputer server, kemudian pada kolom File 

Name ketikkan alamat tempat database baru akan diletakkan di komputer 

server, kemudian ketikkan nama File dengan ekstensi *.GDB, lalu klik 

tombol Create dan OK, tunggu beberapa saat sampai proses pembuatan 

database selesai dilakukan. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di 

berikut ini: 

 

 

5. Setelah proses pembuatan database ACCURATE selesai dilakukan, 

langkah selanjutnya Anda dapat Login untuk masuk ke dalam Database 
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tersebut dengan USER IDR dan Password = SUPERVISOR (Password 

tidak membedakan huruf kecil maupun huruf besar).  

RANGKUMAN 

Database merupakan kumpulan data yang terorganisir, yang umumnya 

disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Accurate 

sebagai salah satu software akuntansi juga membutuhkan database dalam 

opersionalnya.  Database baru dapat dibuat dengan dua kemungkinan yaitu dibuat 

di Local (di dalam hard disk PC/laptop sendiri) atau diletakkan di dalam PC orang 

lain atau server (Remote).   

 

TUGAS PRAKTIKUM 

Tugas praktikum ini bertujuan untuk memberikan demonstrasi kepada mahasiswa 

sesuai dengan materi yang dipelajari. Tugas praktikum pada Bab 1 ini adalah 

mahasiswa membuat database pada Accurate dengan informasi sebagai berikut: 

1. Buatlah database secara “Lokal” 

2. File name dari database adalah “Riang Elektronik_Nama Panggilan 

Mahasiswa” 

3. Simpan Database  pada satu folder dengan nama Folder “Riang 

Elektronik_Nama Panggilan Mahasiswa”
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BAB 2 

PERSIAPAN AWAL DALAM ACCURATE DENGAN BASIC SETUP 

 

1. PERSIAPAN SINGKAT DATABASE 

ACCURATE Version 5 Quick Setup adalah Form yang didesign khusus untuk 

membantu  Anda  menyiapkan  Database  ACCURATE  baru  yang  akan  Anda 

gunakan untuk mencatat aktifitas keuangan perusahaan Anda.  

Dalam mempersiapkan Database baru, ACCURATE menyediakan dua tipe 

persiapan database yang dapat Anda pilih, yaitu :  

1. Persiapan Standar (Basic Setup) 

2. Persiapan Mahir (Advanced Setup) 

Anda dapat menyiapkan Database baru Anda dengan memilih jenis persiapan 

database yang Anda inginkan. 

 

2. PERSIAPAN STANDAR (BASIC SETUP) 

Persiapan Singkat Standar (Basic setup) adalah tipe persiapan Database yang 

akan  menuntun  Anda  untuk  mengisi  informasi  standar  atau  informasi  yang 

penting saja agar Database ACCURATE yang baru Anda buat dapat segera Anda 

gunakan untuk penginputan transaksi keuangan perusahaan Anda. Persiapan  

Singkat  Standar  (Basic setup) dapat  Anda  gunakan  jika  informasi keuangan 

yang Anda miliki untuk persiapan awal Database baru tidak terlalu detail.  

Agar  persiapan  awal  Database  dengan  menggunakan  tipe  persiapan  

standar (basic setup) dapat Anda lakukan, sebaiknya Anda terlebih dahulu 

menyiapkan data-data standar berikut ini: 

a. Saldo kas & bank (berdasarkan rekening koran Anda yang terakhir) 

b. Buku piutang pelanggan Anda 

c. Buku hutang Anda kepada pemasok 

d. Daftar Barang dan Jasa yang diperjualbelikan beserta stok barang terakhir 

yang Anda miliki (jika ada). 

Setelah data-data standar tersebut Anda siapkan, Anda dapat mulai melakukan 

persiapan awal database tipe standar dengan mengikuti petunjuk berikut ini: 
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1. Sebelum melakukan persiapan awal Database, Anda dapat memilih bahasa 

yang Anda inginkan dengan cara meng-klik pada bahasa yang Anda 

inginkan kemudian klik tombol LANJUT [NEXT] untuk masuk ke tahap 

persiapan berikutnya. 

2. Setelah Anda memilih bahasa yang Anda inginkan, langkah selanjutnya 

yang dapat Anda lakukan adalah memilih tipe persiapan yang akan Anda 

gunakan. Berhubung tipe persiapan yang akan kita bahas adalah tipe 

persiapan standar (basic setup), maka Anda dapat memilih tipe persiapan 

standar dengan cara meng-klik option “Persiapan Standar (Basic Setup)”. 

 

Kemudian  klik  tombol  LANJUT  (NEXT)  untuk  masuk  ke  tahap  

persiapan berikutnya. 

3. Perhatikan  pada  saat  Anda  meng-klik  tombol  LANJUT  (NEXT)  

ACCURATE secara otomatis akan menampilkan pesan konfirmasi 

(message confirmation) yang  menginformasikan  bahwa  jika  Anda  

memilih  tipe  persiapan  singkat (basic setup) maka secara otomatis 

ACCURATE akan membuatkan kode akun perkiraan yang dipakai oleh 

perusahaan secara umum, seperti mata uang, barang, pelanggan, pemasok, 

daftar akun dll. Jika Anda ingin melanjutkan persiapan database dengan 



 

8 
 

menggunakan tipe persiapan singkat, maka Anda dapat  mengklik  tombol  

Yes  pada  window  message  confirmation  tersebut untuk melanjutkan 

persiapan awal database dengan tipe persiapan singkat (basic setup). 

 

4. Persiapan standar (basic) pertama yang harus Anda lakukan adalah 

mengisi data tentang Mata Uang (Currency) yang Anda gunakan dalam 

transaksi dan mengisi data tentang Informasi Perusahaan Anda. 

 

Isi data  Informasi Perusahaan dengan mengikuti petunjuk di bawah ini : 

a. Company  Name  (Nama  Perusahaan)  :  Isi  kolom  ini  dengan  nama 

lengkap perusahaan. Nama ini akan ditampilkan sebagai Header pada 

saat Anda mencetak Invoice dan Laporan. Pengetikan nama lengkap 

perusahaan dapat dilakukan max. 239 karakter. 

b. Addresses (Alamat) : Isi kolom ini dengan alamat perusahaan (Nama 

Jalan dan No). 

c. Default Currency (Mata Uang Default) : Kolom ini secara otomatis 

akan terisi  dengan  mata  uang  IDR.  Jika  mata  uang  default  yang  
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Anda gunakan adalah mata uang asing maka Anda dapat mengubah 

default mata uang sesuai dengan yang Anda inginkan dengan terlebih 

dahulu menyesuaikan daftar mata uang sesuai dengan mata uang yang 

Anda gunakan dalam transaksi operasional perusahaan Anda. 

 

Setelah Anda selesai menginput data mata uang dan informasi tentang 

perusahaan  Anda  klik  tombol  LANJUT  (NEXT) untuk  masuk  ke  

persiapan singkat berikutnya. 

5. Persiapan singkat berikutnya yang dapat Anda lakukan adalah  menginput 

Informasi Kas/Bank yang Anda miliki. Sama seperti Tabel Daftar Mata 

Uang, Tabel Informasi Kas/Bank juga telah terisi dengan informasi 

Kas/Bank yang otomatis telah dibuatkan program ACCURATE pada saat 

Anda memilih tipe persiapan singkat (basic setup). 

 

Anda dapat menyesuaikan data pada Tabel Cash/Bank Information sesuai 

dengan data Kas/Bank yang Anda miliki. Pengisian Tabel Daftar 

Kas/Bank ini dapat Anda lakukan dengan mengikuti petunjuk berikut ini: 
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Name : Pada  kolom  ini  Anda  dapat   mengetikkan nama 

akun kas/bank yang Anda miliki. 

Currency : Pada  kolom  ini  Anda  dapat  memilih  jenis mata 

uang dari akun kas/bank yang Anda miliki. 

Balance Date : Pada kolom ini Anda dapat menginput tanggal 

saldo akun kas/bank yang Anda miliki. 

Current Balance : Pada kolom ini Anda dapat menginput saldo 

kas/bank yang Anda miliki per tanggal saldo yang 

Anda input. 

 

Setelah Anda selesai menginput Informasi Kas/Bank yang Anda miliki 

langkah selanjutnya klik tombol LANJUT (NEXT) untuk masuk ke 

persiapan singkat berikutnya.  

6. Persiapan singkat berikutnya yang dapat Anda lakukan adalah  menginput 

informasi pelanggan dan pemasok yang Anda miliki. Sama hal dengan 

Tabel Daftar Mata Uang dan Kas/Bank, Tabel Daftar Pelanggan dan 

Pemasok ini juga telah terisi dengan informasi Pelanggan dan Pemasok 

yang secara otomatis dibuatkan oleh program ACCURATE pada saat 

Anda memilih jenis persiapan singkat (basic).  

a. Daftar Pelanggan 
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Pada tabel Daftar Pelanggan entry data pelanggan yang Anda miliki 

dengan mengikuti petunjuk di bawah ini: 

Name : Pada kolom ini Anda dapat mengetikkan 

nama pelanggan yang Anda miliki. 

Currency : Pada kolom ini Anda dapat memilih  jenis 

mata  uang  yang  biasa  Anda   gunakan 

untuk   bertransaksi   dengan   pelanggan 

tersebut. 

Opening Balance  : Kolom   ini   akan   menampilkan    saldo 

piutang   pelanggan   Anda. Penginputan 

saldo piutang pelanggan  pada Daftar ini 

dapat dilakukan dengan cara : 

1. Klik tombol Opening Balance yang terdapat di atas Tabel Daftar 

Pelanggan, untuk membuka form isian Opening Balance. 

 

Pada tampilan form Opening Balance, isi informasi saldo 

pelanggan Anda dengan mengikuti petunjuk dibawah ini: 
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Invoice No : Pada  kolom  ini  Anda  dapat  

mengetikkan nomor   invoice   terutang   

dari   pelanggan Anda. Jika Anda tidak 

mempunyai nomor invoice dari saldo 

piutang pelanggan Anda, Anda dapat 

langsung mengetikkan saldo piutang  

pelanggan  Anda  pada  kolom Opening 

Balance. Perhatikan kolom invoice no 

secara otomatis akan terisi dengan nomor 

1000. 

Date : Pada  kolom  ini  Anda  dapat  

mengetikkan tanggal saldo piutang 

pelanggan Anda. 

Opening Balance  : Pada  kolom  ini  Anda  dapat  

mengetikkan jumlah saldo piutang 

pelanggan Anda. 

  Klik tombol OK untuk menyimpan pencatatan saldo yang telah 

Anda buat. 

Setelah  data  nama  pelanggan  beserta  saldo  piutang  pelanggan  telah 

selesai Anda input, klik tombol LANJUT (NEXT) untuk membuka Tab 

Pemasok (Vendor). Pada tab Vendor Anda dapat menginput data pemasok 

(vendor) yang Anda miliki beserta saldo hutang Anda terhadap Pemasok 

(Vendor) tersebut. 
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b. Daftar Pemasok (Vendor) 

 

Pada  tabel Daftar Pelanggan entry  data  pemasok (vendor) yang Anda 

miliki dengan mengikuti petunjuk di bawah ini: 

Name : Pada kolom ini Anda dapat mengetikkan 

nama pemasok (vendor) yang Anda miliki. 

Currency : Pada kolom ini Anda dapat memilih jenis 

mata  uang  yang  biasa  Anda  gunakan 

untuk bertransaksi dengan pemasok 

(vendor) tersebut. 

Opening Balance  : Kolom ini akan menampilkan saldo hutang 

Anda kepada pemasok (vendor). 

Penginputan saldo piutang pelanggan pada Daftar ini dapat dilakukan 

dengan cara : 

1. Klik tombol Opening Balance yang terdapat di atas Tabel Daftar 

Pemasok (Vendor), untuk membuka form isian Opening Balance : 
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2. Pada tampilan form Opening Balance, isi informasi saldo hutang 

Anda dengan mengikuti petunjuk di bawah ini: 

 

Invoice No : Pada  kolom  ini  Anda  dapat  

mengetikkan nomor   invoice   terutang   

Anda kepada vendor. Jika Anda tidak 

mempunyai nomor invoice dari saldo 

hutang Anda, Anda dapat langsung 

mengetikkan saldo hutang Anda pada 

kolom Opening Balance. Perhatikan 

kolom invoice no secara otomatis akan 
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terisi dengan nomor 1000. 

Date : Pada  kolom  ini  Anda  dapat  

mengetikkan tanggal saldo hutang Anda. 

Opening Balance  : Pada  kolom  ini  Anda  dapat  

mengetikkan jumlah saldo hutang Anda 

kepada pemasok (vendor) tersebut. 

 

Klik tombol OK untuk menyimpan pencatatan saldo yang telah 

Anda buat. Setelah data nama pemasok beserta saldo hutang Anda 

selesai Anda input, klik tombol LANJUT (NEXT) untuk masuk ke 

persiapan data berikutnya. 

7. Persiapan singkat berikutnya yang dapat Anda lakukan adalah  menginput 

informasi  barang  dagangan  (item)  dan  jasa  (service)  yang  Anda  

miliki. Sebelum menginput informasi barang dagangan yang Anda miliki, 

Anda disarankan untuk terlebih dahulu memilih metode harga pokok 

barang dagangan (inventory cost method) yang sesuai dengan kebijakan 

perusahaan Anda. 
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Klik tombol LANJUT (NEXT) untuk melanjutkan penginputan daftar 

barang dagangan (items) dan jenis jasa (service) yang Anda miliki. 

a. Daftar Barang Dagangan (Items) 

 

Anda dapat menginput barang dagangan (item) yang Anda miliki pada 

Daftar Item dengan mengikuti petunjuk di bawah ini: 

Item No : Pada kolom ini, Anda dapat menginput 

nomor atau kode barang dagangan 

(item) yang Anda miliki. 

Name : Pada kolom ini Anda dapat menginput 

nama atau deskripsi dari barang 

dagangan (item) yang Anda miliki. 

Stock Date : Pada kolom ini Anda dapat menginput 

tanggal saldo barang dagangan (item) 

yang Anda miliki. 

Qty : Pada kolom ini Anda dapat menginput 

saldo kuantitas barang dagangan (item) 

yang Anda miliki. 

Unit1 : Pada kolom ini Anda dapat menginput 

satuan   unit   dari   barang   dagangan 

(item) yang Anda miliki. 
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Last purc. Price/unit : Pada kolom ini Anda dapat menginput 

informasi   harga   beli   terakhir   dari 

barang dagangan (item) yang Anda 

miliki. 

Sales Price : Pada kolom ini Anda dapat menginput 

informasi harga jual dari barang 

dagangan (item) yang Anda miliki.  

b. Daftar Jasa (Service) 

 

Anda dapat menginput jenis jasa (service) yang Anda jual pada Daftar 

Service, dengan mengikuti petunjuk di bawah ini: 

Code : Pada kolom ini, Anda dapat menginput 

kode dari jasa (service) yang Anda jual. 

Name : Pada kolom ini, Anda dapat menginput 

nama atau deskripsi dari jasa (service) 

yang Anda jual. 

Sales Price : Pada kolom ini, Anda dapat menginput 

informasi harga jual dari jasa (service) 

tersebut. 

Setelah semua data yang dibutuhkan dalam persiapan singkat tipe standar 

selesai Anda input, klik tombol Next. Lalu klik tombol Finish. Persiapan 

awal database baru Anda telah selesai dan siap untuk digunakan dalam 

mencatat transaksi keuangan perusahaan Anda. 
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BAB 3 

PERSIAPAN AWAL DALAM ACCURATE DENGAN ADVANCED SETUP 

 

A. PERSIAPAN MAHIR (ADVANCED SETUP) 

Persiapan Mahir (Advanced Setup) merupakan jenis persiapan singkat 

Database yang dapat digunakan jika user telah menguasai program ACCURATE 

Accounting Software dengan baik dan ingin menginput secara detail informasi 

keuangan perusahaan di ACCURATE. 

Sebelum memulai persiapan awal database dengan menggunakan jenis 

persiapan mahir (advanced setup) ini, disarankan untuk terlebih dahulu 

mempersiapkan Master Data yang diperlukan dalam persiapan awal Database. 

Master Data yang diperlukan adalah sebagai berikut: 

1. Daftar mata uang yag Anda gunakan dalam transaksi 

2. Informasi  Perusahaan,  yang  terdiri  dari  nama  perusahaan,  alamat 

perusahaan. 

3. Daftar Akun yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan. 

4. Daftar Pelanggan (Customer) 

5. Daftar Pemasok (Vendor) 

6. Daftar Barang dan Jasa (Item) 

7. Daftar Aktiva Tetap. 

 


