PENGENALAN MODUL dan FITUR ACCURATE
Untuk memudahkan, sebaiknya Install terlebih dahulu Accurate.
Kemudian buka icon pada “Jelajahi Contoh Perusahaan” agar lebih mudah
menjelaskan Modul dan Fitur fitur pada Accurate.
A. Profil Accurate
Accurate adalah software asli Indonesia yang diproduksi oleh PT. Cipta Piranti Sejahtera (CPSSoft),
Jakarta. Dengan tetap mempertahankan sifat utama Accurate yaitu mudah digunakan (user friendly)
dan keakurasian yang tinggi, Accurate memberikan lebih banyak lagi fitur dan keunggulan yang akan
membantu Anda menjalankan usaha semakin lebih mudah dan menyenangkan.
Accurate 5 terdiri dari modul-modul:
1. Modul Pembelian (Purchase Module): modul ini terdiri dari Formulir Permintaan Pembelian
(Purchase Requisition Form), Formulir Pesanan Pembelian (Purchase Order Form), Formulir
Penerimaan Barang (Received Item Form), Formulir Faktur Pembelian (Purchase Invoice Form),
Formulir Retur Pembelian (Purchase Return Form) dan Formulir Pembayaran Pembelian (Purchase
Payment Form).
2. Modul Penjualan (Sales Module): modul ini terdiri dari Formulir Penawaran Penjualan (Sales
Quotation Form), Formulir Pesanan Penjualan (Sales Order Form), Formulir Faktur Penjualan
(Sales Invoice Form), Formulir Retur Penjualan (Sales Return Form) dan Formulir Penerimaan
Penjualan (Sales Receipt Form).
3. Modul Persediaan (Inventory Module): modul ini terdiri dari Daftar Barang dan Jasa (List of Item),
Formulir Penyesuaian Persediaan (Inventory Adjustment Form), Formulir Pembiayaan Pesanan
(Job Costing Form), Daftar Gudang (List of Warehouse), Formulir Grup Barang (Item Grouping
Form), Formulir Penyesuaian Harga Jual Barang (Set Selling Price Adjustment Form) dan Formulir
Pindah Barang (Item Transfer Form).
4. Modul Buku Besar (General Ledger Module): modul ini terdiri dari Daftar Akun (List of Account),
Daftar Mata Uang (List of Currency), Informasi Perusahaan (Company Info), Formulir Bukti Jurnal
(Journal Voucher Form), Proses Akhir Bulan (Period End Process) dan Laporan Keuangan (Financial
Statement).
5. Modul Kas Bank (Cash Bank Module): modul ini terdiri dari Formulir Pembayaran Lain (Other
Payment Form), Formulir Penerimaan Lain (Other Deposit Form), Buku Bank (Bank Book) dan
Formulir Rekonsiliasi Bank (Bank Reconciliation Form).
6. Modul Aktiva Tetap (Fixed Asset Module): modul ini terdiri dari Formulir Aktiva Tetap Baru (New
Fixed Asset Form), Daftar Tipe Aktiva Tetap Pajak (List of Fiscal Fixed Asset Type), Daftar Tipe
Aktiva Tetap (List of Fixed Asset Type) dan Daftar Aktiva Tetap (Fixed Aset List).
7. Modul RMA (Return Merchandise Authorization Module): modul ini terdiri dari Formulir RMA
(RMA Form) dan Formulir RMA Action (RMA Action Form).
8. Modul Proyek (Project Module): modul ini terdiri dari Daftar Bahan Baku, Daftar Biaya Proyek,
Formulir Work Price Analysis, Formulir Proyek, Formulir Material in Used, Formulir Project Survey,
Formulir Project Bill dan Formulir Project Ending.
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Pull-Down Menu
1. File
Dalam menu file ini terdapat beberapa sub menu, yaitu :
a. New Company : untuk membuat file perusahaan baru.
b. Open / Login : untuk membuka data file yang telah dibuat
sebelumnya.
c. Close / Log Off : untuk menutup data file yang sedang dibuka.
d. Save as alias : untuk menyimpan dengan nama lain sekaligus
memberikan nama untuk shortcut, sehingga data Anda dapat
dibuka dengan cepat.
e. Back-up : untuk menyimpan database Anda ke dalam suatu file back up (*.gbk). File ini
merupakan file yang telah dipadatkan (compress) sebagai antisipasi penyelamatan data jika
terjadi kerusakan pada database.
f. Restore : untuk menggunakan kembali data yang telah diback-up sebelumnya.
g. Repair : untuk membetulkan file yang rusak.
h. Import Journal : untuk mengambil data dari Accurate versi sebelumnya, ataupun dari
perusahaan lain. Selain itu di submenu ini Anda dapat membatalkan perintah import yang telah
dibuat.
i. Exit : untuk keluar dari program Accurate.
2. Setup

a.

Company Info: untuk melakukan penggantian pada data

perusahaan yang telah dibuat sebelumnya.
b.

Preferences : untuk mempermudah Anda dalam

mengatur fungsi Accurate agar sesuai dengan keperluan dan
keinginan Anda.
c. User Profile : User Profile digunakan untuk menambah atau
meng-edit user, juga untuk membatasi kegiatan yang dapat dilakukan oleh user. Menu ini hanya
bisa diakses oleh user dengan level Admin.
d. Change Password : untuk melakukan penggantian password.
e. Quick Setup : fasilitas Accurate untuk membuat file perusahaan baru secara cepat.
f. Form Template : adalah daftar kumpulan semua template yang sudah ada di Software Accurate,
misal: template Sales Order, Sales Invoice, dan sebagainya.
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3. List
Dalam menu ini disimpan semua tabel yang telah dibuat. Tabel ini sebenarnya dapat dikelompokkan
menjadi 4 bagian, yaitu :
a.
b.
c.
d.

Customers dan transaksi penjualan.
Vendor dan transaksi pembelian.
Currencies, General Ledger dan Other List.
Item dan Inventory.

4. Activities
Terbagi dalam 6 kelompok transaksi :
a. Transaksi Penjualan (Sales) dan Penerimaan Piutang (Cash Receipt).
b. Transaksi Pembelian (Purchase) dan Pembayaran Utang (Make Payment).
c. Transaksi Pembayaran Langsung (direct payment), Jurnal Umum, Job Costing dan pembuatan
Aktiva Tetap Baru.
d. Transaksi Persediaan (Inventory) → adjustment, grouping, warehouse dan transfer.
e. Transaksi Periodik → akhir bulan dan reminder.
f. Aktivitas lainnya untuk menampilkan Menu Explorer dan kalkulator.
5. Reports
Untuk membuat dan memilih penampilan format laporan agar sesuai dengan keinginan pengguna.
6. Windows
Untuk memilih tampilan dari Menu Explorer dan Reminder (jika ada). Apakah berbentuk tile,
cascade, atau kedua menu tersebut tidak ditampilkan sama sekali (close all).

7. Help
Untuk melihat penjelasan dari setiap menu yang terdapat dalam Accurate.
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Preferences
Biasanya sebuah perusahaan memiliki kebijakan khusus terhadap aktivitas komersial perusahaan. Oleh
karenanya, Accurate menyediakan fasilitas preferences sehingga pengguna dapat mengatur ketentuanketentuan yang menjadi aturan baku dalam pemrosesan transaksi oleh Accurate. Preferences dapat
diakses melalui
Pull-Down Menu : Setup → Preferences, muncul jendela Preference.

1. Company
Backup on close : setiap kali aplikasi ditutup
maka Accurate akan menyarankan untuk
mem-backup data terakhir yang dikerjakan.
Klik kotak ini.
Confirm before exit : meyakinkan pilihan
Anda untuk keluar dari aplikasi. Konfir- masi
ini sangat berguna bila tanpa sengaja Anda
mengaktifkan perintah keluar. Klik kotak ini.
Open last company : jika ini dicek maka pada
saat start-up, perusahaan yang muncul
adalah yang terakhir kali dibuka
ketika menutup aplikasi. Namun jika Anda menutup semua perusahaan saat keluar dari aplikasi
maka pada saat start-up yang muncul adalah jendela Welcome to Accurate. Jangan di-klik.

Show purchase & sales price in item history : harga beli dan harga jual akan muncul pada item
history. Klik kotak ini.
Retained Earning Account : jumlah saldo akhir tahun secara otomatis dijurnal ke akun ini oleh
Accurate.
Selanjutnya klik OK.
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2. Feature
Multi Warehouse : fungsi ini dipakai untuk
mengaktifkan menu multi Warehouse. Jika
menu ini aktif, Anda dapat membuat
beberapa gudang yang saling
berhubungan. Menu yang diaktifkan antara
lain: Create Warehouse, Table Item by
Warehouse, Form Transfer Item, dan lainlain. Klik kotak ini.
Warehouse qty can < 0 : jika Anda
mengaktifkan fungsi ini, maka kuantitas
inventory dalam suatu gudang, bisa
berjumlah kurang dari 0. Non aktifkan
fungsi ini.
Multi Unit : jika pilihan ini diaktifkan, maka Anda dapat melakukan transaksi item dalam 3 unit
(maksimal) yang berbeda-beda misal dalam pcs, lusin, kotak. Klik kotak ini.
Use Salesman : apabila Anda memberi tanda cek pada kotak ini, maka setiap mengisi Sales Invoice,
Anda harus memasukkan nama salesman yang melakukan penjualan tersebut. Jangan di- klik.
Use Audit Trail : jika Anda mengaktifkan pilihan ini, maka setiap transaksi yang menghasilkan
jurnal akan dicatat perubahan apa saja yang terjadi. Jika jumlah transaksi semakin besar audit trail
akan sedikit memperlambat pemrosesan transaksi oleh Accurate. Klik kotak tersebut.
Cost & Profit Center : menggunakan fasilitas Cost & Profit Center. Jangan di-klik.
Selanjutnya klik OK.

3. Currency Default Account
(Petunjuk : untuk saat ini tidak perlu Anda isi dahulu, karena baru dapat Anda isi setelah Anda
memiliki Chart of Account dan currency.)
Untuk setiap currency, Anda harus menentukan default account-nya (akun baku yang menjadi muara
dari setiap perubahan saldo currency yang bersangkutan). Misalnya : untuk mata uang USD, maka
default account untuk hutang dagangnya adalah Account Payable-USD. Pilihlah account dengan tipe
tertentu untuk setiap default sebagai berikut :
 Account Payable
: tipe Account Payable
 Account Receivable
: tipe Account Receivable
 Sales Discount
: tipe Revenue/Other Income
 Purchase Discount
: tipe COGS
 Realize Gain or Loss
: tipe Expense/Other Expense
 Unrealize Gain or Loss : tipe Expense/Other Expense
Nomor Akun dapat diisikan setelah kita menyusun chart of account pada Bab selanjutnya.
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4. Item Default Account
(Petunjuk : untuk saat ini tidak perlu Anda isi dahulu, karena baru dapat Anda isi setelah Anda
memiliki Chart of Account.)
Berguna untuk mempermudah Anda yang melakukan pembelian/penjualan berbagai jenis barang
dalam jumlah banyak. Isi dahulu Item Default Account ini. Hal ini akan mempercepat dalam
pembuatan data item baru agar tidak perlu mengubah GL Account item tersebut.
Untuk setiap default, pilih akun dengan tipe berikut :









Inventory
: tipe Inventory
Sales
: tipe Revenue/Other Income
Sales Return
: tipe Revenue/Other Income
Item discount
: menampung discount item di setiap transaksi Sales Invoice & Sales return.
COGS
: tipe COGS
Purchase Return : tipe Inventory
Expense
: tipe Expense/Other Expense
Unbilled Goods
: tipe Other Current Liability, hanya untuk tipe inventory part yang
belum dijadikan sebagai tagihan.

5. Templates Setting
Template ini digunakan untuk menentukan banyaknya lembar/lampiran yang akan dicetak untuk
Faktur Pajak Standar, apakah hanya akan dicetak satu lembar atau tiga lembar berturut-turut
dengan diberikan nomor halaman pada bagian atas kanan.

6. Reminder
list yang ada dan pilih reminder setiap 5 hari
sebelumnya.

7. Sales and Purchase
Digunakan untuk menentukan karakter invoice dan item yang bagaimana yang dapat diretur.
All Sales Invoice:

seluruh sales invoice yang dapat diretur. Klik fungsi ini.

Outstanding Invoices: hanya invoice yang belum lunas-lah yang dapat diretur.
Can enter any item in Sales Return: dapat memasukkan semua item yang akan di-retur, dengan
memilihnya dari kolom item no. (kecuali yang suspended).
All Purchase Invoice: seluruh sales invoice yang dapat diretur. Klik fungsi ini.
Show cost information: memberikan informasi mengenai harga pokok penjualan dari item yang diretur.
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