
Error Program Accurate yang Sering tidak Terdeteksi Part 2 

Sebelumnya kita telah membahas Kesalahan Error Program Accurate dimana terjadi kesalahan Jurnal dan 

kemungkinan penyebab kesalahan yang ditimbulkan oleh accurate 

sekarang kita akan membahas kesalahan lainnya yang bisa ditimbulkan oleh Accurate, yaitu: Accurate 

memotong Stok terhadap Item yang tidak dilakukan Release. Kasusnya sebagai berikut: 

Suatu kali bagian Inventory mengeluh kepada saya bahwa di Accurate ada item yang menunjukkan angka 

Minus 21 pcs, padahal sekarang di gudang Item tersebut berjumlah NOL, bahkan dia sama sekali tidak pernah 

mengeluarkan (release) item tersebut, di mana item tersebut adalah: Item No: Z ARM FR BC-56M-56 BL 6" 

dengan nama Item: Zipper Aramid FR BC-56M-56 (IP5I) Black Size 6" (seperti gambar di bawah ini. 

 

Oleh karena itu saya langsung melakukan Audit dengan melihat History Item Zipper Aramid FR BC-56M-56 

(IP5I) Black Size 6" tersebut dimana dari Item History dapat saya ketahui bahwa pada tanggal 26 April 2015 

Item tersebut telah terjadi MATERIAL RELEASE DI NOMOR: AC 00150 sejumlah 21 pcs padahal Qty Stok 

di gudang sudah NOL dari tanggal 21 April 2015 (Perhatikan gambar di bawah) 
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TERNYATA, setelah saya membuka Material Release Nomor AC 0015 saya sama sekali tidak menemukan 

Item yang dimaksud, yaitu: Zipper Aramid FR BC-56M-56 (IP5I) Black Size 6 sama sekali tidak ada di-input 

di dalam Material Release Nomor AC 00150, tetapi yang mengherankan saya adalah di dalam History 

Item Zipper Aramid FR BC-56M-56 (IP5I) Black Size 6 sebelumnya (gambar di atas) dituliskan bahwa sudah 

dikeluarkan oleh Nomor Material Release AC 00150, walaupun sudah dicari, dilihat, bahkan diterawang secara 

seksama, tetapi saya dan beberapa orang yang ikut menyaksikan sama sekali tidak bisa menemukan Item Zipper 

Aramid FR BC-56M-56 (IP5I) Black Size 6 tersebut. (perhatikan gambar material release di bawah ini) 

 

 



Error Program Accurate yang Sering tidak Terdeteksi Part 2 

Saya kemudian melakukan Cross Cek dengan Work Order No: 2316 sebagai Source transaksi dari Material 

Release No: AC 00150 dan saya menemukan salah satu Job yang ada Detail Item Zipper Aramid FR BC-

56M-56 (IP5I) Black Size 6, sebanyak 21 Pcs di Qty Required, TETAPI QTY TAKEN masih menunjukkan 

angka NOL, Artinya belum ada sama sekali item Zipper Aramid FR BC-56M-56 (IP5I) Black Size 6 yang 

di-RELEASE 

 

Saya masih tidak puas kembali saya membuka lagi Material Release No: AC 00150 untuk melakukan Cross 

Cek Sekali lagi, dimana saya coba untuk KLIK di field GET MATERIAL dan ternyata di sana saya temukan 

bahwa Zipper Aramid FR BC-56M-56 (IP5I) Black Size 6 masih PENDING dan belum direlease sebanyak 

21 Pcs (perhatikan gambar di bawah) 

 

Sehingga dari Kasus ini telah terjadi kesalahan di mana Item Zipper Aramid FR BC-56M-56 (IP5I) Black 

Size 6 belum dilakukan Release (Masih pending), dan baru terdaftar di Detail Job Work Order tetapi secara 

history accurate sudah melakukan pemotongan Stok di Gudang dan History Item tersebut. 
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Kesimpulan: 

1. Apabila anda sudah merasa bahwa pemotongan stok yang dihasilkan oleh Accurate anda "Sudah Pasti 

Benar" mungkin sudah saatnya anda harus melakukan Audit satu per satu Transaksi yang sudah ada 

input, mungkin saja dapat terjadi kesalahan seperti di atas 

2. Setelah melakukan Konsultasi dengan pihak Pengembang Accurate4, maka dikonfirmasikan 

"KEMUNGKINAN" penyebabnya adalah Terputusnya jaringan Server-Client, Mati Listrik yang 

dilakukan secara tiba-tiba 

3. Solusi lainnya yang diajukan adalah: Anda perlu melakukan Upgrade Accurate Anda ke Versi yang 

terbaru saat ini adalah versi 1477 yang sudah ada perbaikan Bug (mungkin saja kesalahan seperti di atas 

merupakan bug) 

4. Anda perlu menggunakan UPS (bukan USB, he..he...) agar jaringan Listrik di PC server dan Client 

Accurate dan bahkan jaringan WIFI atau LAN anda tetap hidup 

5. Sebelum Komputer server Accurate dimatikan atau Diputuskan jaringan Pastikan agar semua PC Client 

sudah tidak terhubung lagi ke server dan tidak ada lagi transaksi INput yang masih Pending yang belum 

tersimpan. 

6. Kemungkinan penyebab antara lain menutup Accurate dengan cara end task, mati listrik, atau komputer 

hang sehingga harus di-restart. 

7. Oleh karena database yang terjadi kesalahan ini merupakan Rahasia perusahaan oleh karena itu Mohon 

maaf, saya tidak bisa mempublikasikan database perusahaan ini untuk dilakukan Trace atau pembuktian 

kebenaran nya oleh Anda terhadap Error Pemotongan stok tersebut 

 


