
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menilik evolusi bisnis di masa modern, perlu adanya kestabilan 

pengelolaan internal dalam kegiatan usaha khususnya dalam penjualan produk. 

Perusahaan dagang harus memiliki pencatatan akuntansi untuk membantu 

kegiatan operasional. Sudah seharusnya pemegang kendali pihak internal mampu 

mengelola keuangan dengan benar dan mampu mengerti resiko manajemen dan 

instrumen finansial (Carter & Rogers, 2008). 

Pengelolaan pencatatan akuntansi dianggap sangat penting karena menjadi 

salah satu faktor kegiatan operasional perusahaan untuk mengelola berbagai 

macam kegiatan transaksi yang timbul akibat aktivitas bisnis, sehingga mampu 

menghasilkan data finansial yang bermutu. Karenanya diperlukan sistem 

pendataan barang dagang yang tepat. 

Data finansial yang dihasilkan pada laporan finansial diperlukan pihak 

manajemen usaha sebagai patokan pengambilan keputusan dan perencanaan 

sesuai dengan keadaan perusahaan. Maka dari itu penting untuk tetap menjaga 

kestabilan keuangan sehingga anggaran perusahaan dapat digunakan untuk tujuan-

tujuan lainnya (Hanusch & Hanusch, 2018). 

Melihat pentingnya kondisi-kondisi diatas, maka diputuskan untuk 

dilakukan perancangan sebuah sistem akuntansi dan pelaporan keuangan untuk PT 

Mega Artha Sukses yang berlokasi di Mitra Raya. Kegiatan proyek akan 

dijabarkan dalam laporan kerja praktek dengan judul “Perancangan dan 

Implementasi Sistem Pencatatan Akuntansi pada PT. Mega Artha Sukses”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

PT. Mega Artha Sukses (PT. MAS) adalah tempat dimana kegiatan kerja 

praktek dilakukan. Sistem pencatatan dalam bentuk aplikasi akan dirancang guna 

mendukung hasil laporan seperti, laporan pembelian, penjualan, inventaris, dan 

juga laba rugi.  
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1.3 Tujuan Proyek 

Proyek kerja praktek dilakukan dengan maksud : 

1. Untuk menyelaraskan pencatatan transaksi akuntansi secara 

terkomputerisasi yanga akan menggunakan visual studio. 

2. Untuk memberikan informasi mengenai laba maupun rugi yang 

 diperoleh oleh pihak direktur pada tiap-tiap periode hingga akan 

membantu pemilik agar dapat mengelola finansial dan membuat keputusan 

terkait prospek usahanya. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Output akan berupa sistem pencatatan histori dan pelaporan hasil transaksi 

akuntansi yang nantinya diimplementasikan pada PT. Mega Artha Sukses. 

Laporan menggunakan aplikasi visual studio. 

Adapun perancangan sistem laporan untuk membantu tahap pengambilan 

keputusan oleh manajemen perusahaan yaitu laporan pembelian, penjualan, sisa 

stok, dan laba rugi. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Hasil observasi ini diyakini mampu memberi manfaat bagi: 

1. Kepada Pihak Perusahaan: 

Entitas dapat menerapkan pencatatan dan pelaporan akuntansi sebagai 

media terkait pemutusan keputusan. 

2. Kepada Akademisi: 

Bisa dipergunakan sebagai bahan gagasan dalam rangka pembuatan 

laporan kegiatan kerja praktek dengan topik yang kurang lebihnya serupa 

di waktu mendatang, dan dapat menjadi gagasan pembelajaran. 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

Untuk membantu memudahkan pengkajian selanjutnya, berikut ini adalah 

sistematika diskusi yang akan didiskusikan pada ketujuh bab : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pokok bahasan ini terdiri dari latar belakang masalah, ruang 

lingkup, tujuan proyek, luaran proyek, manfaat proyek, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Tahapan ini merincikan ringkasan singkat mengenai materi-materi 

yang ada didalam laporan sebagai referensi dasar, seperti teori dan 

penelitian terdahulu juga informasi tambahan lain-lainnya. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Tahapan ini akan diisi dengan identitas entitas, struktural organisasi 

usaha, aktifitas kegiatan di perusahaan, dan dinamika yang selama 

ini digunakan oleh badan usaha. 

BAB IV METODOLOGI 

  Tahapan ini menjelaskan mengenai desain observasi, strategi  

 pengumpulan data, tahap perancangan, langkah dan jadwal 

kegiatan pelaksanaan. 

BAB V  ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

 Bab V membahas tentang observasi informasi dan hasil dari 

perancangan luaran proyek. 

BAB VI  IMPLEMENTASI 

Tahapan ini membahas mengenai tahap realisasi serta keadaan 

perusahaan setelah dilakukan pengimplementasian. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Tahapan akhir berisikan kesimpulan keseluruhan riset yang telah 

dijalankan dan rincian saran ke klien terkait beberapa hal yang 

didapat selama menjalankan kegiatan penelitian. 
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