
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Perusahaan memiliki tujuan untuk mencapai profit yang telah disepakati 

oleh seseorang atau lebih. Perusahaan bisa juga disebut badan usaha yang mengacu 

pada profit atau keuntungan dari hasil jual jasa dan barang yang ditawarkan kepada 

seseorang oleh perusahaan tersebut.  

Tingkat perkembangan perusahaan bisa ditinjau dari sajian laporan 

keuangan yang digambarkan secara garis besar oleh akuntan pada perusahaan. 

Sumber informasi merupakan data paling tepat yang digunakan untuk dasar dalam 

pengambilan keputusan,  kemudian menyusun perencanaan,  mempertimbangkan, 

serta pertanggung jawaban pada pihak eksternalnya misalnya pemerintah, kreditor,  

investor,  pemasok,  dan juga masyarakat umum. 

 Sajian laporan keuangan perusahaan yang telah dibuat oleh seorang 

akuntan, bisa dipakai sebagai dasar perusahaan untuk memenuhi kewajiban-

kewajibannya baik untuk jangka panjang serta jangka pendek. Hasil penyajian dari 

akuntan yang diberikan pada para pengguna setelah semua catatan laporan 

perusahaan dirangkum dan diikhtisarkan. Sajian laporan yang lengkap dan rinci 

dapat berupa lima laporan keuangan yaitu neraca saldo, perubahan modal, laba rugi, 

arus kas serta catatan atas laporan keuangan yang lengkap. 

Berdasarkan beberapa ulasan, dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan 

sangat membutuhkan laporan keuangan, termasuk PT. Shallomindo. PT. 

Shallomindo, adalah perusahaan yang menyediakan barang atau jasa untuk 

distributor bahan bangunan modern dan interior bangunan yang berdomisili di 

Batam. PT. Shallomindo beralamat di ruko grand california blok G1 nomor 2 dan 

3, batam center dan sudah didirikan sejak 2 Februari 2002 hingga saat ini.  

Masalah yang dihadapi PT. Shallomindo adalah sistem akuntansi yang 

terbilang masih sederhana. Perusahaan tidak mencatat jumlah persediaan yang ada 

dan yang dibeli serta yang dijual kepada pelanggan. Pencatatan pembelian dan 

penjualan, pemerimaan kas maupun pengeluaran kas masih sederhana. Perusahaan 

juga tidak menerbitkan laporan keuangan setiap periodenya, dimana laporan 
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keuangan dapat dikatakan sebagai hal yang sangat berpengaruh untuk perusahaan 

sebagai dasar pengambilan keputusan. Hal yang bisa dijadikan tolak ukur dalam 

pengambilan keputusan pemegang perusahaan biasanya menggunakan laporan 

keuangan untuk mengealuasi perkembangan bisnis perusahaan.  

1.2  Ruang Lingkup 

Dalam pengerjaan proyek penulis memudahkan pengguna dalam 

menyajikan laporan lengkap yang dibutuhkan oleh PT. Shallomindo dengan 

menggunakan sistem sederhana namun lengkap yang akan menghasilkan laporan 

secara lengkap dan rinci. Penulis merancang sistem untuk perusahaan dengan 

menggunakan sistem yang berbasis Microsoft Access 2010 dengan tampilan yang 

sederhana agar mudah untuk digunakan oleh pengguna. Dalam sistem ini penulis 

merancang pencatatan akuntansi dari form daftar hingga penyajian laporan 

keuangan yang memenuhi kebutuhan perusahaan. 

1.3 Tujuan Proyek  

Pada sistem pencatatan akuntansi dibutuhkan keakuratan agar terciptanya 

pecatatan akuntansi yang lengkap serta jelas dan dapat membantu kerja serta kinerja 

perusahaan pada waktu tertentu. Sistem yang dirancang sesuai kebutuhan pengguna 

dalam melakukan transaksi barang dan jasa pada saat operasional dan 

pengembangan sistem yang dibuat juga menjadi sumber informasi untuk manajer.  

1.4 Luaran Proyek 

 Pada proyek yang dirancang penulis, penulis membuat sistematika 

pencatatan akuntansi menggunakan microsoft access dari awal hingga penyajian 

laporan keuangan dan mengimplementasikan ke  PT. Shallomindo. Pada sistem ini 

penulis merancang sistem dengan menu- menu yang terdiri dari form login, tab-

menu, daftar aset dan penyusutan, persediaan, pelanggan, pemasok, karyawan, 

kasbon karyawan, daftar akun, penjualan, pembelian, pengeluaran kas, penerimaan 

kas, jurnal umum dan laporan. Adapun laporan keuangan dibagi dalam beberapa 

bagian agar mempermudah pengguna dalam mencari informasi tentang laporan 

keuangan yang terdiri atas laporan laba rugi, penjualan, pembelian, sisa pituang dan 

posisi keuangan untuk mempermudah dalam memperoleh informasi. 
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1.5 Manfaat Proyek 

 Melalui laporan kerja praktik yang dibuat, penulis mengharapkan hasil dari 

proyek yang telah dikerjakan bisa memberi hasil dan dampak positif, yang 

diuraikan dalam beberapa hal dibawah ini: 

1. Bagi Perusahaan  

Sistem yang dirancang merupakan salah satu dasar pengambilan keputusan 

yang lebih tajam dan baik serta sebagai masukan bagi perusahaan untuk 

memperbaiki kelemahan-kelemahan pada sistem pencatatan akuntansi perusahaan. 

2. Bagi Akademisi  

Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan dan memberikan pemahaman  

mahasiswa pada pencatatan dalam sistem akuntansi dengan membandingkan 

kondisi lapangan dengan teori akademik. 
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1.6   Sistematika Pembahasan 

Sistemmatika ini merujuk pada pembahahasan yang memberikan 

gambaran tentang isi serta penjelasan dari laporan praktik yang telah 

dirangkum, meliputi: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bagian pertama ini menceritakan atau menggambarkan secara 

singkat masalah, tujuan, ruang lingkup yang dilaksanakan, luaran, 

manfaat, dan sistematika atas penyusunan hasil dalam bentuk 

laporan yang dikerjakan pada perusahaan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian kedua berupa laporan dimana menyajikan secara singkat 

tentang materi terkait pada beberapa sumber. Bab dua juga 

merupakan beberapa teori, hasil proyek, temuan informasi yang 

serupa dan kemudian disajikan untuk dasar pemilihan judul atau 

topik kerja praktik. 

BAB III  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab tiga mendeskripsikan secara dasar tentang perusahaan yang 

telah ditentukan dalam kerja praktik. Adapun gambaran perusahaan 

yang dideskripsikan meliputi ciri- ciri, sistem organisasi, 

operasional, hasil rancangan yang dipakai perusahaan tersebut. 

BAB IV  METODOLOGI 

Bagian empat metodologi menunjukkan cara atau metode yang telah 

dipakai untuk menyelesaikan masalah yang akan terjadi saat 

dilaksanakan agar proyek berjalan lancar, serta  penyampaian secara 

jelas dan singkat untuk tahapan penggunaan rancangan. 
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BAB V  ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

bagian kelima analisis data tantang kerangka dari tinjauan penulis 

pada perusahaan ditempat prakteik, kemudian hasil dari 

perancangan proyek akan disampaikan pada pengguna  ditempat 

kerja prakteik. 

BAB VI  IMPLEMENTASI 

Pada saat setelah implementasi akan dijelaskan pada bab enam ini 

serta umpan balik perusahaan sebagaimana sistem telah sesuai 

dengan yang dibutuhkan perusahaan. Pada bab ini dijelaskan proses 

implementasi awal hingga akhir dari hasil imlplementasi. 

BAB VII  KESIMPULAN DAN SARAN 

bagian ketujuh kesimpulan terdiri atas hasil dari tujuan rancangan 

proyek yang telah ditentukan serta saran dipakai sebagai masukan 

atas hasil laporan kerja prakteik selama proses kerja. 
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