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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

 Sistem komputerisasi akuntansi merupakan salah satu dampak 

perkembangan ilmu dan teknologi, dimana pencatatan akuntansi secara 

manual kini digantikan oleh komputer, hal ini tentunya memberikan 

dampak yang positif dan dampak negatif bagi perusahaan dan sumber daya 

manusia, yaitu pekerjaan akuntansi menjadi lebih mudah dan cepat serta 

dapat meminimalisasi kesalahan dalam menyusun laporan keuangan, disisi 

lain membawa dampak negatif yaitu terjadinya pengurangan tenaga kerja. 

Laporan Keuangan merupakan proses akhir dari seluruh transaksi yang 

terjadi pada suatu perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Didalam 

menyusun laporan keuangan ini, diperlukan bukti transaksi dari setiap 

departemen yang ada di dalam perusahaan, dimana transaksi itu akan 

dicatat kedalam jurnal umum, setelah itu dikelompokkan ke dalam buku 

besar disamping membuat jurnal penyesuaian, proses selanjutnya 

memasukkan perkiraan-perkiraan yang ada pada buku besar kedalam 

neraca lajur, sehingga akan diperoleh laporan keuangan. Demikan pula 

dengan Show Room Eztu Motor Kartasura. 

Show Room Eztu Motor ini merupakan perusahaan yang bergerak 

di bidang dagang, dimana pada show room ini melayani jual beli tunai dan 

kredit. Penjualan di Show Room Eztu Motor Kartasura sekarang ini 
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meningkat, untuk itu di perlukan suatu sistem yang mampu menghasilkan 

informasi atau laporan yang cepat dan akurat. Namun pada show room 

eztu motor tersebut masih menggunakan pencatatan laporan keuangan 

secara tertulis. Sehingga tidak jarang dalam melakukan transaksi tidak 

jarang terjadi kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan , hal ini akan 

memberikan pengaruh yang cukup besar disaat menyajikan laporan 

keuangan. 

 Atas dasar  hal tersebut di atas penulis ingin menyusun suatu 

pengolahan  laporan keuangan  berbasis multiuser dalam bentuk sistem 

komputerisasi untuk mempercepat pembuatan laporan keuangan pada 

show room tersebut. Dalam pelaksanaan tugas akhir ini penulis 

menyarankan solusi untuk membantu membuat komputerisasi laporan 

keuangan berbasis multiuser.  

 

1.2. PERUMUSAN MASLAH 

Dari hal di atas dapat kita rumuskan masalah yang timbul pada show room 

eztu motor kartasura, adalah : 

1. Bagaimana Komputerisasi Laporan Keuangan pada Show Room Eztu 

Motor Kartasura berbasis Multi User?  

2.  Bagaimana sistem pengolahan dan pencatatan transaksi keuangan 

pada Show Room Eztu Motor kartasura? 
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1.3. PEMBATASAN MASALAH 

Agar permasalahan yang di maksud dalam penelitian ini tidak terlalu 

meluas dan lebih terarah, serta terbatasnya waktu yang di berikan maka 

penulis hanya membatasi masalah sebagai berikut: 

1. Input data rekening 

2. Input jurnal 

3. Laporan data rekening 

4. Laporan jurnal 

5. Laporan laba rugi 

6. Laporan perubahan modal 

7. Neraca 

 

1.4. TUJUAN PROYEK AKHIR 

Tujuan penulisan Proyek Akhir ini adalah salah satu syarat untuk 

menyelesaikan studi program Diploma III di STMIK Sinar Nusantara. 

Selain tujuan tersebut ada tujuan lain, yaitu: 

1. Mahasiswa dapat membuat desain system komputerisasi laporan 

keuangan ke dalam komputer. 

2. Mahasiswa dapat menyarankan aplikasi yang telah dibuat untuk 

memudahkan menyelesaikan permasalahan proses laporan keuangan  

yang ada di perusahaan tersebut. 

3. Mahasiswa dapat membuat sistem komputerisasi laporan keuangan ke 

dalam aplikasi komputer. 
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1.5. MANFAAT PROYEK AKHIR 

Dengan diadakannya proyek akhir ini di harapkan dapat bermanfaat bagi 

semua pihak akademik, baik mahasiswa sendiri maupun instansi yang 

bersangkutan. 

Adapun maanfaat tersebut adalah: 

1. Manfaat bagi akademik 

Bagi pihak akademik secara tidak langsung dapat melaksanakan 

fungsinya sebagai dimensi  intelektual yaitu pengabdian pada 

masyarakat. Selain itu juga untuk mengetahui kemampuan mahasiswa 

dalam menerapkan ilmunya sehingga menjadi pertimbangan atau tolak 

ukur pihak akademik tentang kualitas pendidikannya. 

2. Manfaat bagi mahasiswa 

Merealisasikan teori teori yang telah di dapat selama berada di bangku 

kuliah ke dalam praktek kerja nyata. Selain itu setidaknya mahasiswa 

dapat memberikan peran tersendiri bagi perusahaan sehingga di dapat 

suatu hasil yang maksimal. 

3. Manfaat bagi perusahaan 

Perusahaan dapat memanfaatkan sistem yang telah di buat untuk lebih 

mendayagunakan potensi perusahaan sehingga dapat mengoptimalkan 

kinerja kususnya dalam bagian keuangan dalam penyusunan laporan 

keuangan pada Show Room Eztu Motor Kartasura. 
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1.6. METODE PENELITIAN 

A. PENGUMPULAN DATA 

a. Metode Observasi  

Metode Observasi yaitu metode penelitian yang di lakukan dengan 

cara pengamatan secara langsung ke lokasi untuk mengambil data 

dan informasi yang ada. Dengan cara ini penulis dapat secara 

langsung mencatat dan mengambil sendiri data yang di perlukan 

untuk menyusun tugas akhir ini. Data yang di peroleh adalah data 

rekening, proses pembuatan laporan keuangannya. 

b. Metode Wawancara 

Metode wawancara yaitu pengambilan data dengan Tanya jawab 

secara langsung kepada narasumber yaitu kepada bagian keuangan 

Show Room Eztu Motor Kartasura. Dalam penyusunan laporan di 

butuhkan sumber yang mendukung untuk pemberian informasi.  

Data-data yang di peroleh adalah mengenai proses penyusunan 

laporan keuangan. 

c. Metode Kepustakaan 

Metode kepustakaan yaitu dalam memperoleh data penulis juga 

mengumpulkan buku-buku yang ada di perpus yang ada 

hubungannya dengan masalah yang ada. 

Data-data yang di peroleh yaitu referensi buku-buku yang 

mendukung pada perhitungan laporan keuangan . 
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B. SUMBER DATA 

a. Sumber Primer 

Sumber data yang di peroleh secara langsung dari obyek penelitian 

dengan cara datang langsung ke lokasi dan mengajukan pertanyaan 

pada pihak-pihak yang terkait. 

b. Sumber Sekunder 

Sumber  data yang di peroleh secara tidak langsung di kumpulkan 

dari berbagai sumber yang relavan mengenai masalah yang di teliti.  

 

C. METODE ANALISA DATA 

Dalam metode ini penulis menggunakan data sebagai berikut: 

a. Bagan Alir Dokumen  

Bagan alir dokumen adalah bagan yang menunjukkan alir di dalam 

program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir ini 

digunakan terutama untuk mendefinisikan hubungan antara bagian 

(pelaku proses), proses manusia maupun proses komputer dan 

aliran data (dalam bentuk keluaran dan masukan). 

b. Desain Arus Data  

Desain arus data sering disebut juga dengan  diagram alir data 

(DAD) atau data flow diagram (DFD) adalah suatu diagram yang 

menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data 

sistem, yang penggunaannya sangat membantu untuk memahami 
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sistem secara logika, tersruktur dan jelas. Dan biasanya di beri 

simbol panah. 

c. Desain Input 

Desain input adalah Rancangan masukan untuk memenuhi 

kebutuhan desain output, menentukan bagian yang disimpan dan 

diproses (desain database). 

d. Desain Output  

Desain output adalah desain keluaran dari sistem perangkat lunak 

yang akan dibuat berguna untuk mempersiapkan desain input dan 

database. 

e. Desain Database dan Implementasi 

Desain database dan implementasi adalah dari analisa ini maka 

penulis dapat membuat aplikasi laporan keuangan yang di perlukan 

oleh perusahaan. Setelah data tersebut di proses lalu penulis 

membuat program aplikasi komputerisasi laporan keuangan. 

f. Desain Teknologi  

a. Perangkat Keras ( Hardware ) 

Perangkat keras merupakan gabungan atau rangkaian berbagai 

peralatan fisik komputer yang prinsip kerjanya di dasarkan 

pada ada tidaknya arus listrik. 

b. Perangkat Lunak ( Software ) 

Perangkat Lunak yaitu bagian dari system komputer yang 

merupakan sekumpulan perintah atau instruksi yang di gunakan 
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untuk menghidupkan kompuetr agar alat tersebut bias di 

gunakan untuk menangkap data dan mengolah data serta 

memberikan informasi yang di perlukan. 

 

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN 

Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman 

pengesahan, motto, persembahan, ringkasan, abstract, kata pengantar dan 

daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. 

Dalam laporan proyek akhir ini berisi V (lima)  bab yang meliputi: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini di sajikan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan proyek akhir, metode 

penelitian, dan sistematika penulis. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang melandasi 

penyusunan laporan penelitian, yang diambil dari buku-

buku dan internet yang tentunya membahas tentang analisa 

laporan keuangan. 

BAB III TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini berisi tentang tinjauan secara umum perusahaan 

yang menjadi tempat berlangsungnya penelitian, yang 

meliputi sejarah singkat berdirinya perusahaan, struktur 

organisasi dan tugas pokok dari setiap divisi dan prosedur 
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kerja perusahaan serta permasalahan yang sedang dihadapi 

perusahaan. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Pada bab ini di sajikan tentang pembentukan system sacara 

umum meliputi pembuatan bagan alir dokumen, diagram 

alir data, desain input output, desain database, desain 

teknologi dan cara pengoperasian program. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil dari 

pembahasan dan analisa terhadap permasalahan yang telah 

dilakukan pada bab sebelumnya, serta saran-saran yang 

dapat diberikan oleh penulis kepada perusahaan tempat 

diadakan penelitian. 

LAMPIRAN 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 


