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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  Masalah 

CV. Rahayu Sentosa merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

manufaktur yang memproduksi berbagai sparepart elektronik, kendaraan, dan 

lain-lain khususnya pada pekerjaan Cutting & Bending Plate, Manufacturing, 

Konstruski, dan CNC Machining Center. Perusahaan didirikan pada tahun 2012 

dan selama dua tahun berdiri, perusahaan mengalami perkembangan yang pesat. 

Berawal dari hanya sebuah mesin Cutting & Bending plate, sekarang ini 

perusahaan sudah berkembang dan mempunyai beberapa mesin antara lain CNC 

Machining Center, EDM, Turning, Milling, pembuatan Mold, Precision Part, 

Konstruksi dan Manufacturing. Hal ini membuat perusahaan dapat tumbuh dan 

berkembang dengan baik. 

Pada CV. Rahayu Sentosa, perusahaan menjalani permintaan dalam 

pembuatan produk yang diperlukan oleh pelanggan dengan mesin CNC 

Machining Center untuk pembuatan produk otomatis dan beberapa mesin 

konvensional antara lain Turning, Milling, pembuatan Mold, dan Precision Part. 

Sama halnya dengan perusahaan lain, CV. Rahayu Sentosa membutuhkan data-

data akuntansi yang dibentuk dalam sebuah laporan keuangan untuk mendapatkan 

informasi yang relevan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan 

tersebut.  
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General ledger atau buku besar menyajikan informasi saldo atau nilai 

transaksi untuk setiap kode perkiraan dalam suatu periode akuntansi tertentu. 

Dalam pencatatan jurnal, posting buku besar, hingga pembuatan laporan 

keuangan, CV. Rahayu Sentosa belum memiliki sistem yang terkomputerisasi, 

sehingga ada beberapa kegiatan seperti pencatatan pada buku kas harian yang 

masih menggunakan sistem pembukuan (pencatatan manual). Pencatatan tersebut 

tidak efisien karena karyawan harus bekerja dua kali, yaitu pengisian pada 

pembukuan dan menginputkan data ke dalam komputer melalui aplikasi Excel. 

Selain itu, pimpinan juga merasa kesulitan dalam melihat laporan keuangan yang 

dimana nantinya akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam 

pembelian dan penjualan. Disisi lain kemungkinan untuk kesalahan dalam 

pencatatan manual oleh karyawan juga akan muncul (human error). 

Dari permasalahan tersebut, penulis akan membuat sistem informasi 

laporan keuangan yang dapat digunakan untuk membantu bagian keuangan pada 

CV. Rahayu Sentosa dalam pencatatan transaksi hingga membuat laporan 

keuangan yang terdiri dari laporan buku besar, neraca saldo, neraca lajur, laba 

rugi, neraca laporan arus kas, checker, dan kas post. Sehingga laporan yang 

dihasilkan dari aplikasi dapat efektif dan sesuai dengan apa yang diinginkan 

manajer.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dapat dirumuskan adalah 

bagaimana merancang bangun sistem informasi laporan keuangan pada CV. 

Rahayu Sentosa yang mampu membantu bagian keuangan perusahaan dalam 
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pembuatan laporan keuangan sehingga dapat menjadi dasar pengambilan 

keputusan manajemen dalam membuat srategi kebijakan keuangan perusahaan 

yang dapat mengurangi tingkat kesalahan (Human Error) dalam pembuatan 

laporan oleh bagian akuntansi di CV. Rahayu Sentosa. 

  

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Sistem informasi ini hanya dapat diakses oleh manajer atas dan bagian 

keuangan. 

2. Sistem informasi ini hanya mengelola laporan buku besar, neraca saldo, 

neraca lajur, laba rugi, neraca laporan arus kas, checker, dan kas post. 

3. Sistem tidak membahas mengenai proses pengajuan anggaran. 

 

1.4 Tujuan  

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang akan dicapai adalah 

dapat merancang bangun sistem informasi laporan keuangan berupa laporan buku 

besar, neraca saldo, neraca lajur, laba rugi, neraca laporan arus kas, checker, dan 

kas post. Aplikasi ini dapat membantu pihak CV. Rahayu Sentosa khususnya pada 

bagian keuangan sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan 

manajemen. 

 

1.5 Kontribusi 

Sistem Informasi Laporan Keuangan ini akan memberikan kontribusi 

kepada CV. Rahayu Sentosa dalam hal: 
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1. Sistem informasi untuk pencatatan jurnal, buku besar, laba/rugi, neraca saldo, 

dan neraca lajur. 

2. Sistem informasi untuk penyajian laporan arus kas, laporan aktivitas atau laba 

rugi, neraca, dan laporan buku kas. 

  

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam memahami persoalan dan pembahasannya, 

maka penulisan laporan kerja praktek ini dibuat dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan yang ingin dicapai, dan kontribusi serta sistematika 

penulisan laporan kerja praktek. 

 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini berisi penjelasan secara singkat mengenai sejarah dari perusahaan, 

lokasi perusahaan, fungsi, visi dan misi perusahaan serta pelayanan yang 

dilakukan oleh CV. Rahayu Sentosa. 

 

BAB III LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas secara singkat landasan teori yang digunakan untuk 

mendukung dalam pembuatan laporan kerja praktek dan menjelaskan tentang 

sistem yang terkait. 
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BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini menjelaskan mengenai uraian tentang tugas-tugas yang dikerjakan 

selama pelaksanaan kerja praktek, mulai dari analisis sistem, perancangan sistem 

berupa System Flow, Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram 

(ERD), Struktur Tabel, Desain Input/Output sampai dengan implementasi sistem 

berupa capture dari setiap form aplikasi. 

 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat dan saran untuk 

pengembangan sistem.  

 

 

 


