
BAB I

PENI}AHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin

maju, komputer menempati kedudukan yang sangat penting. Hampir pada setiap

jenis pekerjaan menggunakan jasa komputer. Pekerj aan yang semula dikerjakan

secara manual dan membutuhkan banyak rvaktu kini dapat diselesaikan lebih

cepat, mudah dan teliti.

Rental VcD adalah usaha yang bergerak dalam bidang jasa penyewaan

VCD. Pada setiap saat, suatu rental VCD harus membukukan biaya sewa VCD

untuk membuat laporan keuangan untuk akhir periode. Akuntansi keuangan

merupakan suatu aktivitas yang berhubungan <lengan suatu penc atatan transaksi

penyewaan VCD yang bersifbt finansial dan membuat laporan atas transaksi

tersebut. Laporan keuangan ini sangat penting karena dapat mengetahui ringkasan

segala aktivitas Rentai VCD dalam suatu peiode akuntansi.

Penulis akan menghadirkan suatu aplikasi program General Ledger untuk

menyajikan sebuah laporan keuangan serta memepercepat cara kerja dan

pelayanan terhadap pelanggan pada suatu Rental VCD. Proses pencatatan laporan-

laporan keuangan dirasa masih memiliki banyak kelemahan, seperti

dibutuhkannya rvaktu yang lama untuk membuat format dari laporan-laporan

keuangan , sehingga laoran- laporan yang dibutuhkan meirjadi kurang teliti serta

menimbulkan kesalahan dalam melakukan perhitungan debet dan kreditnya.

Kesalahan perhitungan dapat berdampak pada kemajuan Rental VCD. Oleh
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karena itu. diperlukan pengembangan sistem informasi yang mampu mendukung

proses kerja yang mampu mendukung proses kerja yang lebih maksimal, serta

menyajikan informasi yang lebih cepat dan tepat.

Dengan adanya sistem informasi yang terkomputerisasi melalui program

Visual Basic 6.0 maka diharapkan dapat menggantikan proses penyewaan VCD

yang dilakukan secara manual.

1.2. Ruang Lingkup Masalah

Dari luar belakang diatas, penulis mendapatkan beberapa masalah yang akan

dibahas yaitu:

1. Proses transaksi penyewaan VCD

2. Pemrosesan laporan keuangan pada rental VCD

3. Laporan keuangan setiap periodenya pada rental VCD

1.3. Tujuan

Dari permasalahan yang diangkat penulis, maka akan mencoba untuk

membuat suatu aplikasi program General Ledger yang bertujuan antara lain :

1. Mempermudah proses transaksi penyewaan VCD

2. Mempermudah pemroses laporan keuangan pada rental laporan VCD

3. Mempermudah laporan keuangan setiap periodenya pada Rental VCD



1.4 MetodePenelitian

Metodologi yang penulis gunakan dalam menyelesaikan tugas akhir ini

antara iain:

1. Studi Observasi

Metode ini bertujuan untuk mengetahui setiap masalah dalam pencatatan

transaksi keuangan, mengetahui besarnya pendapatan se\e? dan

pengeluaran- pengeluaran, serta mengetahui sistem informai General

Ledger.

2. Studi Literatur

Dengan membaca buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang

dihadapi mulai dari transaksi penyewaan VCD sampai dengan Sistem

Informasi General Ledger.

3. Merancang dan mendesain program

Mendesain program merupakan langkah awal untuk membuat aplikasi

progrcm General Ledger dengan menggunakan Visual Basic 5.0 beserta

coding. Desain program ini nanti akan digunakan oleh pemilik Rental VCD

untuk membukukan sistem keuanganaya secara terkomputerisasi.

4. Ujicoba program

Seteiah program aplikasi General Ledger diselesaikan oleh penulis, maka

penulis akan melakukan ujicoba progra tersebut kepada Dosen pembimbing,



1.5 Sistematika

BAB I : PENDAIIULUAN

Dengan menggunakan system apiikasi generai ietiger ciiharapkan dapai

mempermudah proses transaksi sewa VCD dan mempermudah proses

peiaporan keuangan di rentai VCD.

BAB N:LANDASAN TEORI

Daiam membuat system apiikasi generai iedger, kami disini mengunakan

akuntansi sebagai teori pendukung dan beberapa software pen<iukung

yaitu : Microsoft Visuai Basic 6.0 dan Microsoft Acces.

BAB III : PERANCANGAN SISTEM

Menggambarkan aiur proyek sistem iniormasi yang penulis buat

perancangan ini meiiputi:

Sistim ffow Renial VCD dan Generai Leciger

BAB TV : IMPLEMENTASI PROGRAM

Menggambar-kan penerapan program jika diaplikasikan pa<ia hal yang

sesungguirnya

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpuian yang merupai<an rangi<aian kerja dan saran -saran

untuk pengembangan program seianjumya
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