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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

PT. Stars Internasional merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang 

distribusi yang memproduksi sandal dan sepatu. Perusahaan ini resmi didirikan 

pada tahun 2001, kantor pusatnya beralamat di jl. Rungkut Asri Utara VI/2 

Surabaya. Visi PT Stars Internasional adalah menjadi perusahaan distribusi yang 

kompetitif, berkualitas, berkompetensi, menguasai sumber dan jaringan 

pemasaran di dalam dan luar negeri. Perusahaan ini memiliki sebuah tujuan yakni 

mendapatkan keuntungan atau laba yang maksimal.  

Dalam mencapai tujuan tersebut, PT. Stars Internasional memiliki ± 400 

retail toko yang digunakan untuk memasarkan produk sandal dan sepatunya. 

Setiap retail memiliki varian produk yang berbeda, karena ada beberapa jenis toko 

yang memasarkannya seperti antara lain: Stars, Kakiku, Dealova, Sport Nation 

dan Dealove Fair Price Butik. Terkait dari aktifitas penjualannya, setiap hari 

masing-masing retail toko selalu melaporkan hasil penjualannya melalui Short 

Message Service (SMS) dan setiap bulannya menyerahkan buku penutupan 

sebagai konfirmasi dari laporan transaksi harian yang telah dilakukan.  

Buku penutupan merupakan sebuah laporan keuangan yang di dalamnya 

terdapat Rekapitulasi Perhitungan Persediaan (RPP), Rekapitulasi Perhitungan 

Keuangan (RPK), pertelaan barang masuk-keluar, rekapitulasi selisih penjualan, 

rekapitulasi penjualan harian dan rekapitulasi ongkos-ongkos. Buku tersebut 

setiap bulannya harus diperiksa oleh supervisor  



2 

 

 

toko dan bagian ASM (Area Sales Manager) sebelum diserahkan ke PT. Stars 

Internasional untuk divalidasi oleh bagian keuangan. Dalam proses 

pembuatannya, buku penutupan masih dibuat secara manual, ditulis dengan 

menggunakan alat tulis pada tiap kolom kertas yang sudah tersedia. Sehingga 

membutuhkan ketelitian dalam menyusun dan menghitungnya, sedangkan waktu 

pembuatannya cukup singkat, karena buku tersebut harus segera diterima oleh   

PT. Stars Internasional dalam dua hari setelah akhir bulan.  Jangka waktu yang 

singkat dapat mempengaruhi hasil dari pelaporan buku penutup, belum lagi jika 

terjadi kesalahan dalam menghitung dapat mempengaruhi hasil akhir.  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu dibuatkan sebuah 

aplikasi yang dapat mempermudah proses pembuatan buku penutupan. Oleh 

karena itu, pada kerja praktik ini penulis membuat dan menyusun aplikasi 

administrasi keuangan pada retail toko PT. Stars Internasional agar dapat 

meningkatkan efisiensi tiap retail dalam menggunakan teknologi informasi. 

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu staf toko dan 

assisten supervisor dalam membuat buku penutup setiap bulannya dan 

mengurangi terjadinya kesalahan dalam proses menyusun dan menghitung. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan 

perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mensinkronisasikan laporan harian yang di dilaporkan melalui 

SMS dengan laporan bulanan yakni buku penutupan.  

2. Bagaimana mengurangi kesalahan dalam pembuatan buku penutupan. 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada proyek Rancang Bangun Aplikasi Administrasi 

Keuangan Pada Retail Toko PT. Stars Internasional adalah sebagai berikut: 

a. Aplikasi ini dibuat dan digunakan hanya untuk retail toko PT. Stars 

Internasional. 

b. Tidak membahas stok barang di retail toko. 

c. Tidak membahas data karyawan dan data member toko 

d. Menggunakan Bahasa pemrograman visual basic.net dengan database 

Microsoft SQL Server. 

1.4 Tujuan  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah merancang dan membangun aplikasi administrasi keuangan 

pada retail toko PT. Stars Internasional. 

1.5 Manfaat  

Manfaat yang diharapkan dengan adanya aplikasi ini adalah sebagai berikut: 

a. Membantu bagian asisten supervisor dalam menyusun buku penutupan dengan 

efektif dan efisien. 

b. Mengurangi kesalahan dalam penyusunan buku penutupan. 


