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BAB I  PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 
Sejalan dengan perkembangan perusahaan dan untuk meningkatkan 

daya saing di era globalisasi, maka semua bagian yang mempunyai 

peran dalam mencapai tujuan perusahaan terus meningkatkan 

kualitasnya. Salah satu bidang yang sangat vital adalah pengelolaan 

informasi, yang memungkinkan aktivitas perusahaan hingga 

pengambilan keputusan oleh manajemen dapat berjalan dengan baik. 

  

Salah satu fungsi organisasi yang erat kaitannya dengan keputusan 

manajemen adalah sistem informasi akuntansi yang bertanggung 

jawab mengontrol semua data keuangan perusahaan. Agar laporan 

yang dihasilkan cukup akurat dan dapat segera disajikan, perlu suatu 

sistem yang baik.  

 

Dua Saudara Offset adalah sebuah perusahaan yang bergerak di 

bidang percetakan. Pencatatan transaksi yang selama ini dilakukan 

secara manual menyebabkan banyaknya biaya yang tidak dapat 

terkontrol dengan baik, seperti biaya transportasi untuk pengiriman 

barang, biaya jasa pemotongan buku, biaya bahan-bahan finishing 

seperti lem, paku, cat, dan biaya-biaya lain, sehingga perusahaan 

tidak dapat mengetahui kondisi keuangan. 

 

Agar keuangan dapat terkontrol dengan baik, Dua Saudara Offset 

membutuhkan sebuah sistem yang dapat mencatat semua transaksi 

keuangan. 
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Untuk itu dalam Tugas Akhir ini penulis bertujuan membangun aplikasi 

yang dapat melakukan pencatatan semua transaksi keuangan yang 

diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 
Melihat latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas 

maka masalah yang dirumuskan dalam Tugas Akhir ini adalah : 

1. Bagaimana membangun sistem informasi akuntansi di Dua 

Saudara Offset? 

2. Bagaimana menghasilkan sistem yang dapat melakukan 

pencatatan semua transaksi keuangan? 

3. Bagaimana menghasilkan sistem yang dapat memberikan 

laporan-laporan keuangan yang diperlukan setiap saat? 

 

1.3. Tujuan Pembahasan 
Adapun tujuan dari Tugas Akhir ini adalah : 

1. Menghasilkan aplikasi sistem informasi akuntansi untuk Dua 

Saudara Offset.. 

2. Menghasilkan aplikasi sistem yang dapat melakukan pencatatan 

semua transaksi keuangan perusahaan. 

3. Menghasilkan aplikasi sistem yang dapat menghasilkan laporan-

laporan keuangan setiap saat diperlukan. 

 

1.4. Ruang Lingkup Kajian 
1.4.1. Aplikasi 

Agar pembahasan tidak terlalu luas dan penyusunan dapat dilakukan 

secara terarah dan tercapai sesuai dengan yang diharapkan maka 

perlu adanya ruang lingkup kajian. Ruang lingkup kajian pada 

perancangan sistem ini adalah : 
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1. Mengelola pembelian 

2. Mengelola produksi 

3. Mengelola penjualan 

4. Mengelola data barang 

5. Mengelola data bahan 

6. Mengelola data pelanggan 

7. Mengelola data supplier 

8. Mengelola keuangan  dan pencatatan transaksi. 

9. Menghasilkan laporan-laporan setiap saat diperlukan. Laporan / 

output yang dihasilkan : 

a. Laporan pembelian 

b. Laporan penjualan 

c. Laporan laba rugi 

d. Neraca Saldo 

e. Jurnal pembelian 

f. Jurnal penjualan 

g. Jurnal penerimaan kas 

h. Jurnal pengeluaran kas 

i. Laporan stok barang dan stok bahan 

j. Kartu stok 

 

1.4.2. Software 

Persyaratan perangkat lunak : 

1. Sistem operasi Microsoft Windows XP Professional SP 2  

2. Sistem Basis Data: SQL Server 2005 

3. Bahasa Scripting: C 

4. Editor Pemrograman: Visual Studio.NET 2005 
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1.4.3. Hardware 

Persyaratan perangkat keras 

1. Processor Intel pentium 4 1,8 GHz. 

2. Memory DDR 512 Mb. 

3. Harddisk 40 Gb. 

4. Keyboard + Mouse. 

 

1.5. Sumber Data 

Data-data penunjang sebagai acuan permasalahan didapatkan dari 

Dua Saudara Offset. 

 

1.6. Sistematika Penyajian 

Sistematika penulisan yang disajikan dalam laporan kerja praktek ini 

adalah : 

BAB I        PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penulisan, batasan masalah, dan sistematika penulisan. 

BAB II        KAJIAN TEORI 

Teori penunjang sebagai acuan dari permasalahan yang berkenaan 

dengan penyusunan laporan, konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan 

berdasarkan teoritis melalui buku-buku panduan. 

BAB III      ANALISIS DAN RANCANGAN SISTEM 

Memberikan suatu gambaran tentang masalah yang akan dianalisa, 

penganalisaan ini yang nantinya akan dilanjutkan dengan 

perancangan yang mengacu pada sistem yang berjalan. 
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BAB IV      HASIL PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang hasil yang telah tercapai dari pengerjaan 

kerja praktek ini. 

BAB V       PEMBAHASAN DAN UJI COBA HASIL PENELITIAN 

Bab ini menguraikan implementasi, pengujian dan evaluasi dari 

perangkat lunak yang telah dibuat dan dirancang. 

BAB VI       SIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan tentang kesimpulan pembahasan mulai dari Bab Pertama 

sampai Bab Akhir. Kemudian saran dari penulis mengenai pandangan 

yang berhubungan dengan judul yang dibahas agar sistem dapat 

digunakan seefektif dan seefisien mungkin. 


