BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Seiring dengan perkembangan zaman dibidang teknologi, perusahaanperusahaan semakin dipicu untuk menggunakan teknologi yang maju sebagai alat
atau media untuk tetap bertahan dan memenangkan persaingan yang kian hari terasa
ketat dan keras.
Komputer merupakan suatu system elektronik yang dapat memanipulasi data
dengan cepat dan tepat serta dirangcang dan diorganisasikan secara otomatis
menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output
berdasarkan instruksi-instruksi yang sudah tersimpan di dalam sebuah memory.
Microsoft Excel adalah Program aplikasi pada microsoft offiice yang
digunakan dalam pengolahan angka (aritmatika). Microsoft excel adalah software
atau perangkat lunak yang dikeluarkan microsoft dan berbentuk spreadsheet yang
digunakan untuk mengkalkulasi data dan mendesain grafik.
Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan
dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan
informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang
bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan
keputusan

ekonomi.

Laporan

keuangan

juga

menunjukkan

hasil

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan
kepada mereka (PSAK 2009) .
Dalam satu organisasi laporan keuangan merupakan satu bagian yang sangat
penting, karena laporan keuangan merupakan dasar acuan bagi manajemen dalam
proses pengambilan keputusan, maka untuk itu laporan keuangan yang disajikan
tidak benar akan sangat berdampak pada pengambilan keputusan yang salah. Dan
pengambilan keputusan yang salah inilah akan berdampak buruk pula bagi masa
depan perusahaan.
Untuk menyusun laporan keuangan suatu perusahaan bukanlah suatu
pekerjaan yang mudah, terlebih untuk perusahaan yang memiliki pendapatan lain di
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luar aktivitas operasional. Kurangnya pengetahuan karyawan dibidang akuntansi
akan menjadi salah satu faktor penyajian laporan keuangan tidak relevan dan akurat.
Adapun usaha yang dilakukan setiap perusahaan untuk dapat menghasilkan
laporan keuangan yang relevan dan akurat. Salah satu dari upaya tersebut yaitu
menerapkan suatu program aplikasi yang menajdi sarana dan fasilitas untuk
karyawan yang bertanggun jawab membuat laporan keuangan perusahaan. Meskipun
demikian terkadang laporan keuangan yang dihasilkan masih kurang efektif dan
efesien, dikarenakan program yang diterapkan tersebut masih sangat bergantung
pada kemampuan dan pengetahuan karyawan dalam mengelola data-data akuntansi
serta program yang diterapkan masih sangat bergantung pada ketersediaan koneksi
jaringan internet. Dengan kata lain program tersebut tidak akan mengahasilkan
laporan keuangan yang sesuai dengan harapan dari pemakai aplikasi tersebut.
Di PT Gowa Istana Motor Manado telah menerapkan suatu sistem aplikasi
yang bernama sistem META Dealer, namun aplikasi ini memiliki beberapa
permasalahan dalam opereasionalnya terlebih dalam menghasilkan suatu laporan
keuangan. Aplikasi yang diterapan ini masih sangat bergangtung pada koneksi
jaringan internet sehingga update data yang dihasilkan belum sesuai dengan harapan
pengguna aplikasi ini.
Dengan cukup banyaknya transaksi yang terjadi, perusahaan menuntut
karyawan untuk mampu bekerja secara cepat dalam menyediakan data yang
sewaktu-waktu di butuhkan oleh pimpinan perusahaan.
Dengan melihat masalah tersebut, maka penulis menemukan satu gagasan
untuk dapat menghasilkan suatu program aplikasi sederhana untuk membantu
perusahaan dalam menguraikan permasalahan menyusun laporan keuangan secara
cepat, tidak bergantung pada tingkat keahlian dalam mengelola data akuntansi dan
tidak bergantung pada ketersediaan jaringan internet.
Untuk bisa merealiasasikan gagasan yang sudah penulis dapatkan, maka
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mencoba merancang sebuah aplikasi
laporan keuangan dengan memanfaatkan Software Microsoft Excel yang mampu
menghasilkan laporan keuangan yang efektif dan efesien tanpa koneksi jaringan
internet serta keahlian seseorang dalam mengelola data akuntansi.

Berdasarkan hal-hal yang sudah dibahas di atas, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Perancangan Aplikasi Laporan Keuangan
Dengan Microsoft Excel Pada PT Gowa Istana Motor Manado”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang termuat dalam latar belakang di atas, maka penulis
akan membahas mengenai :
Bagaimana Merancangan Aplikasi Laporan Keuangan Dengan Microsoft
Excel Pada PT Gowa Istana Motor Manado?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan
penelitian yang akan dilakukakn penulis yaitu :
Untuk menghasilkan Program Aplikasi Laporan Keuangan yang siap pakai
dan mudah dioperasikan.

1.4 Manfaat Penelitian
Adapun harapan penulis dari penelitian ini barguna bagi pihak-pihak yang
berkepentingan, yaitu :
1.

Bagi penulis : sebagai tambahan pengalaman dan wawasan bagaimana
merancang dan mengembangkan sebuah aplikasi dalam penyusunan laporan
keuangan dengan MS. Excel.

2.

Bagi Perusahaan : Dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi
kinerja dan dapat menyediakan laporan Keuangan yang dapat terlaksana tepat
waktu.

3.

Bagi Politeknik : menjadi nilai tambah dan referensi dalam pembelajaran pada
mata kuliah pemrograman berbasis Excel, khususnya di Jurusan Akuntansi.

4.

Bagi Pihak lain : dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya,
khususnya mengenai desain aplikasi dengan MS. Excel.
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