
RlNGKASAN 

HASUDUNGAN, S: SISTEM AKUNTANSI PADA PT. TJIPTA RTMBA DJAYA 

MEDAt'l (Dibawah bimbingan Drs. Zainal Abidin sebagai pembimbing I dan Dra. 

Sari Bulan Tambunan sebagai pembimbing lr). 

Bagi sctiap perusahaan swasta baik yang bergerak di bidang jasa, dagang, 

:n:mp\tn indv;tri p!ld� umumnya bertlljuan untuk mendapatkan laba yang maksimal 

mungk:in dengan pengorbanan yang minimum mungkin. Untuk keperluan itu mak:a 

<Iidalam perusahaan perlu diciptakan alat suatu alat yang dapat menunjaog untuk 

pencapaian tujuan yang diharapkan tersebut iafah suatu sistem informasi yang dapat 

membantu pimpinan untuk mencip19i>an basil yang memuaskan dalam mefaksanakan 

pekerjaan nya yai tu : sistem akutansi. 

Sistem akutansi yang baik akan memberikan rnanfaat yang sangat besar dalam 

persional perubahan, karena keputusan akan febih baik dan tepat., dan aktifitas 

perensahaan dapat dil.aksanakan secara et.eklit: efesien dan terarah. 

Dalam perusahaan kecil pimpinan masih dapat langsung turun tangan 

mengurang1 pekel)aan d1 setiap bagtan sehingga dapat mengetahui keadaan didalam. 

perusahaan nya. Apabila perusahaan sudah berkembang rnenjadi besar, maka sistem 

pun akan berubah pula. 

Untuk mcnghindari kesimpang siuran dalam penulisan ini, aneka penelitian 

ini dibatasi hanya pada masafah yang timbuf dalam penetapan laba konsstruksi laju. 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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I. untuk memperdalarn pcngetahuan pcnulis rncngeruu perana.o Ststem 

akutansi didalam sustu pcrusahaan. 

2 unrul. mengetahui SCJtlUh mana sistem asuransi yang di teropkan 

pcrusahaan. 

3 unruk memberikan sumbang saran yang mungkm ada. manU!ar nya bagt 

pcrusa.haan terhadap ma.<alah yang di hadapi 

Anahsis data dan informasi yang penulis lakukan dengan mengguMk�tn 

datametode, yaitu: 

I) Metode deskrifiif, yaJtu metode anal isis dimana dara yang dilcumpulkan 

di kla.�ifika.�ikan, di anali�i� selanjut nya diinterprestasikan sehingga d.t 

peroleh gambaran yang berlkak.u pada objek penelitian 

2) Metode komperatif, yaitu analisis data dengan cara membandingkan 

antaia teQri dengan pralctelc dan data (pnmer dcngan data selcunder 

sehingga di pcroleh pc�u.<aian ataupun perbeda.an nya. Dari hast! 

analisis tersebut, pendis akan menarik kesimpulan dan selanjut nya 

mengajukan saran untuk pcmccahan masalah yang dihadapi. 
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