
A. Alasan Pemilihan Judul 

BABI 

PENDAiiULUAN 

Pada zaman sekarang im dlmana dunia usaha bcrkembang dengan pesamya, 

banyak bcrrnunculan berrnacam-macam bentuk perusahaan. batk benruk perusahaan 

perseorangan, perseroan tcrbatas. firma dan lain-lain Bentuk-bcntuk perusahaan 

tntpun bergcrak dalam btdang-bidang usaha yang berbeda-beda, ada )ang bergerak 

dibidangjasa, dagang maupun manufaktur. 

Bagt seuap perusahaan swasta baik yang bergerak dtbtdang Jasa. dagang 

maupun industri pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan laba yang maksimal 

mungkm dengan pengorbanan yang semtntmum mungkin. Untu!.. keperluan ttu maka 

di dalam perusahaan perlu diciptakan suaru alat yang dapat menunJang untuk 

pencapaian tuJuan yang dtharapkan tersebut Salah satu sistem mforrnast yang dapat 

mcmbanru ptmptnan untuk menciptakan basil yang memuaskan dalam pelaksanaan 

pckerjaannya yaitu : Sistem Akuntansi. Sistem Akuntansi yang baik akan 

memberikan manfaat yang sangat bcsar dalam operasional perusahaan, karena 

keputusan akan lebih baik dan tepat, dan alctivitas perusahaan dapat dilaksanakan 

secara efekttf, efisien dan terarah. 

Dalam perusahaan kecil, pimpinan masih dapat langsuog turun tangan 

mengurusi pekerjaan seuap bagian sehmgga dapat mengetahu• keadaan dalam 

perusahaannya. Apabila pcrusahaan sudah berkembang menjadi bcsar, maka Sistem 
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Akuntansi yang direncanakan dengao baik dapat juga membantu p1mpman 

perusahaan mengadakan pengawasan dan mengetahui kemajuan yang dieapai. 

Sistem Akuntansi yang baik hanya akan terlaksana apabila disertai dengan 

adanya pemisahan fun!,'Si dan tanggung jawab yang jelas dan juga mengbindari 

adanya pcrangkapan tugas yang dapat menimbulkan penyelewcngan-penyelewengan. 

Sistem akuntansi yang andal juga harus mampu menghasilkan informasi yang 

diperlukan oleh manajemen untuk melaksanakan tugas manajerialnya: 

Tepat pada waktunya 

Telili dan benar 

Menjamin terselenggaranya suatu mekanisme pengendalian intern 

Dengan biaya yang murah atau sepadan dengan informasi yang dihasilkan. 

Peranan sistem akuotansi mcrupakan alat formal pcncapaian tujuan 

perusahaan untuk mengumpul dan mengolah data. Dengan sistem aJ,:untansi yang 

berdaya guna dan berhasil guna akan memberikan informasi kepada manajemen 

dalarn memenuhi kegiatan rutin, perencanaan dan sekaligus pengawasannya . 

Mengingat besarnya peranan sistem akuntansi dalam perusahaan, penulis 

tertarik untuk membahas lebih laojut dan rneouangkan dalarn suatu tulisan ilmiah dan 

memilih j udul: "Sistem Akuntansi pada PT. Tjipta Rimba Djaya Medan". 

B. Perumusan Masalab 

Setelah pe nulis mengadakan penelitian pada PT. Tjipta Rimba Djaya Medan, 

maka masalah yang diteliti adalah sebagai berikut : "Sistem akuntansi yang 
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