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kata kunci : laporan keuangan
Abstraksi :
Saat ini di bengkel Mobil Palmerah Inti Motor dalam membuat laporan
keuangannya masih menggunakan menejemen tradisional, di mana seorang
petugas akuntansi masih melakukan pencatatan setiap transaksinya secara
terpisah melalui form data pelanggan berikut jenis service, dan form
pembayaran. Baru setelah itu semua hasil transaksi hariannya di masukkan ke
dalam laporan kas mingguan dan jurnal. Maka dari itu dibuatlah form usulan,
DFD, ERD, dan Normalisasi untuk menghasilkan form laporan kas, jurnal, dan
laporan rugi laba dengan bantuan aplikasi Visual Basic 6.0 untuk menghasilkan
laporan keuangan bulanan. Di Bengkel Palmerah Inti Motor ini sendiri
mempunyai 2 divisi yang terdiri dari 42 orang karyawan pada 10 bagian
lapangan dan 5 bagian kantor. Sedangkan jenis pelayanan yang ditawarkan ada
3 jenis yaitu: Body Repairt, Salon Mobil, dan Pengantian Oli. Namun petugas
akuntansi di bengkel palmerah inti motor untuk membuat laporan keuangannya
harus mengumpulkan terlebih dahulu semua berkas data transaksi
pembayarannya dari minggu kesatu sampai minggu keempat yang disimpan
dalam arsip dokumen. Untuk mengatasi kendala tersebut dibuatlah usulan
kepada pemilik bengkel untuk menata ulang cara yang digunakan dalam
membuat laporan keuangan dari menejemen tradisional menjadi
terkomputerisasi dengan menggunakan bantuan komputer minimal dengan jenis
spesifikasi pentium 3, hard disk 20 Gb, dan menggunakan software VB 6.0 agar
dapat membantu petugas akuntansi, pemilik bengkel, dan konsumen dalam
layanan jasa bengkel. Laporan Keuangan dalam perusahaan merupakan tahapan
penting bagi perusahaan untuk mengetahui pendapatan dari transaksi yang
masuk sehingga pemilik perusahaan tersebut dapat mengambil keputusan
selanjutnya. Ditambah program yang penulis buat dengan aplikasi Visual basic
6.0 untuk membuat laporan keuangan perusahaan. Pembaca disarankan untuk
mengembangkan kembali program yang ada dengan menambahkan fasilitas lain

seperti membuat neraca, laporan perubahan modal, dan jurnal penutup dengan
tampilan yang dimodifikasi.

