BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Kerja Praktek adalah kerja yang bersifat pengaplikasian ilmu yang telah di dapat dari kampus ke
dunia kerja, setiap mahasiswa harus memiliki kesiapan dalam menghadapi keprofesionalan
pekerjaannya yang sesuai dengan bidang yang digelutinya. Banyak sekali hal yang menjadi
hambatan bagi seseorang yang belum mengalami pengalaman kerja untuk terjun ke dunia
pekerjaan, seperti halnya ilmu pengetahuan yang diperoleh di kampus bersifat statis (pada
kenyataannya masih kurang adaptif atau kaku terhadap kegiatan kegiatan dalam dunia kerja yang
nyata), teori yang diperoleh belum tentu sama dengan praktik kerja di lapangan , dan keterbatasan
waktu serta ruang yang mengakibatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh masih terbatas. Salah
satu alasan kampus Informatics & Business Institute

Darmajaya memberikan KP (Kerja

Praktek)kepada mahasiswa yang sudah bekerja dan PKPM (Praktek Kerja Pengabdian
Masyarakat) untuk mahasiswa yang belum bekerja. KP sendiri bertujuan agar mahasiswa tetap
dapat melaksanakan kegiatan akademik dengan tidak mengabaikan tanggung jawab pekerjaannya.
Melalui KP dan PKPM mahasiswa dituntut untuk dapat mengerti dan memahami seputar tantangan
dan permasalahan kerja dilapangan.

Disekitar kita terdapat begitu banyak perusahaan dengan berbagai aktivitas dan bidang usaha serta
produk yang berbeda. Mulai dari perusahaan yang menjual produk nonfisik sebagai sumber
pendapatannya (perusahaan jasa), perusahaan yang membeli dan mendistribusikan barang
(perusahaan dagang), hingga perusahaan yang membeli bahan mentah, memprosesnya menjadi
barang jadi dan menjualnya kepada konsumen (perusahaan manufaktur).

Tujuan utama dari pendirian perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang optimal.
Toko Donat Madu Cihanjuang adalah sebuah bisnis kuliner yang berasal dari Bandung yang

menganut sistem waralaba. Dengan banyak cabang, salah satunya yaitu Toko Donat Madu yang
berada di Bandar Lampung tepatnya di Jl. Urip Sumoharjo No. 24 Wayhalim Bandar Lampung.
Setiap perusahaan memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda untuk meningkatkan
produktivitas suatu perusahaan tersebut. Salah satu contoh informasi yang sangat dibutuhkan
dalam suatu perusahaan adalah laporan keuanagan, namun saat ini Toko Donat Madu ini masih
menggunakan pencataatan laporan keuangan dengan cara konvensional (book keeping) dan
Frinchisor (toko cabang) tidak mempunyai informasi yang jelas mengenai keuangan toko tersebut.
Oleh sebab itu, perlu dilakukannya suatu perbaikan dalam pencatatan dan penyajian pelaporan
keuangan yang dapat mempermudah untuk mendapatkan informasi. Yang dimaksud dengan
Laporan keuangan adalah informasi yang menggambarkan kndisi keuangan suatu perusahaan,
dimana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan
(wastam,2018)
Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau
periode yang akan datang (Kasmir 2012). Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan
bahwa Laporan Keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode
akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Disebutkan tentang
penyajian laporan keuangan yang terdiri dari struktur laporan keuangan, dan persyaratan isi
laporan keuangan. Hal ini dilakukan agar laporan keuangan dapat tersusun dengan jelasdan
terstruktur dengan rapih, sehingga Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menyebutkan persyaratan
dan bagaimana penyususnan yang benar (PSAK 2018
Komponen laporan keuangan yang disebutkan (PSAK no.1 )
1. Laporan posisi keuangan
Adanya laporan posoisi keuangan untuk memberikan gambaran performa perusahaan.
Kemampuan perusahaan untuk membayar hutangtepat waktu dan bagaimana kemampuannya
dalam menghasilkan modal akan ditampilkan didalam laporan posisi keuangan keuangan.

2. Laporan laba rugi
Laporan laba rugi merupakan salah satu komponen laporan keuangan menurut PSAK yang
memperlihatkan keuntungan dan kerugian yang dirasakan perusahaan dalam periode tertentu.

Laporan ini berguna untuk memprediksi profit yang bisa dihasilkan perusahaan untuk masa
mendatang.

3. Laporan perubahan ekuitas
Didalam laporan perubahan ekuitas memberikan gambaran besarnya saldo modal perusahaan
yang dipengaruhi laba dan rugipada suatu periode tertentu.

4. Laporan arus kas
Laporan arus kas memberikan dasar pengguna laporan keuangan untuk menilai bagaimana
perusahaan dalam menghasilkan kas dan bagaimana perusahaan mengelola kas untuk keperluan
oprasional.

5. Catatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan dari laporan posisi keuangan, laba rugi,
perubahan modal dan arus kasperusahaan sertainformasi yang berhubungan dengan kegiatan
oprasional perusahaan
Pada dasarnya komponen-komponen ini menyatakan informasi dari dasar penyususnan laporan
keuangan. Dasar pengukuran yang dipakai dan kebijakan akuntansi yang diterapkan juga
informasi lain perlu disajikan untuk memahami laporan keuangan lebih baik lagi.
Berdasarakan uraian diatas judul yang diangkat dalam laporan Kerja Praktek ini
“Penyajian Laporan Keuangan pada Toko Donat Madu di Bandar Lampung”.

1.2

Ruang Lingkup Kerja Program Kerja Praktek

Ruang Lingkup Kerja Praktek meliputi:
1. Arti Pentingnya Laporan Keuangan
2. Pengertian Laporan Keuangan
3. Data laporan keuangan pada Toko Donat Madu.

adalah

1.3 Manfaat dan Tujuan Kerja Praktek

1.3.1 Manfaat Kerja Praktek

Manfaat dari kerja praktek di Toko Donat madu ini adalah sebagai berikut:
1. Mengenali dan mengetahui aspek-aspek teknis dan non teknis dalam dunia kerja nyata.
2. Memperoleh kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dalam
perkuliahan untuk diterapkan dalam lapangan kerja.
3. Dapat membandingkan antara teori yang dikerjakan di kampus dengan praktik kerja di
lapangan.
1.3.2 Tujuan Kerja Praktek
Tujuan dari kerja praktek di Toko Donat madu ini adalah sebagai berikut:
1. Mengenali, menganalisa dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di lingkungan
KP(Kerja Praktek), untuk kemudian mengaplikasikan kompetensi yang dimiliki.
2. Membuat operasional lapangan semakin terarah.

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

1.4.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek
Waktu pelaksanaan Kerja Praktek (KP) pada tahun 2019 selama 1 (satu) bulan dimulai
pada tanggal

20 Agustus 2019 sampai tanggal 19 September 2019. Kerja Praktek

berlangsung mengikuti jam kerja toko Donat Madu , setiap hari Selasa sampai dengan hari
minggu. Mulai dari pukul 07:00 sampai dengan 21.00 WIB.

1.4.2 Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek
Pelaksanaan Kerja Praktek dilakukan pada suatu tempat industri makanan yaitu Toko
Donat Madu Bandar Lampung, tepatnya di Jl. Urip Sumharjo no. 24 Wayhalim Bandar
Lampung.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan Kerja
Praktek ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai
berikut :

BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang
lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Bab ini berisikan gambaran dan sejarah singkat Toko Donat Madu, struktur organisasi, lokasi dan
jenis kegiatan atau usaha.

BAB III PERMASALAHAN PERUSAHAAN
Bab ini menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi secara umum, dan permasalahan pada
laporan keuangan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi pembahasan dan masalah yang dihadapi pada bagian terkait saat melakukan kegiatan
KP.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisi simpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa berdasarkan yang telah diuraikan
pada bab-bab sebelumnya.
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