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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam sebuah perusahaan dagang, sudah tidak asing lagi dengan kegiatan 

jual-beli barang. Dalam operasionalnya, perusahaan dagang tentunya menjalankan 

aktivitas jual beli baik dalam jumlah sedikit ataupun banyak. Perusahaan 

membutuhkan suatu bentuk pengendalian untuk memastikan kesesuaian antara 

transaksi yang aktual terjadi dengan aliran dana yang diterima. Hal ini dilakukan 

untuk memastikan bahwa tidak ada penjualan yang belum diakui, ataupun 

penjualan yang belum  diterima pembayarannya. Oleh karena itu, perusahaan perlu 

untuk melakukan rekonsiliasi piutang dagang. KJA PT Synergy Ultima Nobilus 

menyediakan jasa profesional sebagai konsultan dan membantu klien dalam bidang 

finance, accounting, dan tax seperti untuk perhitungan pajak, pelaporan pajak, 

pembuatan laporan keuangan, dan sebagainya. Dalam penyampaian jasanya, salah 

satu hal yang dilakukan KJA Synergy Ultima Nobilus untuk klien adalah 

melakukan rekonsiliasi piutang dagang. Agar rekonsiliasi piutang dagang dapat 

dibuat dengan mudah, maka perlu data yang harus tertata dengan rapi dan jelas. 

Oleh karena itu penulis membantu penyelia dalam menyiapkan data awal 

rekonsiliasi piutang dagang agar penyelia dapat memprosesnya dengan cepat. 

Dalam pengerjaannya, penulis membutuhkan aplikasi pengolah data yakni 

Microsoft Excel. Dalam Microsoft Excel terdapat banyak fitur yang dapat 

membantu penulis dalam melakukan persiapan data (data preparation) rekonsiliasi 

piutang dagang klien.  

Ketertarikan penulis untuk membahas mengenai persiapan data rekonsiliasi 

piutang dagang klien di KJA Synergy Ultima Nobilus khususnya untuk divisi 

Holding A karena pembuatannya memakan waktu 5-7 hari kerja serta penulis 

mendapatkan tugas serupa sebanyak 2 kali dengan klien yang sama. Persiapan data 

untuk laporan ini juga sangat menarik karena apa yang penulis pelajari pada saat 

kuliah dapat penulis aplikasikan secara langsung meskipun ada beberapa hal yang 

penulis baru mempelajarinya pada saat di tempat magang. Selain itu dalam 



2 
 

pengerjaan persiapan data ini membutuhkan ketelitian penulis dikarenakan nama 

pelanggan yang akan diketik harus sama dan tidak boleh berbeda 1 karakter pun 

agar hasil yang diperoleh juga benar dan tepat. 

Penulis tertarik untuk menulis Tugas Akhir mengenai persiapan data 

rekonsiliasi piutang dagang klien khususnya di divisi Holding A KJA PT Synergy 

Ultima Nobilus karena data untuk rekonsiliasi piutang dagang masih belum tertata 

dan perlu dirapikan. Serta alasan penulis memilih untuk melakukan kegiatan PKL 

di KJA PT Synergy Ultima Nobilus adalah karena penulis ingin mengetahui posisi 

staf administrasi yang memiliki job description salah satunya mengelola data klien 

pada sebuah Kantor Jasa Akuntansi (KJA). 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Penulisan laporan Tugas Akhir ini berfokus pada persiapan data (data 

preparation) rekonsiliasi piutang dagang PT X tahun 2020 di KJA PT Synergy 

Ultima Nobilus khususnya pada divisi Holding A. 

 

1.3 Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah menyiapkan data yang akan 

digunakan untuk rekonsiliasi piutang dagang klien di KJA PT Synergy Ultima 

Nobilus dengan memanfaatkan fitur-fitur Microsoft Excel. 

 

1.4 Manfaat Tugas Akhir 

Penulis mengharapkan laporan tugas akhir ini dapat membawa manfaat bagi 

instansi terutama untuk bagi karyawan yang akan melakukan tahap awal persiapan 

data rekonsiliasi terutama rekonsiliasi piutang dagang milik klien. Diharapkan juga 

bahwa fitur-fitur dalam Microsoft Excel dapat digunakan dalam pengerjaannya 

sehingga sangat membantu dalam pengerjaan tugas ini. Selain itu, bagi program 

studi dan masyarakat, penulis berharap bahwa laporan tugas akhir ini dapat 

bermanfaat sebagai pengetahuan dalam penerapan dan penggunaan fitur-fitur 

Microsoft Excel dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menambah pengetahuan 

semua pihak yang berkepentingan. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan akhir ini terdiri dari 5 bab. Bab pertama berisikan 

mengenai pendahuluan yakni latar belakang dibuatnya laporan Tugas Akhir (TA) 

ini bersama dengan ruang lingkup, tujuan, dan manfaat. Bab II berisikan mengenai 

tinjauan pustaka di mana tinjauan pustaka akan berisikan mengenai pengertian dari 

piutang dagang, rekonsiliasi piutang dagang, mutasi rekening bank, faktur pajak, 

dan Microsoft Excel. Selanjutnya bab III akan berisikan mengenai gambaran umum 

perusahaan yakni KJA PT Synergy Ultima Nobilus, mulai dari sejarah perusahaan, 

logo dan visi misi perusahaan, struktur organisasi yang terdapat pada KJA PT 

Synergy Ultima Nobilus, dan job descriptionnya menurut dokumentasi sejarah 

Synergy. Pada bab ini, penulis juga membahas mengenai gambaran umum 

pelaksanaan PKL yang menjabarkan hal-hal dan tugas apa saja yang penulis 

kerjakan selama kegiatan PKL berlangsung di KJA PT Synergy Ultima Nobilus. 

Bab IV pada laporan TA yaitu pembahasan. Dalam bab ini, penulis akan 

menjabarkan mengenai langkah-langkah tahap awal mengenai persiapan data 

dalam pembuatan rekonsiliasi piutang dagang klien. Bab terakhir yaitu bab V berisi 

mengenai kesimpulan dan saran dari penulis untuk perusahaan. 

 


