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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

                 Proses penggabungan laporan keuangan kantor pusat dan cabang sama 

dengan proses penggabungan laporan keuangan perusahaan induk dengan laporan 

keuangan perusahaan anak. Akun-akun resiprokal dieliminasi, akun-akun non-

resiprokal digabungkan. Laba yang belum direalisasi hasil transfer internal antara 

kantor pusat dengan cabang harus dieliminasi. 

  Masalah yang dihadapi didalam penggabungan laporan kantor pusat dan 

laporan keuangan kantor cabang adalah kekurang disiplinan dari karyawan kantor 

cabang dalam melakukan pencatatan atas seluruh kegiatan operasional dari kantor 

cabang tersebut. Ketidak disiplinan ini mengakibatkan keterlambatan dalam 

penyusunan laporan keuangan kantor cabang, sehingga proses konsolidasi 

menjadi terlambat juga. 

  Dengan latar belakang dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka 

penulis mengambil bidang ini untuk judul penulisan skripsi ” Permasalahan 

Akuntasi Yang Timbul Dalam Penggabungan Laporan Keuangan Kantor 

Pusat dan Kantor Cabang Pada PT. Inbisco Niagatama Semesta ”. 
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B. Indentifikasi dan Pembatasan Masalah 

                Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi cakupan pembahasan untuk 

mencegah meluasnya masalah pokok yang akan dibahas serta agar penulis  lebih 

terfokus atau terarah pada penelitian ini. Pembatasan masalah penulis adalah 

untuk mengetahui permasalahan akuntansi yang timbul dalam penggabungan 

laporan keuangan kantor pusat dan kantor cabang pada PT. Inbisco Niagatama 

Semesta. 

                 Adapun identifikasi masalah dalam pembahasan ini adalah:   

1. Persediaan tidak dicatat pada saat barang diterima akan mengakibatkan 

keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan kantor pusat dengan 

kantor cabang pada PT. Inbisco Niagatama Semesta. 

2. Penerimaan dan pengeluaran kas tidak dicatat pada saat terjadinya transaksi 

akan mengakibatkan keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan 

kantor pusat dan kantor cabang pada PT. Inbisco Niagatama Semesta. 

3. Penjualan tidak dicatat pada saat terjadinya transaksi penjualan akan 

mengakibatkan keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan kantor 

pusat dan kantor cabang pada PT. Inbisco Niagatama Semesta. 

4. Penerimaan dan pengeluaran bank tidak dicatat sesuai dengan tanggal 

transaksi direkening koran akan mengakibatkan keterlambatan dalam 

penyusunan laporan keuangan kantor pusat dan kantor cabang pada PT. 

Inbisco Niagatama Semesta. 
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  Adapun pembatasan masalah dalam pembahasan ini adalah: 

1. Periode penelitian adalah tahun 2011. 

2. Penelitian dilakukan atas permasalahan dalam penggunaan sistem akuntasi 

untuk pencatatan Kas, Bank, dan Persediaan yang timbul dalam penggabungan 

laporan keuangan kantor pusat dan kantor cabang pada PT. Inbisco Niagatama 

Semesta. 

 

C. Perumusan Masalah 

                  Berdasarkan identifikasi masalah, penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah pencatatan persediaan yang tidak dilakukan sesuai surat jalan akan 

berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan kantor pusat dengan 

kantor cabang pada PT. Inbisco Niagatama Semesta ? 

2. Apakah pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak dilakukan 

sesuai dengan waktu penerimaan dan pengeluaran akan berpengaruh terhadap 

penyusunan laporan keuangan kantor pusat dan kantor cabang pada PT. 

Inbisco Niagatama Semesta ? 

3. Apakah transaksi penjualan yang tidak dicatat sesuai tanggal transaksi 

penjualan akan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan kantor 

pusat dan kantor cabang pada PT. Inbisco Niagatama Semesta ? 
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4. Apakah pencatatan penerimaan dan pengeluaran bank yang tidak sesuai 

dengan tanggal transaksi di rekening koran akan berpengaruh terhadap 

penyusunan laporan keuangan kantor pusat dan kantor cabang pada PT. 

Inbisco Niagatama Semesta ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

                  Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dan           

kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui persediaan yang tidak dicatat sesuai dengan surat jalan   

dapat mempengaruhi didalam penyusunan laporan keuangan kantor pusat 

dengan kantor cabang pada PT. Inbisco Niagatama Semesta.  

2. Untuk mengetahui pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak 

dilakukan sesuai dengan waktu penerimaan dan pengeluaran akan 

berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan kantor pusat dan kantor 

cabang pada PT. Inbisco Niagatama Semesta. 

3. Untuk mengetahui transaksi penjualan yang tidak dicatat sesuai dengan 

tanggal transaksi penjualan akan berpengaruh terhadap penyusunan laporan 

keuangan kantor pusat dan kantor cabang pada PT. Inbisco Niagatama 

Semesta. 

4. Untuk mengetahui pencatatan penerimaan dan pengeluaran Bank yang tidak  

sesuai dengan tanggal transaksi di rekening koran akan berpengaruh terhadap 
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penyusunan laporan keuangan kantor pusat dan kantor cabang pada PT. 

Inbisco Niagatama Semesta. 

 

E. Manfaat Penelitian 

                   Dari penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat dan 

kegunaan bagi penulis, perusahaan, maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan 

antara lain : 

1. Bagi Penulis 

     Hasil penelitian yang penulis lakukan dapat menambah wawasan dan 

memperdalam pengetahuan akan laporan keuangan konsolidasi dan 

penerapannya di dalam praktek nyata. 

2. Bagi Perusahaan  

       Dapat dijadikan bahan masukan sebagai sumbangan pemikiran berupa 

saran-saran dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan proses 

penggabungan laporan keuangan kantor pusat dan kantor cabang. 

3. Bagi pihak lain 

       Diharapkan dapat dijadikan suatu referensi dalam memahami pelaksaan 

penggabungan laporan keuangan kantor pusat dan kantor cabang serta 

memahami permasalahan yang timbul dalam proses penggabungannya. 
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F. Sistematika Penelitian 

                  Dalam bagian ini, penulis memberikan gambaran pembahasan secara 

singkat dari masing-masing bab sehingga mempermudah dalam pembahasan 

skripsi ini. Pembagian dan uraian tiap-tiap bab adalah sebagai berikut : 

 BAB I      :   PENDAHULUAN 

                    Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

 BAB II    :  LANDASAN TEORI 

                  Dalam Bab ini berisi uraian tetang teori-teori yang mendukung 

penulisan skripsi yang akan digunakan penulis dalam membahas 

permasalahan dan kerangka pikir penelitian. 

 BAB III   :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Dalam bab ini penulis akan membahas tempat dan waktu penelitian, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis 

data, serta definisi operasional variabel. 

 BAB IV   :  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  Dalam bab ini memuat tentang sejarah singkat perusahaan, ruang 

lingkup usaha, visi dan misi perusahaan, dan stuktur organisasi 

perusahaan. 
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 BAB V    :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan tentang 

permasalahan akuntansi yang timbul dalam penggabungan laporan 

keuangan kantor pusat dan kantor cabang pada PT. Inbisco 

Niagatama Semesta. 

 BAB VI   : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan permasalahan 

yang ada, dan saran dari penulis sebagai masukan bagi perusahaan.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


