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A. Keterangan Kegiatan 

Nama Kegiatan  : Project Based Learning Basic Accounting laporan keuangan      

      perusahaan dagang  

Tujuan Kegiatan  : Memnuhi nilai tugas akhir mata kuliah Basic Accounting 

Nama Pelaksana, NIM :  

 

 

 

B. Logbook Kegiatan PBL Basic Accounting 

No Kegiatan Tanggal dan Tempat Keterangan Catatan kegiatan 

1. Koordinasi 

Internal  

-Selasa, 19 Oktober 2021  

-Virtual conference Line Group Call 

Rapat koordinasi internal pertama 

membahas mekanisme tugas yang diberikan 

dan merencanakan PBL Basic Accounting 

yang akan dilaksanakan. Selain itu, forum 

juga membahas perusahaan dagang mana 

Semua anggota 

kelompok hadir 

tepat waktu. 

 

(lampiran 

kegiatan terlampir 

Muhammad Faturrohman Arkaan Sunyoto 
Amelia Rosiana Putri 

Denta Sawwath Suryana 
Dinda Sekar Arum 
Sultan Althaf Athalah 

2110111226 
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2110111232 
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yang ingin kita jadikan objek PBL Basic 

Accounting ini.  

di halaman 

terakhir logbook) 

2. Koordinasi 

Internal 

-Rabu, 20 Oktober 2021 

-Virtual conference Line Group Call 

Koordinasi kali ini membahas lebih detil 

terkait perusahaan dagang yang ingin 

dijadikan sampel dan pembagian tugas 

ketika melakukan visit ke perusahaan 

dagang tersebut. Adapun kesimpulan dari 

koordinasi kali ini yaitu : 

  

1. Dinda Sekar Arum sebagai moderator 

pembuka visit virtual. 

 

2. Amelia Rosiana Putri, Denta Sawwath 

Suryana, dan Sultan Althaf sebagai penanya 

untuk memenuhi data. 

 

3. M. Faturrohman Arkaan S. sebagai 

moderator penutup.  

Semua anggota 

kelompok hadir 

tepat waktu 

 

(Lampiran 

kegiatan terlampir 

di halaman 

logbook) 



3. Visit 

Perusahaan 

Dagang 

-Kamis, 21 Oktober 2021 

-Virtual conference Google Meeting 

Pertemuan dengan mitra PT. Sals Rimpang 

Nusantara. Pertemua ini merupakan buah 

dari negosiasi secara pesan singkat melalui 

media internet.  Di pertemuan ini kami 

meminta izin secara formal untuk 

pengambilan data-data perusahaan dengan 

metode wawancara. Saat pertemuan 

berlangsung kami juga langsung 

mengajukan beberapa pertanyaan terkait 

data-data perusahaan. Adapun susunan 

pembagian tugas dalam proses negosiasi 

formal dengan mitra kali ini sebagai berikut: 

1. Dinda Sekar Arum (Moderator 

pembuka). 

2. Sultan Althaf Athalah (Penanya 

pertama). 

3. Amelia Rosiana Putri (Penanya 

kedua) 

Semua anggota 

kelompok hadir 

tepat waktu. 

 

Sultan mengalami 

kendala tidak bisa 

membuka 

kameranya untuk 

dokumentasi. 

 

(Lampiran 

kegiatan terlampir 

di halaman 

logbook) 

 

 

 



4. Denta Sawwath Suryana (Penanya 

ketiga). 

5. M. Faturrohman Arkaan Sunyoto 

(Moderator penutup) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Koordinasi 

Internal 
-Minggu, 24 Oktober 2021 

-Virtual conference Google Meeting 

Pertemuan internal kali ini membahas 

pembagian tugas pada laporan keluaran 

yang diharapkan dalam tugas ini. Adapun 

hasil diskusi ini merupakan pembagian 

tugas yang nantinya dikerjakan sesuai 

kelompok pembagian tugasnya. Berikut 

hasil pembagian tugas kelompok kami : 

1.      Laporan keuangan 

Dikerjakan : Dinda, Denta, Arkaan 

2.      Outline laporan (Makalah) 

Dikerjakan : Sultan, Amel 

Semua anggota 

kelompok hadir 

tepat waktu 

  

(Lampiran 

kegiatan terlampir 

di halaman 

logbook) 

5.  Koordinasi 

Internal 
-Selasa, 26 Oktober 2021 

-Virtual conference Zoom Meeting 

Koordinasi internal kali ini membahas 

terkait permasalahan yang terjadi ketika 

penyusunan laporan keuangan dan outline 

laporan berbentuk word. Selain itu, 

pembahasan juga mencakup pembagian 

Semua anggota 

kelompok hadir 

tepat waktu 



tugas dalam pembuatan materi presentasi 

berbentuk google slides. Adapun 

pembagian tugasnya sebagai berikut : 

- Bab 1  : Amel 

- Bab 2  : Sultan 

- Bab 3  : Denta 

- Bab 4  : Arkaan 

- Bab  5  : Arkaan 

- Bab  6  : Dinda 

  

(Lampiran 

kegiatan terlampir 

di halaman 

logbook) 

6. Koordinasi 

Internal 
- Kamis, 28 Oktober 2021 

- Virtual conference Google 

Meeting 

Koordinasi internal kali ini fokus membahas 

pembagian tugas dalam paparan. Dalam 

paparan nanti, anggota memaparkan slide 

yang dibuatnya agar memudahkan dalam 

menjelaskan isi slide. Selain itu, pada 

pertemuan kali ini juga membahas 

pembagian tugas dalam pemaparan laporan 

keuangan. Adapun pembagian tugasnya 

sebagai berikut : 

Semua anggota 

kelompok hadir 

tepat waktu 

  

(Lampiran 

kegiatan terlampir 



- Trial Balance hingga General 

Journal dipaparkan oleh Arkaan. 

- Ledger dipaparkan oleh Denta. 

- Trial Balance hingga Adjusted 

Journal dipaparkan oleh Amel. 

- Financial Statements dipaparkan 

oleh Dinda. 

- Closing Entries hingga Post-Closing 

Trial Balance dipaparkan oleh 

Sultan. 

di halaman 

logbook) 

7. Paparan 

hasil 
- Jumat, 29 Oktober 2021 

- Virtual conference Google 

Meeting 

Pemaparan berjalan sesuai rencana namun 

didapati beberapa ketidaktelitian dari kami, 

diantaranya : 

- Terdapat perhitungan yang salah di 

balance sheet sehingga 

mengakibatkan tidak balance nya 

saldo. 

Semua anggota 

kelompok hadir 

tepat waktu 

  

(Lampiran 

kegiatan terlampir 



- Terdapat bagian yang sudah tidak 

diperlukan dalam laporan keuangan 

namun belum dihilangkan. 

Dari ketidaktelitian kami, maka kami perlu 

menyesuaikan link dan qr-code terkait 

laporan keuangan kami. Nantinya akan 

kami perbaharui dan akan tercantum link 

dan qr-code yang sesuai di slide laporan 

keuangan kami. 

di halaman 

logbook) 

 



 

C. Lampiran Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 1.1 Lampiran kegiatan 

koordinasi internal pertama 

Gambar 1.2 Lampiran kegiatan 

koordinasi internal kedua 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Lampiran kegiatan visit perusahaan dagang 

secara virtual 

Gambar 1.4 Lampiran kegiatan koordinasi internal yang 

beragendakan pembagian tugas penyusunan laporan 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5 Lampiran kegiatan koordinasi internal 

yang beragendakan pembagian tugas penyusunan 

slide pemaparan 

 

 

 

Gambar 1.6 Lampiran kegiatan koordinasi internal 

yang beragendakan pembagian tugas dalam 

pemaparan hasil laporan 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.7 Lampiran kegiatan pemaparan hasil 

project based learning basic accounting  

 

 

 


