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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dalam dunia bisnis yang semakin modern dan terus 

bertumbuh tentu menimbulkan persaingan dan luasnya jaringan perusahaan dari 

berbagai macam sektor usaha yang berskala nasional maupun internasional. 

Keadaan ekonomi dalam negara cukup dipengaruhi oleh perkembangan dan 

pertumbuhan entitas-entitas, maka tentu diperlukan pembinaan yang dapat 

menumbuhkan kualitas dari setiap entitas tersebut. Salah satu yang sangat 

berperan adalah UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dimana dengan 

pembinaan guna untuk meningkatkan ekonomi negara (Amani, 2018). 

Dalam suatu entitas, keputusan yang benar adalah keputusan yang akan 

membantu perusahaan dalam pencapaian visi dan misi dari perusahaan. 

Pengambilan keputusan yang matang memerlukan manajemen dari sisi keuangan 

yang terampil untuk menyediakan informasi yang handal guna dalam 

pengambilan keputusan tersebut. Tentunya dalam setiap keputusan yang 

ditetapkan diperlukan dasar yang kuat yang menjadi pondasi dari keputusan yang 

ditetapkan, standar dalam aktivitas keuangan adalah patokan utama dan 

pengukuran untuk melihat seberapa baik dan handal laporan keuangan yang 

disediakan entitas tersebut. 

Berhubungan dengan penyusunan laporan pada UMKM, IAI (Ikatan 

Akuntansi Indonesia) menerbitkan SAK-EMKM (Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah), standar akuntansi yang lebih sederhana bagi 

entitas-entitas yang kecil selain daripada SAK-ETAP (Standar Akuntansi 
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Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik). Standar dari SAK EMKM telah 

berlaku sejak diterbitkan oleh IAI pada 1 Januari 2018 dan ditujukan kepada 

entitas yang tidak atau belum mampu menggunakan SAK-ETAP (Darmawati & 

Nilawati, 2018). 

PT Cendana Food Indonesia memiliki pencatatan dan pelaporan 

keuangan dalam sistem informasi mereka sendiri, namun sistem yang mereka 

gunakan belum dapat disebut cukup handal dalam proses pencatatan dan 

pelaporan yang masih tergolong kurang efektif karena belum memiliki sistem 

keuangan yang baik guna untuk pengendalian, pencatatan, serta palaporan 

keuangan perusahaan. Dengan menggunakan SAK-EMKM, perusahaan dapat 

distandarisasi dengan suatu patokan pelaporan keuangan yang sesuai dengan 

standar pelaporan keuangan yang berlaku.  Maka laporan kerja praktik ini akan 

membahas permasalahan yang bersangkutan dengan sistem akuntansi pada PT 

Cendana Food Indonesia dengan judul “Perancangan Siklus Akuntasi dalam 

Pengendalian, Pencatatan, dan Pelaporan pada PT Cendana Food 

Indonesia”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Lingkupan objek kerja praktik pada PT Cendara Food Indonesia ini 

melingkupi keseluruhan sistem operasional perusahaan atau satu siklus akuntasi. 

PT Cendana Food Indonesia memiliki sistem pencatatan dan pelaporan keuangan 

yang masih menggunakan Microsoft Excel, dimana masih tergolong kurang 

efisien dan efektif dalam proses pengolahan sistem akuntansi perusahaan bahkan 

dalam lingkup pengendalian yang kurang baik. Proses kerja praktik akan 
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mencakup dari awal mulanya bahan baku yang dibeli dari pemasok dan bahan 

baku menuju gudang dan diolah menjadi produk yang siap jual kemudian proses 

penjualan dan retur penjualan hingga pencatatan penjualan sampai akhir pelaporan 

dimana juga akan timbul pos-pos pencatatan yang akan muncul. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Perancangan sistem akuntansi pada PT Cendana Food Indonesia dalam 

pembuatan sistem siklus akuntasi agar dapat diimplementasikan dan berguna bagi 

perusahaan dalam proses pencatatan yang lebih efisien dan mengurangi kesalahan 

pencatatan dalam penyediaan laporan keuangan. Dalam kerja praktik ini juga 

diharapkan dapat melatih karyawan PT Cendana Food Indonesia dalam 

menggunakan sistem akuntansi.  

Dengan rancangan proyek yang telah distandarisasi pada standar 

akuntansi dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Sistem 

akuntansi yang dirancang diharapkan mampu menumbuhkan kinerja perusahaan 

dalam sisi efektivitas dan efisiensi serta ketepatan pencatatan dan pelaporan 

keuangan bagi perusahaan guna untuk proses pengambilan keputusan yang lebih 

tepat. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Hasil luaran proyek berdasarkan kerja praktik yang direncanakan adalah 

perancangan siklus akuntasi melalui Microsoft Access guna untuk proses 

pencatatan dan pelaporan: 
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1. Perancangan pencatatan perusahaan berupa; 

a. Form Pembelian 

b. Form Penjualan 

c. Form Pengeluaran Kas 

d. Form Penerimaan Kas 

e. Form Retur Penjualan 

2. Penyusunan pencatatan dalam proses pengendalian berupa; 

a. Kartu Utang 

b. Kartu Piutang 

3. Mempersiapkan penyajian pelaporan keuangan, berupa; 

a. Laporan Laba Rugi 

b. Laporan Posisi Keuangan 

c. Laporan Perubahan Ekuitas 

d. Laporan Arus Kas 

e. Laporan Persediaan 

f. Laporan Pembelian 

g. Laporan Penjualan  

 

1.5 Manfaat Proyek 

Dari perancangan dan pengimplementasi sistem kerja pratik ini dapat 

bermanfaat: 

1. Bagi PT Cendana Food Indonesia 

a. Meminimalisirkan kesalahan pencatatan dan pelaporan yang 

dilakukan karyawan dalam sistem keuangan. 
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b. Meningkatkan keamanan dan pengendalian sistem keuangan dalam 

perusahaan 

c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi karyawan dalam pencatatan 

dan penyajian pelaporan perusahaan 

2. Bagi Akademisi 

a. Memperkaya pengetahuan tentang sistem akuntasi secara 

komputerisasi dan pengimplementasi sistem bagi dunia kerja 

dimana tidak hanya dalam bidang akademis. 

b. Memberikan pengalaman bagi akademisi melalui kerja praktik 

lapangan dan rasa tanggung jawab akan sistem yang ditawarkan. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Pemaparan mengenai pembahasan yang akan disampaikan dari kerja 

praktik ini akan diuraikan dan dirincikan melalui beberapa bab dalam laporan 

kerja praktik. Laporan kerja praktik ini terdiri dari tujuh bab, dengan deskripsi 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam konten bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, 

ruang lingkup, tujuan, luaran, dan manfaat proyek dan sistematika 

paintpembahasan yang dibahas pada setiap bab dalam laporan kerja 

praktik. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pembahasan secara teoristis akan diuraikan dalam tinjauan pustaka 

secara sistematik dan stuktural mengenai objek dan materi dalam 

kerja praktik. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dalam bab ini akan menerangkan gambaran umum dari perusahaan 

tempat kerja praktik yang melingkupi identitas, struktur organisasi, 

aktivitas operasional dan sistem operasional termasuk sistem 

keuangan yang diterapkan dalam perusahaan. 

BAB IV METODOLOGI 

Uraian mengenai rancangan kerja praktik, teknik pengumpulan 

data, proses perancangan sistem, hingga jadwal kerja praktik akan 

disajikan dalam pembahasan dalam bab ini. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Hasil dari sistem yang dirancang yang berupa media-media dalam 

pencatatan, pengendalian dan pelaporan keuangan serta observasi 

pada lokasi kerja praktik yang merupakan output akan diuraikan 

dalam bab ini. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Penguraian mengenai keadaan perusahaan tentang proses 

implementasi sistem terhadap perusahaan dan keadaan perusahaan 

setelah sistem diterapkan kepada perusahaan. 
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BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Pembahasan dalam bab ini membahas dan menguraikan mengenai 

kesimpulan selama proses kerja praktik berlangsung hingga hasil 

dari sistem yang diterapkan, serta saran-saran yang akan 

dipaparkan kepada perusahaan ataupun pengguna dari laporan 

kerja praktik ini agar dapat mengembangkan pada penelitian 

berikutnya. 
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