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1.1  Latar Belakang 

Tingkat pertumbuhan perekonomian yang sangat pesat terjadi di Provinsi 

Kepulauan Riau terutama di Kota Batam. Usaha Mikro, Kecil, Menengah atau 

UMKM ikut berperan penting dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di 

kota yang juga dikenal sebagai Kota Industri. UMKM merupakan jenis usaha 

yang didirikan secara pribadi yang mempunyai jumlah kekayaan sebanyak Rp. 

200.000.000 dimana jumlah tersebut belum termasuk tanah dan bangunan (Nayla, 

2014).  

UMKM menjadi jenis usaha yang banyak diminati oleh para 

wirausahawan karena modal yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Tujuan mereka 

mendirikan UMKM pada umumnya yaitu untuk mewujudkan jiwa kewirausahaan 

sambil mencari laba. UMKM tidak memerlukan persyaratan tertentu seperti 

perusahaan lainnya, seperti melihat sisi tingkat pendidikan dan sisi keahlian 

karena teknologi yang digunakan termasuk sederhana. Bidang usaha ini masih 

dalam tahap perkembangan dan memiliki kesempatan untuk terjun menjadi 

perusahaan besar. 

Menurut Adam et al. (2016), terhitung 1.007 UMKM ada di Kota Batam 

yang dimana terdiri atas 624 UMKM yang aktif dan 383 UMKM yang non-aktif. 

UMKM yang aktif memiliki 62% peranan dalam mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi Kota Batam. UMKM yang non-aktif biasanya mengalami kegagalan 

yang disebabkan oleh pengendalian internal yang kurang memadai terutama 

dalam hal penerimaan dan pengeluaran kas. Pengelolaan data secara efektif dalam 
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sebuah usaha berperan besar dalam mengidentifikasi kinerja perusahaan dan 

menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam memperluas usaha. 

Kecurangan akan sering terjadi jika perusahaan tidak menghasilkan 

laporan keuangan per periode karena pemilik tidak dapat melihat secara rinci 

mengenai jumlah aset perusahaan, hutang dan piutang usaha, serta modal usaha, 

pendapatan dan biaya yang telah diterima dan dikeluarkan pada periode tersebut. 

Pemilik juga dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dengan adanya laporan 

keuangan. 

Toko Cash & Carry Furniture telah beroperasi selama tiga tahun yang 

masih termasuk dalam UMKM yang aktif akan tetapi belum memiliki sistem 

pelaporan akuntansi yang handal dan tidak membuat laporan keuangan untuk 

internal maupun eksternal. Pencatatan yang dilakukan oleh Toko Cash & Carry 

Furniture hanya secara manual pada saat terjadi penjualan barang. Pemilik usaha 

mencatat pembelian, penjualan, dan stok persediaan dengan manual. Pemilik 

juga tidak dapat mengetahui secara jelas berapa pendapatan yang diterima, biaya 

operasional yang dikeluarkan dan apakah usahanya mengalami keuntungan atau 

kerugian.  

Pemilik usaha merasa laporan keuangan tidak seberapa penting pada usaha 

yang masih kecil, namun untuk menghindari kerugian yang besar yang dapat 

diakibatkan oleh penyelewengan, laporan keuangan sebenarnya sangatlah penting. 

Perkembangan usaha baik atau buruk juga dapat diketahui melalui laporan 

keuangan tersebut. Kurangnya pengetahuan keuangan pemilik, pemilik juga sulit 

mengambil keputusan dalam pengembangan bisnis ke depannya karena tidak 

mengetahui secara jelas posisi keuangan usahanya. Pemilik juga belum yakin 
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apakah usahanya ini membawakan keuntungan atau kerugian selama ini dan ia 

tidak dapat mengendalikan pengeluarannya. Penulis merasa penting untuk 

menerapkan ilmu pembelajaran tentang pencatatan laporan keuangan yang 

gampang dan sederhana sehingga dapat diterapkan pada usaha Toko Cash & 

Carry Furniture. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin membuat suatu 

sistem akuntansi yang sederhana untuk Toko Cash & Carry Furniture yang 

diuraikan dalam laporan penelitian dengan judul “Perancangan dan Penyusunan 

Sistem Akuntansi pada Toko Cash & Carry Furniture”. 

 

1.2  Ruang lingkup  

Ruang lingkup dari proyek ini adalah penyusunan, perancangan dan 

implementasi sistem akuntansi dengan menggunakan Microsoft Office Access. 

Proyek yang akan dilaksanakan pada kerja praktek ini dimulai dari penginputan 

transaksi sampai dengan penyajian laporan keuangan. Wawancara akan dilakukan 

untuk mengetahui sistem pencatatan oleh Toko Cash & Carry Furniture pada saat 

ini serta mengecek apakah pencatatan pembukuan yang dilakukan telah benar-

benar dipakai oleh pemilik dalam pengambilan keputusan. 

 

1.3       Tujuan Proyek 

Tujuan dari proyek ini adalah merancang dan menyusun sebuah sistem 

pencatatan akuntansi yang akurat dan handal dan dapat diimplementasi dalam 

usaha Toko Cash & Carry Furniture sehingga dapat membantu dalam proses 

pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Sistem yang dirancang 

juga dapat mengendalikan segala penerimaan maupun pengeluaran. Adanya 

sistem akuntansi yang baru ini diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan 
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yang lebih tepat dan juga membantu perusahaan dalam meningkatkan 

perlindungan terhadap kekayaan perusahaannya seperti pengurangan biaya. 

 

1.4 Luaran Proyek  

Hasil output yang akan diterima oleh pemilik toko berupa sebuah sistem 

perancangan akuntansi yang menggunakan Microsoft Office Access dimana 

memiliki beberapa manfaat yaitu: 

1. Merancang formulir yang dapat digunakan dalam mencatat transaksi 

keuangan seperti: 

a. Kartu persediaan 

b. Formulir penjualan 

c. Formulir pembelian 

d. Formulir aset tetap 

2 Merancang sistem akuntansi dengan menggunakan Microsoft Office  

Access. Sistem yang dirancang dapat digunakan untuk pencatatan transaksi 

sampai dengan penyusunan laporan keuangan, dengan fitur sebagai 

berikut: 

a. Penjurnalan transaksi 

b. Buku besar  

c. Laporan posisi keuangan 

d. Laporan laba rugi 

 

1.5 Manfaat Proyek 

 Manfaat dari dari hasil observasi ini antara lain untuk: 
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1. Pihak Penulis 

Meningkatkan ilmu akuntansi dan wawasan dunia luar bagi penulis serta 

menjadi sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah dipelajari. 

2. Pihak UMKM dan Pemilik Usaha 

a.  Sebagai sistem pencatatan akuntansi atas transaksi-transaksi yang 

terjadi dalam usaha dan kegiatan aktivitas yang dijalankan. 

b. Pemilik dapat mengambil keputusan yang tepat dengan adanya 

informasi yang lebih akurat dan memperbaiki kelemahan-kelemahan 

yang terdapat pada usaha. 

3.  Bagi Akademisi 

 Digunakan sebagai referensi dalam penyusunan dan penyelesaian tugas 

kerja praktek dengan topik permasalahan yang sama untuk penelitian 

selanjutnya dan juga diharapkan dapat menjadi referensi pembelajaran. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Tujuan dari sistematika pembahasan ini adalah untuk memberikan 

gambaran atau uraian secara umum mengenai isi dan pembahasan dari setiap bab 

yang ada dalam penyusunan laporan kerja praktek ini. Bagian dari laporan kerja 

praktek ini disusun menjadi tujuh bab dan masing-masing bab mempunyai 

hubungan satu sama lain. Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam 

laporan kerja praktek ini, yaitu: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, ruang 

lingkup, tujuan proyek, luaran proyek dan manfaat proyek dari 

penyusunan laporan kerja praktek ini. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menguraikan tentang landasan teori, informasi, 

temuan, serta literatur lainnya yang didapatkan dari berbagai 

referensi untuk digunakan sebagai dasar penyusunan sistem 

akuntansi. 

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang identitas perusahaan, sejarah 

perusahaan, struktur organisasi perusahaan, aktivitas kegiatan 

operasional perusahaan, dan sistem yang digunakan oleh 

perusahaan. 

BAB IV : METODOLOGI 

Pada bab ini menguraikan tentang metode, desain atau pendekatan 

yang digunakan dalam menjawab permasalahan yang ada diproyek 

ini secara singkat dan jelas. Bab ini juga menjelaskan tentang 

rancangan sistem teknik pengumpulan data, proses perancangan, 

serta tahapan dan jadwal pelaksanaan. 

BAB V : ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai analisis data, hasil 

perancangan alat atau sistem dan kendala implementasi. Analisis 

data anggota dan gambaran tentang hasil wawancara bagian 
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perancangan yang dilakukan dalam laporan kerja praktek ini. 

Kendala implementasi akan diuraikan ke dalam bab ini apabila 

proyek ini tidak dapat digunakan oleh perusahaan. 

BAB VI : IMPLEMENTASI 

Pada bab ini merupakan bagian penting untuk mahasiswa/i dalam 

melakukan tahap implementasi karena bab ini menguraikan tentang 

proses yang terjadi pada tahap implementasi serta umpan balik 

yang didapat dari hasil perancangan yang diterapkan pada usaha 

kerja praktek. Sub penting dalam bab ini yaitu implementasi pada 

alat atau sistem dan kondisi setelah sistem telah 

diimplementasikan. 

BAB VII : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran untuk 

klien mengenai hal-hal yang ditemukan selama melakukan kerja 

praktek serta catatan yang perlu dikembangkan oleh pengguna 

maupun peneliti selanjutnya. 
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