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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Adanya globalisasi meningkatkan perekonomian dunia, dimana berbagai 

pelaku-pelaku usaha merespon terhadap kebutuhan ekonomi yang selalu berubah 

dengan tidak menyia-nyiakan peluang bisnis yang ada. Bertambahnya jumlah usaha 

dari golongan mikro, kecil, sampai menengah atau UMKM di Indonesia beberapa 

tahun belakangan ini berperan besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara, 

sehingga perkembangan UMKM selalu diperhatikan. 

 Maraknya perkembangan teknologi yang pesat saat ini dapat mempermudah 

dan meringankan segala pekerjaan yang dilakukan. Pemanfaatan teknologi seperti 

sistem infomasi akuntansi dapat diterapkan oleh UMKM guna menunjang 

keefektifan dalam menjalankan operasional usaha seperti mencatat transaksi 

ekonomi yang terjadi sehari-hari hingga penyediaan hasil akhir laporan keuangan, 

dan tetap bertaat pada standar akuntansi yang berlaku. 

 Permasalahan akuntansi ditemui oleh CV. Sukses Bersama yang termasuk 

bagian dari puluhan ribu UMKM di kota Batam yang bergerak dibidang usaha 

barang bangunan, dimana tidak adanya suatu penerapan sistem akuntansi yang 

handal menyebabkan CV yang berkelola selama hampir 2 tahun ini tidak 

mengetahui secara rinci atas keuntungan yang diraup setiap periodenya sehingga 

terhambat dalam membuat keputusan mengenai perencanaan pengembangan bisnis 

selanjutnya. 

 Dengan informasi yang diungkapkan di atas, maka adanya keperluan untuk 

dilakukan perancangan sistem akuntansi dengan pemanfaatan MS Access yang 

dapat membantu perusahaan dalam menyediakan laporan keuangan yang 
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berkualitas dan akurat. Hal di atas tersusun pada laporan kerja praktek ini dengan 

judul “Perancangan dan Penerapan Sistem Pencatatan Akuntansi pada CV. 

Sukses Bersama”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

 Kajian lingkup kerja penelitian ini adalah perancangan sistem pencatatan 

akuntansi yang selanjutnya dilakukan penginputan data transaksi ekonomi hingga 

penyediaan hasil akhir laporan keuangan dengan penggunaan Microsoft Office 

Access dan diterapkan di CV. Sukses Bersama.  

 

1.3 Tujuan Proyek 

 Kerja praktek memiliki tujuan mengimplementasikan rancangan sistem 

akuntansi yang selesai dibuat sesuai usaha CV. Sukses Bersama sehingga 

memudahkan pemilik toko dalam melakukan pengisian transaksi ekonomi yang 

terjadi setiap hari, praktis dalam menghasilkan laporan keuangan yang terpercaya 

setiap periodenya, dan mengetahui secara detail sisa stok di akhir periode. 

 

1.4 Luaran Proyek 

 Luaran dari kerja praktek yang akan dihasilkan yakni sebagai berikut: 

1.  Pembuatan rancangan sistem akuntansi melalui Microsoft Office Access 

 yang sesuai standar akuntansi yang berlaku dan dapat memudahkan 

 pemilik CV. Sukses Bersama, dengan tabel yang berisi daftar akun, daftar 

 pelanggan, daftar pemasok, dan daftar barang dagangan. 
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2.  Formulir untuk penginputan transaksi berupa formulir jurnal umum, 

 formulir pembelian, dan formulir penjualan. 

3.  Hasil laporan keuangan seperti laporan piutang, neraca saldo, laporan 

 posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan pembelian, laporan penjualan, 

 dan laporan sisa stok. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

 Kerja praktek ini mendatangkan manfaat-manfaat berupa: 

1.  Bagi Akademisi 

 Dapat dijadikan wujud praktek sebenarnya sistem akuntansi di lingkungan 

 masyarakat berdasarkan teori yang diajarkan, dan juga memberikan 

 kesempatan pengaplikasian ilmu yang dipelajari mahasiswa secara  konkret 

 kepada masyarakat. 

2.  Bagi Pemilik Toko 

 Dapat meringankan dan menghemat waktu pemilik usaha atas keefektifan 

 dan efisiensi proses penginputan transaksi ekonomi, kemudian penyediaan 

 laporan keuangan akhir yang tepat yang mana membantu pemilik usaha 

 bisa mengembangkan perencanaan usaha dengan keputusan yang bulat dan 

 meyakinkan. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

 Semua kerangka penulisan laporan proyek ini yang terdiri dari beberapa bab 

di bahas dalam sistematika pembahasan sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini memaparkan awal munculnya permasalahan proyek ini, lingkup 

 jangkauan penelitian, manfaat dan tujuan proyek, luaran yang diwujudkan, 

 serta sistematika pembahasan keseluruhan bab dalam laporan ini. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 Berbagai teori, referensi, dan dasar ilmu yang berkaitan dengan 

 penyusunan proyek ini diuraikan secara singkat dalam bab ini. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Bab ini memberikan informasi mengenai profil dan struktur organisasi 

 perusahaan tempat pelaksanaan proyek, aktivitas kerja sehari-hari dan 

 program yang membantu pengelolaan operasional perusahaan. 

BAB IV METODOLOGI 

 Bab ini menjelaskan mengenai rancangan, teknik pengumpulan data, 

 tahap-tahap perancangan, langkah kerja, metode penyelesaian kerja 

 praktek, dan juga jadwal kerja pelaksanaan kerja praktek. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

 Bab ini mendeskripsikan analisa data, hasil rancangan sistem, dan temuan 

 berbagai masalah implementasi oleh penulis. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

 Bab ini berisi tahapan yang terjadi dari awal implementasi, dan saran yang 

 diperoleh dari pemilik usaha ketika mengimplementasikan rancangan 

 sistem secara keseluruhan. 
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BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini menguraikan keseluruhan atas pelaksanaan proyek dari awal 

 hingga akhir, saran dan kritikan yang disumbangkan, serta catatan yang 

 perlu diperhatikan guna pembaharuan sistem kedepannya. 
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