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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pengenalan dasar pada kegiatan akuntansi dikategorikan menjadi 3 

aktivitas yaitu identifikasi, pendataan, dan penghubung kejadian pada ekonomi 

disuatu organisasi bagi pengguna. Perusahaan melakukan pengidentifikasi dan 

mencatat peristiwa ekonomi sesuai kegiatan usaha serta catatan kegiatan 

keuangan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pendataan 

dilakukan secara terstruktur, kejadian  setiap peristiwa, dalam ukuran mata uang 

(Kieso, Weygandt, & Warfield, 2016). Setiap kegiatan usaha ataupun lembaga-

lembaga membutuhkan suatu laporan keuangan sehingga pengoperasian dalam 

menjalankan usaha berjalan dengan lancar baik dari segi finansial dan 

manajemennya.  

Aturan standar akuntansi yang telah ditetapkan wajib dilaksanakan dalam 

proses pelaporan keuangan dalam akuntansi. Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) dan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

(SAK-ETAP) menjadi pedoman dalam standarisasi akuntansi yang diterapkan di 

Indonesia. Seperti perusahaan kecil menengah, tidak melakukan penyusunan 

laporan keuangan yang telah ditentukan SAK-ETAP yang sifatnya lebih efisien 

serta sederhana bagi pengguna jika dibandingkan dengan PSAK.  

Objek penelitian dalam kegiatan usaha yang diteliti adalah 

Homeschooling Bina Mandiri yang berlokasi di Tiban. Sistem pencatatan yang 

digunakan masih dalam bentuk yang sederhana dengan Micrososft Office Excel 

dan dicatat secara manual dalam bentuk tertulis di buku besar. Contohnya seperti 

Pembayaran spp siswa SD, SMP, SMA, uang masuk murid baru untuk tahun 

ajaran baru, dan kegiatan yang bersifat menjadi pendapatan bagi usaha masuk ke 

dalam penerimaan kas dicatat sebagai total pendapatan. Kwitansi menjadi bukti 

penerimaan kas bagi siswa yang telah membayar iuaran bulanan yaitu spp.  

Dalam pencatatan pendaftaran siswa baru serta catatan pada piutang 

iuran pembayaran siswa masih kurang efisien dikarenakan sistem yang digunakan 

masih manual. Pengeluaran kas hanya mencatat biaya pengeluaran yang berupa 

upah karyawan, biaya utilitas, biaya perlengkapan sekolah, dan biaya lainnya 
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masih kurang memadai karena sistem pencatatannya dilakukan secara 

tertulis lalu dipindahkan ke excel.  

Permasalahan di atas menjadikan Homeschooling Bina Mandiri masih 

kurang dalam menyusun arus keluar masuk kas dengan baik, sehingga penulis 

merancang sebuah sistem akuntansi yang mendukung pelaporan keuangan yang 

tepat bagi Homeschooling Bina Mandiri. Dalam hal ini penulis melakukan 

penelitian mengenai “Perancangan dan Penerapan Sistem Pencatatan 

Akuntansi pada Homeschooling Bina Mandiri”.  

1.2  Ruang Lingkup 

Penulisan dalam ruang lingkup ini bertujuan untuk membentuk sistem 

akuntansi melalui penerapan Microsoft Office Access yang mampu 

diimplementasikan secara berkelanjutan bagi Homeschooling Bina Mandiri. 

Rancangan sistem akuntansi ini diharapkan mampu dalam menyediakan laporan 

transaksi setiap harinya sehingga berguna bagi pihak internal yaitu pemilik serta 

karyawan lainnya.  

1.3  Tujuan Proyek 

Penelitian yang dilaksanakan bertujuan agar pengguna dalam melakukan 

penyusunan laporan keuangan  mudah mengerti sehingga berjalan secara efektif 

dan memudahkan bagi pihak Homeschooling Bina Mandiri. Adanya sistem ini 

dapat mendukung dalam kegiatan pencatatan transaksi sehari-harinya, 

menyesuaikan dengan standarisasi akuntansi yang berlaku.  

1.4  Luaran Proyek 

Luaran proyek yang berpengaruh pada Homeschooling Bina Mandiri 

menjelaskan bahwa perancangan dari sistem akuntansi diaplikasikan dengan 

menggunakan Microsoft Office Access. Sistem akuntansi ini berisi tentang laporan 

keuangan dan laporan aktivitas yang menjadi landasan penilaian pencapaian pada 

Homeschooling Bina Mandiri.  
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1.5  Manfaat Proyek 

Laporan kerja pratek yang disusun oleh penulis diharapkan dapat 

bermanfaat bagi:  

1. Bagi Homeschooling Bina Mandiri

Adanya sistem akuntansi dapat memudahkan bagi pihak Homeschooling

Bina Mandiri dalam melakukan pencatatan transaksi serta penyajian yang

akurat dan tepat waktu.

2. Bagi Mahasiswa

Adanya perancangan sistem ini dapat mengembangkan wawasan serta

pemahaman mengenai sistem akuntansi secara lebih luas.

1.6    Sistematika Pembahasan 

Implementasi yang dilakukan dapat bermanfaat dalam menampilkan 

laporan keuangan yang tepat, sehingga pihak Homeschooling Bina Mandiri dapat 

mengetahui pendapatan yang diterima serta biaya yang keluar. Diharapkan 

melalui sistem akuntansi Homeschooling Bina Mandiri mampu merencanakan dan 

mengendalikan kegiatan operasi pada usaha yang dijalankan.   

BAB I  PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan perihal latar belakang, ruang lingkup, tujuan 

proyek, luaran proyek, manfaat proyek serta pembahasan mengenai 

sistem dari laporan penelitian. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menyampaikan tentang teori, temuan, hasil penelitian 

sebelumnya, serta dasar untuk melakukan implementasi topik 

penelitian.  

BAB III GAMBARAN UMUM 

Dalam bab ini menggambarkan mengenai profil pada perusahaan, 

bentuk dari organisasi Homeschooling Bina Mandiri, serta aktivitas 

kegiatan operasional dari sekolah.  

BAB IV  METODOLOGI 
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Dalam bab ini membahas mengenai rancangan dalam penelitian, 

teknik pengumpulan data, proses pada perancangan sistem, tahapan 

serta jadwal dari pelaksanaan.  

BAB V  ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan tentang analisis data dan perancangan sistem. 

BAB VI  IMPLEMENTASI 

Bab ini menggambarkan tentang keadaan selama proses implementasi 

berlangsung di Homeschooling Bina Mandiri. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menguraikan tentang hasil kesimpulan dan saran selama 

proses implementasi yang dilakukan dan diterapkan melalui sistem 

yang telah disediakan oleh penulis. 
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