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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008 menyatakan bahwa 

pengelolaan keuangan adalah hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu 

usaha. Pengelolaan keuangan yang baik dapat membantu pemilik usaha untuk 

dapat menjalankan usahanya dengan maksimal. UMKM merupakan salah satu 

contoh dari jenis usaha yang membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik. 

Pengelolaan keuangan yang dilakukan pada umumnya disajikan dalam bentuk 

catatan-catatan keuangan. Catatan keuangan tersebut dapat berupa laporan 

penjualan, laporan pembelian, laporan kas, dan laporan lainnya. Dalam ilmu 

akuntansi catatan-catatan ini disebut juga sebagai laporan keuangan. Hanya saja 

laporan keuangan yang dihasilkan oleh UMKM tidak memiliki bentuk yang baku.  

Menurut Keppres RI No.19 tahun 1998 menyatakan bahwa laporan 

keuangan yang dihasilkan oleh UMKM sangatlah terbatas karena kurangnya 

pengetahuan pemilik usaha terhadap ilmu akuntansi. Hal ini dapat tercerminkan 

dari laporan keuangan yang hanya berupa laporan kas masuk dan kas keluar yang 

umumnya dibuat oleh pemiliki usaha. Beberapa hal lainnya juga tidak terlalu 

diperhatikan oleh pemilik usaha seperti adanya penyusutan pada asset dan 

pemisahan harta perusahaan dengan harta pribadi pemilik usaha. Laporan 

keuangan yang disajikan dengan akurat dan sesuai dengan ketentuan penyusunan 

laporan keuangan merupakan sarana yang seharusnya dapat digunakan oleh 

Juventus Ongkar. Perancangan dan Penyusunan Sistem Akuntansi pada Toko Mitra Buah, 2019. 
UIB Repository©2019



2 

 

 
Universitas Internasional Batam 

pemilik usaha untuk dapat mengembangkan usaha dengan lebih maksimal 

khususnya dalam hal peminjaman dana dari perbankan. 

Toko Buah Mitra merupakan salah satu bentuk UMKM yang 

menyumbang kegiatan perekonomian di kota Batam. Toko Buah Mitra berlokasi 

di Ruko Mitra Raya Tahap II. Toko ini belum memiliki pelaporan keuangan yang 

memadai sehingga pemilik toko tidak dapat mengetahui secara langsung performa 

keuangan dari transaksi keuangan di toko. Kurangnya pelaporan keuangan yang 

memadai pada toko ini menyebabkan pemilik tidak dapat memaksimalkan usaha 

yang ditekuninya. Dengan mempertimbangkan berbagai hal maka peneliti 

memutuskan untuk menyusun suatu laporan kerja praktik yang berjudul 

“Perancangan Sistem Pencatatan Keuangan dan Pelaporan Keuangan pada 

Toko Buah Mitra ”. 

1.2  Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari kerja praktik yang akan dilakukan terdiri dari 

perancangan sistem pencatatan akuntansi, dan pelaporan keuangan. Perancangan 

yang dilakukan meliputi setiap pencatatan atas transaksi operasional toko mulai 

dari perolehan persediaan hingga transaksi penjualan dan juga pengeluaran untuk 

kebutuhan operasional lainnya.  

Perancangan laporan keuangan dilakukan menggunakan Microsoft Office 

Access 2016. Fitur sistem keuangan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan 

pemilik toko dalam memperoleh laporan keuangan yang handal dan sederhana.  

 

 

 

Juventus Ongkar. Perancangan dan Penyusunan Sistem Akuntansi pada Toko Mitra Buah, 2019. 
UIB Repository©2019



3 

 

 
Universitas Internasional Batam 

1.3  Tujuan Proyek 

Kerja praktik ini diharapkan dapat membantu pemilik toko dalam 

memperoleh pencatan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan 

yang berlaku, dan handal sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan dalam rangka mengembangkan usaha yang dimilikinya. 

Dengan adanya proyek ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 

dari pemilik toko akan kepentingan pelaporan keuangan dan memiliki 

dokumentasi transaksi yang baik, Hal ini diharapkan dapat membantu pemilik 

toko saat membutuhkan dokumen dikemudian hari. 

1.4  Luaran Proyek 

Adapun luaran dari proyek ini antara lain: 

a. Sistem laporan keuangan menggunakan aplikasi Microsoft Access 2016  

b. Perancangan formulir untuk transaksi keuangan seperti: 

1. Form Pos Akun 

2. Form Persediaan 

3. Form Pemasok 

4. Form Karyawan 

5. Form Penjualan 

6. Form Pembelian 

7. Form Pengeluaran 

8. Form Jurnal Umum 

9. Form Daftar Aset 

10. Form Saldo Awal 

11. Form Stok Opname 
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c. Perancangan Laporan keuangan seperti: 

1. Laporan Laba Rugi 

2. Laporan Neraca 

3. Laporan Penjualan 

4. Laporan Pembelian 

5. Laporan Stok 

1.5  Manfaat Kerja Praktik 

a. Bagi Perusahaan 

Bagi UMKM, dengan adanya laporan kerja praktik ini diharapkan dapat 

membantu pemilik dalam memperoleh laporan laba rugi, posisi keuangan, 

neraca saldo dan pencatatan atas laporan keuangan sehingga pemilik dapat 

dengan mudah dan akurat melakukan pencatatan transaksi pada usahanya 

sehingga dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan sederhana untk 

membantu pemilik dalam pengambilan keputusan yang tepat.  

b. Bagi Akademisi 

Bagi akademisi, laporan kerja praktik ini dapat meningkatkan kerjasama 

antara lembaga atau instansi pendidikan khususnya bidang akademik dengan 

UMKM, dapat mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja professional dan 

kompeten di bidang tersebut, dapat mengimplementasikan ilmu dan 

keterampilan yang telah diperoleh pada masa kuliah dan menambah 

wawasan, pengetahuan serta pengalaman kerja dengan menggunakan system 

pencatatan akuntasi dengan Microsoft Office Access, meningkatkan 

kedisiplinan dan tanggung jawab, serta memberi referensi kepada yang 

melakukan pengembangan sistem pada bidang yang sama. 
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1.6  Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan uraian secara garis 

besar mengenai isi dan pembahasan masing-masing bab. Pembahasan penelitian 

ini terdiri dari tujuh bab sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memberikan uraian singkat mengenai latar belakang masalah, 

ruang lingkup, tujuan proyek, luaran proyek, manfaat proyek, serta 

sistematika pembahasan yang dilakukan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang merupakan uraian sistematis 

mengenai hasil penelitian sebelumnya dan teori-teori yang berhubungan 

dengan penelitian yang dilakukan, serta uraian untuk menyusun 

kerangka pendekatan. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini memberikan uraian tentang identitas perusahaan, struktur 

organisasi perusahaan, aktivitas kegiatan operasional perusahaan, serta 

sistem yang digunakan pada perusahaan tersebut. 

BAB IV METODOLOGI 

Bab ini memberikan uraian tentang rancangan penelitian, teknik 

pengumpulan data, proses perancangan sistem serta tahapan dan jadwal 

pelaksanaan kerja praktik. 

BAB V  ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini memberikan uraian tentang analisis data, perancangan sistem, 

dan kendala yang timbul pada saat implementasi. 
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BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini memberikan uraian tentang implementasi sistem dan kondisi 

setelah implementasi. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memberikan uraian tentang kesimpulan dan saran pada 

penelitian ini. 

 

 

 

 

Juventus Ongkar. Perancangan dan Penyusunan Sistem Akuntansi pada Toko Mitra Buah, 2019. 
UIB Repository©2019


