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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang  

 Semakin berkembangnya zaman menuju era modern, maka kebutuhan 

informasi semakin cepat dan mudah untuk didapatkan. Hal ini dikarenakan semakin 

berkembangnya dunia bisnis serta teknologi yang semakin pesat juga. 

Perkembangan bisnis yang maju menyebabkan para pembisnis selalu berinovasi 

untuk mempertahankan usaha-usahanya. Kebutuhan informasi yang tepat waktu 

serta cepat merupakan hal yang wajib dimiliki oleh setiap entitas untuk mengambil 

keputusan bisnis. Selain informasi tepat waktu serta cepat untuk diterima, informasi 

yang disajikan juga harus akurat serta berkualitas. 

Salah satu jenis informasi yang diperlukan oleh perusahaan-perusahaan 

untuk mengambil keputusan yaitu sistem informasi akuntansi. Informasi ini diolah 

dari hasil transaksi kegiatan perusahaan menjadi laporan keuangan yang digunakan 

oleh phiak internal maupun eksternal perusahaan. Proses pengolahan informasi 

akuntansi bisa dilakukan dengan manual ataupun komputerisasi. Hanya saja proses 

pengolahan yang dilakukan secara manual cenderung memerlukan waktu yang 

lebih lama serta memerlukan ruangan penyimpanan yang lebih besar. Selain itu, 

tingkat akurasi yang dihasilkan lebih kecil dari komputerisasi, sehingga keandalan 

atau reliabilitas laporan keuangan sangat kurang. 

Perkembangan teknologi informasi menjadikan proses data dari manual 

atau sistem tradiosional ke sistem komputerisasi. Perubahan ini tentu akan 

berdampak terhadap jumlah dan kualitas serta kuantitas informasi yang meningkat 

dalam pelaporan keuangan. Selain itu, dampak positif dari sistem komputer ini 
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meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan baik dalam jangka waktu cepat 

maupun lama. 

Setiap perusahaan baik yang kecil maupun besar skalanya, memerlukan 

laporan keuangan yang andal untuk kelangsungan usahanya. Jadi, diperlukan satu 

sistem informasi akuntansi untuk mengolah transaksi-transaksi operasional 

perusahaan. Di Batam masih banyak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang 

tidak mempunyai sistem pencatatan atau pembukuan akuntansi yang andal dan 

terkomputerisasi. Salah satu contoh UMKM yaitu Nyantai Coffee Shop yang 

merupakan usaha penjualan minuman dan penyewaan stand makanan sejak tahun 

2017. Dengan latar belakang masalah diatas maka penyusun tertarik untuk 

membuat sistem pencatatan akuntansi dengan judul “Perancangan dan 

Penyusunan Sistem Akuntansi Berbasis Microsoft Access pada Nyantai Coffee 

Shop”. 

 

1.2. Ruang Lingkup 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan Nyantai Coffee Shop sebagai 

objek untuk perancangan dan implementasi hasil sistem akuntansi yang dibuat. 

Ruang lingkup di dalam pembahasan ini mencakup perancangan, penggunaan, serta 

pelaporan akuntansi keuangan menggunakan Microsoft Access. 

 

1.3. Tujuan Proyek 

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan untuk membuat suatu 

sistem pencatatan atau pembukuan akuntansi yang andal, berkualitas, serta akurat 

untuk pemakainya. Diharapkan sistem yang dibuat tersebut dapat membantu 
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meringankan pemilik perusahaan dalam mempercepat proses pengolahan data 

hingga pelaporan keuangan yang diharapkan.  

 

1.4. Luaran Proyek 

Microsoft Access 2013 adalah sarana yang dipergunakan untuk pembuatan 

sistem pencatatan akuntansi di Nyantai Coffee Shop. Sistem yang dibuat ini dimulai 

dari proses penginputan transaksi di nota hingga hasil laporan keuangan perusahaan. 

Selain itu, hasil dari sistem yang dibuat diharapkan bisa memberikan laporan 

persediaan pada akhir periode yang bersangkutan. 

 

1.5. Manfaat Proyek 

Pelaksanaan kerja praktik ini mempunyai manfaat bagi beberapa pihak. 

Pihak-pihak yang dimaksud sebagai berikut: 

a. Manajemen Perusahaan  

Proyek ini diharapkan bisa membantu meringankan perusahaan untuk 

melakukan proses penginputan serta pelaporan keuangan yang lebih 

efektif serta efisien. Sehingga hasil informasi yang dibuat menjadi suatu 

keandalan untuk pengambilan keputusan yang mempengaruhi 

kelangsungan usahanya. 

b. Penulis  

Bagi penulis perancangan dan pembuatan sistem akuntansi dapat 

memperdalam pengetahuan penulis, terutama tentang penggunaan 

program Microsof Access 2013. Selain pengetahuan, penulis bisa juga 
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belajar mengaplikasikan dan menganalisis materi yang telah dipelajari dan 

diperdalami selama kuliah dengan dunia bisnis yang nyata. 

c. Universitas Internasional Batam 

Pembuatan proyek ini juga membantu dalam mengharumkan nama 

Universitas Internasional Batam untuk mendapatakan akreditasi yang 

lebih baik. Hal ini tentu sama dengan visi dan misi dari Universitas 

Internasional Batam yaitu mahasiswa juga bisa ikut berkontribusi kepada 

masyarakat serta memberikan masukan positif terhadap universitas. 

 

1.6. Sistematika Pembahasan 

Dalam bagian sistematika pembahasan dibuat oleh penulis dengan tujuan 

untuk membantu menguraikan secara umum mengenai isi dan pembahasan dari 

setiap bab dalam proyek ini. Sistematika pembahasan secara umum yang digunakan 

dalam proyeks ini dapat disusun sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab satu ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, 

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

sistematika dari pembuatan proyek ini.   

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab dua ini diuraikan secara sistematis mengenai materi serta 

konsep teoritis yang didapat dari berbagai macam referensi. Hasil referensi 

akan dikumpulkan dan menjadi bagian dasar dalam menjalankan proyek 

ini.  
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BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab tiga ini menjelaskan kegiatan-kegiatan perusahaan yang dibuat dalam 

proyek ini. Mulai dari identitas atau ciri-ciri perusahaan, susunan 

organisasi, hingga kegiatan operasional perusahaan. 

BAB IV METODOLOGI  

Dalam bab empat ini akan menunjukkan informasi mengenai metode-

metode yang yang akan digunakan penulis untuk menyusun proyek. 

Dimulai dari preancangan sistem, langkah kerja, hingga penyelesaian 

proyek. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN  

Bab lima ini berisi hasil dari penjabaran data yang telah dilakukan 

observasi oleh penulis, rancangan, hingga kendala-kendala yang dialami 

ketika implementasi proyek. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Dalam bab enam ini menguraikan isi mengenai proses kegiatan yang 

terjadi ketika implementasi proyek dilakukan pada perusahaan dan hasil 

implementasinya. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab tujuh ini akan menguraikan tentang kesimpulan serta saran yang 

diberikan kepada pengguna dan peneliti berikutnya, dimana kesimpulan 

dan saran tersebut diperoleh berdasarkan hasil selama proses pembuatan 

proyek. 
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