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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kerja praktek adalah mata kuliah yang wajib diambil oleh semua 

mahasiswa/i yang ingin mengambil program sturdi S-1 di Universitas 

Internasional Batam (UIB). Topik kerja praktek berbeda-beda untuk masing-

masing prodi. Untuk prodi akuntansi, topik kerja praktek dibagiakan menjadi tiga 

yaitu sistem akuntansi dan keuangan, perpajakan, serta akuntansi biaya dan 

manajemen. Seiring berkembangnya zaman, peranan sistem informasi semakin 

penting dalam dunia usaha tidak hanya perusahaan besar, sistem informasi juga 

dibutuhkan pada Usaha Kecil Menengah (UKM). 

UKM menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah dalam mengurangi 

tingkat pengangguran, kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Berbeda dengan 

perusahaan besar, pencatatan keuangan UKM sebagian besar adalah dengan cara 

manual dan menggunakan metode basis kas dimana hanya mecatat uang masuk 

dan uang keluar. Pemilik UKM sebagian besar tidak mengetahui laba rugi dan 

posisi keuangan periode tertentu karena pencatatan keuangan yang masih 

menggunakan metode kas basis seperti yang terjadi pada salah satu UKM di 

Batam bernama Salon Osh. 

Salon Osh adalah salah satu UKM di kota Batam yang bergerak dibidang 

jasa kecantikan dan penata rias. Salon Osh mulai operasional pada tahun 2014 

sampai saat ini. Salon Osh telah beroperasi sekitar lima tahun tetapi masih belum 

memiliki laporan keuangan. Pencatatan transaksi keuangan pada Salon Osh masih 

manual dan belum sesuai dengan standar dalam akuntansi. Oleh karena itu, 
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penulis memutuskan untuk kerja praktek di Salon Osh sebagai lokasi kerja 

praktek pada mata kuliah kerja praktek ini.  

Laporan keuangan standar yang perlu dimiliki UKM antara lain laporan 

posisi keuangan dan laporan labarugi agar pemilik UKM dapat mengetahui 

perkembangan usaha yang dilakukan. Laporan posisi keuangan (laporan neraca) 

yaitu laporan yang memberikan informasi total aset, liabilitas atau hutang dan 

ekuitas atau modal yang dimiliki UKM. Sedangakan laporan labarugi adalah 

laporan yang berisi informasi total penjualan atau pendapatan, beban atau biaya 

serta labarugi bersih usaha periode tertentu. Fungsi laporan keuangan tersebut 

adalah untuk menyajikan informasi periode tertentu yang dapat memberikan 

gambaran kinerja, kondisi keuangan serta perkembangan usaha.  

 Dilihat dari masalah dan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka 

penulis memutuskan untuk menyusun sebuah sistem akuntansi untuk lokasi kerja 

praktek di Salon Osh. Penyusunan sistem pencatatan akuntansi dan pelaporan 

keuangan tersebut akan dituliskan dalam laporan yang berjudul “Penyusunan 

Sistem Pencatatan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Salon Osh”.  

 

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pembahasan pada laporan kerja praktek ini antara lain: 

1. Bagaimana pencatatan transaksi keuangan pada Salon Osh saat ini? 

2. Apakah pencatatan transaksi keuangan Salon Osh sesuai dengan standar 

akuntansi yang ada? 

3. Apakah sistem pencatatan transaksi keuangan pada Salon Osh saat ini 

sudah efektif dan efisien?  

Juniyanti. Penyusunan Sistem Pencatatan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Salon Osh. 
UIB Repository©2019



3 

 

Universitas Internasional Batam 

4. Bagaimana perbaikan sistem pencatatan keuangan yang diperlukan pada 

Salon Osh agar mencapai hasil efektif dan efisien dan sesuai standar 

akuntansi? 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Setelah mengetahui ruang lingkup dan permasalahan lokasi kerja praktek, 

diperlukan penentuan tujuan atas kerja praktek ini. Berikut adalah beberapa tujuan 

dilaksanakannya kerja praktek ini. 

1. Mengetahui permasalahan pada sistem pencatatan akuntansi pada Salon 

Osh.  

2. Menggantikan sistem pencatatan pada Salon Osh yang masih manual dan 

tidak sesuai standar akuntansi.  

3. Mengetahui sistem akuntansi yang diperlukan oleh Salon Osh dalam 

mempermudah pencatatan transaksi keuangan. 

4. Merancang sistem yang sesuai standar akuntansi dan kebutuhan Salon 

Osh. 

5. Memastikan sistem yang dirancang dapat diimplementasikan pada Salon 

osh.  

6. Memastikan sistem yang dirancang dan diimplementasikan dapat 

membantu dan memberikan manfaat bagi pihak Salon Osh.  

 

1.4 Luaran Proyek 

Hasil kerja praktek ini adalah sistem akuntansi yang telah di rancang 

untuk mencatat dan mengolah transaksi keuangan usaha dengan Microsoft Access 
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tahun 2010. Pengolahan transaksi usaha tersebut dengan maksud dapat 

menghasilkan laporan yang dibutuhkan Salon Osh dalam menganalisis 

perkembangan usaha. Dengan adanya sistem akuntansi ini, diharapkan mampu 

membantu Salon Osh dalam memperbaiki pencatatan yang manual dan tidak 

sesuai standar akuntansi. Selain itu, sistem ini dapat mempermudah serta 

menghemat waktu pencatatan transaksi dibanding mencatat secara manual. Sistem 

ini juga dirancang dengan tujuan dapat memberikan informasi mengenai 

perkembangan usaha melalui laporan keuangan agar pihak Salon Osh dapat selalu 

melihat kelebihan dan kekurangan usaha yang dijalankan serta membantu dalam 

pengambilan keputusan mengenai kepentingan usaha.  

 

1.5 Manfaat Proyek 

Pihak yang diharapkan mendapatkan manfaat atas kerja praktek  ini 

antara lain:  

1. Bagi Pelaku Usaha 

Melalui kerja praktek ini, diharapkan dapat membantu pelaku usaha 

mengatasi masalah pencatatan akuntansi yang masih manual dan tidak 

sesuai standa. Melalui sistem akuntansi yang digunakan dapat 

menghasilkan laporan laporan-laporan keuangan yang dapat 

menghasilkan informasi yang diperlukan dengan maksud mampu 

membantu pelaku usaha dalam proses pengambilan keputusan. 

2. Bagi Akademisi 

Melalui kerja praktek ini diharapkan mampu memberikan ilmu yang 

dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta pengertian mahasiswa/i 
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yang berkaitan dengan penerapan sistem akuntansi dan pelaporan 

keuangan pada dunia kerja dengan mengetahui kenyataan lapangan 

dibandingkan dengan teori akademik.  

3.   Bagi Penulis Selanjutnya 

Melalui kerja praktek ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa 

penambahan informasi serta dapat menjadikan sumber referensi 

observasi dan pengembangan selanjutnya. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan  

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab I menguraikan informasi seperti latar belakang topik 

permasalahan, ruang lingkup proyek, tujuan proyek, luaran proyek 

dan manfaat proyek kerja praktek bagi beberapa pihak atas laporan 

yang dihasilkan dari kerja praktek ini. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II ini berisi teori, dasar, dan hukum akuntansi menurut para ahli 

dan peneliti sebelumnya. Teori-teori ini dijadikan sebagai pendukung 

dan referensi laporan kerja praktek ini.  Bab ini juga berisi teknik serta 

pendekatan yang digunakan dalam menyusun laporan ini.  

BAB III  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab III menguraikan tentang gambaran umum perusahaan seperti 

identitas usaha, latar belakang usaha, struktur organisasi, aktivitas 

operasional usaha dan sistem yang digunakan usaha saat ini.  
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BAB IV   METODOLOGI 

Bab IV menguraikan rancangan penelitian yang digunakan, teknik 

pengumpulan data seperti wawancara, observasi, studi literatur, proses 

perancangan sistem, serta tahap dan jadwal pelaksanaan proyek kerja 

praktek ini.  

BAB V   ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab V ini menguraikan analisis data kerja praktek yang telah 

dilakukan dan penjelasan atas setiap tampilan menu-menu dari sistem 

akuntansi yang telah dirancang hingga tampilan setiap laporan yang 

ada pada sistem ini.  

BAB VI  IMPLEMENTASI 

Bab VI ini menguraikan tahapan dan proses implementasi yang telah 

dilaksanakan selama kerja praktek beserta kegiatan yang dilakukan, 

kendala dan masalah yang dihadapi selama proses implementasi, dan 

hasil yang dicapai setelah implementasi sistem yang dirancang.  

BAB VII   KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab VII merupakan bab terakhir dimana bab ini menguraikan 

penjelasan secara singkat atas kegiatan yang dilaksanakan selama 

kerja praktek ini dimulai dari masalah yang dihadapi hingga 

pemecahan masalah. Saran serta catatan yang perlu ditindaklanjuti 

atas sistem akuntansi yang telah dirancang. 
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