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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Umumnya, perusahaan akan memerlukan informasi akuntansi ketika 

membuat suatu keputusan untuk masa yang akan datang. Menurut Hermawan, 

Satya, Sari, & Budiyanti (2018) praktek akuntansi dalam usaha mikro kecil dan 

menengah (UMKM) terdapat banyak kesulitan sehingga sangat jarang dilakukan. 

Menurut  Badan Pusat Statistik, ada sebanyak 57.895.721 unit Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah di Indonesia pada tahun 2013. 

Umumnya, tokoh UMKM adalah usaha kecil yang mempunyai peluang 

usaha namun tidak mempunyai akses yang baik pada sumber pendanaan. Laporan 

keuangan akan menyajikan hasil dari informasi akuntansi. Informasi mengenai 

kinerja entitas dan posisi keuangan akan disajikan dalam laporan keuangan untuk 

dijadikan dasar untuk mengambil keputusan (Hermawan et al., 2018). 

Toko L & E telah berjalan selama satu tahun namun transaksi keuangan 

masih saja dilakukan dengan menggunakan dokumen berupa selembar kertas atau 

yang lebih sering dikenal sebagai pencatatan bersifat manual. Oleh karena itu, 

maka informasi yang diperoleh kurang akurat dan belum tersusun secara 

sistematis. 

Toko L & E lebih sering melakukan proses pembelian dan penjualan 

secara tunai dan dicatat dalam satu buku. Pencatatan hanya dilakukan ketika 

terjadi proses pembelian dan penjualan sehingga pemilik tidak mengetahui laba 

dari bisnis ini dimana pencatatan pendapatan, penerimaan, persediaan barang 

dagang dan pengeluaran belum tertulis secara jelas dan benar. 
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Toko L & E belum memiliki sistem pencatatan akuntansi merupakan suatu 

hambatan bagi pemilik usaha sehingga tidak memperoleh laporan keuangan yang 

tepat. Selain itu, toko L & E juga belum mempunyai pencatatan persediaan. 

Berdasarkan hambatan yang terjadi pada toko L & E, maka penulis akan 

melaksanakan kerja praktek dengan judul “Penyusunan dan Perancangan 

Sistem Pencatatan Akuntansi pada Toko L & E”. 

 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Perancangan sistem pencatatan akuntansi mencakup usaha yang dipilih 

atas transaksi yang terjadi seperti transaksi pembelian, penjualan, penerimaan kas, 

pengeluaran kas dan merancang kartu persediaan barang dagang. Pelaksanaan 

proyek ini diawali dengan metode penginputan transaksi sampai memperoleh 

laporan keuangan. 

 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan pelaksanaan proyek yaitu membantu merancangkan sebuah sistem 

pencatatan akuntansi yang tepat, berguna dan dapat diterapkan pada toko L & E. 

Perancangan sistem ini bertujuan untuk meringankan pemilik mencatat transaksi 

yang ada dan memantau serta mengawasi proses transaksi pembelian dan 

penjualan sehingga dapat menunjukkan laporan keuangan yang tepat. 

 

 

1.4 Luaran Proyek 

Adanya sistem pencatatan akuntansi yang akan dirancang, maka luaran 

proyeknya yaitu: 
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1. Sistem akan dirancang dan didesain menggunakan program Microsoft 

Office Access 2007. 

2. Form yang digunakan dalam transaksi keuangan yaitu sebagai berikut: 

a. Menu filter tanggal, 

b. Form daftar akun, aset tetap, pemasok dan persediaan, 

c. Form pembelian dan penjualan, penerimaan dan pengeluaran kas, serta 

jurnal umum 

3. Akan dirancang kartu persediaan yang berguna untuk mengetahui sisa 

awal dari persediaaan, masuk dan keluarnya barang dagang serta sisa akhir 

dari persediaan. 

4. Laporan keuangan yang akan diperoleh yaitu: 

a. Buku besar, 

b. Laporan daftar aset tetap, laba rugi, neraca, pembelian dan penjualan, 

c. Kartu persediaan. 

 

 

1.5 Manfaat Proyek 

 Manfaat yang akan didapatkan dalam pelaksanaan kerja praktek ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi pemilik 

Toko L & E akan menerima sistem pencatatan akuntansi yang telah 

disusun rapi dan dapat digunakan oleh pemilik secara terus-menerus. 

Diharapkan dengan adanya sistem pencatatan tersebut, pemilik mampu 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. 
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2. Bagi akademisi 

Mahasiswa dapat memperluas pandangan tentang sistem pencatatan 

akuntansi dan menambah wawasan sehingga teori yang dipelajari dapat 

dibandingkan dengan kerja praktek. 

 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Bagian sistematika terdiri dari tujuh bab yang diuraikan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, ruang 

lingkup, tujuan, luaran, dan manfaat proyek serta sistematika 

pembahasan laporan kerja praktek ini. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan secara singkat mengenai materi yang 

menerangkan permasalahan yang akan diteliti dari beragam 

referensi yang akan dijadikan dasar dalam penerapan kerja praktek. 

BAB III  PENDAHULUAN 

Bab ini memaparkan sejarah singkat, identitas, struktur organisasi 

dan aktivitas operasional serta sistem yang akan digunakan. 

BAB IV METODOLOGI 

Bab ini menyajikan mengenai perancangan, teknik pengumpulan 

data, proses perancangan, dan jadwal pelaksanaan kerja praktek. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menyajikan analisis data berupa hasil kunjungan awal, 

implementasi dan hambatan implementasi yang dihadapi. 
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BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini berisi hasil atas pelaksanaan dan umpan balik dari kerja 

praktek yang diterima dari hasil perancangan sistem akuntansi serta 

menjelaskan kondisi tempat usaha setelah tahap implementasi. 

BAB VII KESIMPULAN 

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran kepada pengguna 

mengenai catatan tindaklanjut pada pelaksanaan kerja praktek. 
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