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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Sekelompok entitas diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja 

untuk banyak orang, dengan tujuan dapat memiliki peranan penting dalam 

meningkatkan pergerakan perekonomian bangsa secara terus menerus dan 

berkesinambungan. Di beberapa negara khususnya Indonesia, UMKM (Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah) sangat membantu khususnya dibidang pendapatan 

masyarakat, meningkatkan kreatifitas dalam mengembangkan tradisi dan 

kebudayaan setempat, hingga menurunkan tingkat pengangguran. Dengan adanya 

UMKM, diharapkan mampu bersaing dalam segi kuantitas maupun kualitas, dan 

dapat menguasai pangsa pasar nasional maupun internasional (Mulyani, 2014). 

Suatu usaha pastinya memiliki pencatatan tersendiri, namun dikarenakan 

terbatasnya teknologi dan pengetahuan mengenai ilmu akuntansi maka rata-rata 

dari UMKM tersebut hanya membuat pencatatan secara manual. Kebanyakan 

UMKM  membuat pencatatan hanya sebatas debit dan kredit ataupun uang keluar 

dan uang masuk, akan tetapi hendaknya suatu entitas dapat menyediakan laporan 

keuangan seperti laporan pembelian, penjualan, neraca, laba Rugi, dan lainnya 

yang mampu mendukung suatu entitas dalam pengambilan keputusan (Nuvitasari, 

Y, & Martiana, 2019). 

Toko Vegindo merupakan salah satu bentuk UMKM yang jenis usahanya 

yaitu perdagangan dalam bentuk penjualan bahan makanan baik sayuran maupun 

barang kering. Toko tersebut telah beroperasi hampir 14 tahun, namun pada toko 

tersebut belum menemukan pembukuan yang pas sehingga tidak bisa memperoleh 

rincian keuangan yang akurat pada setiap periode. Pencatatan yang dilakukan oleh 

Toko Vegindo adalah menggunakan Microsoft Excel untuk pencatatan stok 

maupun pembuatan laporan keuangan. Sistem tersebut telah dijalankan selama 

bertahun-tahun namun setelah diperhatikan kembali ternyata sistem yang 

diaplikasikan tersebut memakan waktu yang banyak dikarenakan untuk membuat 

laporan dalam per periode harus dikerjakan secara manual dan berulang-ulang. 

Pencatatan atas persediaan tergolong tidak akurat karena hanya mencatat melalui 
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rekapan nota pembelian terakhir dan mencatat nilai penjualan yang diperoleh 

melalui total pendapatan. Dengan demikian, pemilik toko tidak mampu 

memperoleh angka kerugian maupun keuntungan dengan tepat, dan menjadi sulit 

dalam pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Dalam meninjau segala 

pertimbangan, sehingga peneliti memilih untuk menghasilkan suatu laporan kerja 

praktik yang berjudul “Penyusunan Sistem Pengendalian Internal dan 

Pencatatan Akuntansi pada Toko Vegindo”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pada kerja praktik terdiri dari perancangan, 

pengembangan dan implementasi sistem pencatatan akuntansi dengan 

menggunakan software Microsoft Office Access. Setiap transaksi operasional toko 

baik dari harga perolehan barang maupun transaksi jual beli akan di catat pada 

saat melakukan perancangan dan penyusunan sistem sampai dengan menghasilkan 

laporan keuangan. Sistem akuntansi diwujudkan sesuai dengan kebutuhan dari 

pemilik toko dan dibuat secara efektif dan efisien sehingga pengunaannya sangat 

sederhana dan mudah untuk dipraktikkan. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Dengan adanya sebuah sistem pengendalian internal dan pembukuan 

diharapkan dapat membantu pemilik toko untuk mengolah transaksi setiap 

harinya. Sistem yang akurat dan handal dapat membantu Toko Vegindo dalam 

mengolah dan menyajikan laporan atas transaksi operasionalnya berdasarkan 

ketentuan mengenai peraturan dan prinsip akuntansi berlaku. Setelah 

mengimplementasikan sistem tersebut diharapkan memberikan kemudahan bagi 

pemilik toko dalam bertransaksi dan memperoleh dokumen pada saat dibutuhkan.  

 

1.4 Luaran Proyek 

 Dalam kerja praktik, Luaran mengenai proyek ini terdiri dari: 

a. Sistem yang digunakan dalam laporan keuangan adalah software 

Microsoft      Access  

b. Perancangan formulir untuk transaksi keuangan seperti:  
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1. Form Pos Akun 

2. Form Persediaan 

3. Form Pemasok 

4. Form Pelanggan 

5. Form Penjualan 

6. Form Pembelian 

7. Form Pelunasan Utang 

8. Form Pelunasan Piutang 

9. Form Jurnal Umum 

 

c. Perencanaan laporan keuangan seperti: 

1. Laporan Laba Rugi 

2. Laporan Neraca 

3. Laporan Penjualan 

4. Laporan Pembelian 

5. Laporan Sisa Stok 

6. Buku Besar 

 

1.5 Manfaat Proyek 

a. Bagi Perusahaan 

Keuntungan yang akan diberikan kepada perusahaan yaitu dapat 

merealisasikan pembukuan berdasarkan akuntansi dan menyajikan pelaporan 

keuangan menggunakan sistem ini sebagai acuan dalam memperoleh laporan 

keuangan sehingga pemilik dapat mewujudkan informasi dengan jelas, dan 

mempermudah dalam pertimbangan pengambilan keputusan.  

b. Bagi Akademisi 

Manfaat yang akan diperoleh berupa meningkatnya hubungan antara 

lembaga pendidikan khususnya bidang akademisi dengan UMKM, menjalin 

kerjasama dalam memperoleh tenaga kerja yang profesional dan handal, 

mengembangkan kemampuan dan wawasan dalam mengunakan sistem yang ada, 

serta membangkitkan semangat untuk melakukan pengembangan yang lebih 

lanjut. 

Jeniffer, Penyusunan Sistem Pengendalian Internal dan Pencatatan Akuntansi pada Toko Vegindo 
UIB Repository©2019



4 
 

Universitas Internasional Batam 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan kerja praktik ini terdiri dari : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bagian ini memberikan pembahasan mengenai latar belakang 

masalah, ruang lingkup, tujuan proyek, luaran proyek, manfaat proyek, 

serta sistematika pembahasan yang dilakukan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian ini memberikan pembahasan mengenai tinjauan pustaka, 

hasil penelitian sebelumnya dan teori-teori yang berhubungan dengan 

penelitian yang dilakukan, serta mengenai susunan kerangka pendekatan. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bagian ini memberikan pembahasan mengenai identitas perusahaan, 

struktur organisasi perusahaan, aktivitas operasional perusahana, serta 

sistem yang digunakan pada perusahaan tersebut. 

BAB IV METODOLOGI 

Pada bagian ini memberikan pembahasan mengenai rancangan 

penelitian, teknik pengumpulan data, proses perancangan sistem serta 

tahap dan jadwal pelaksanaan kerja praktik. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Pada bagian ini memberikan pembahasan mengenai analisis data, 

perancangan sistem, dan kendala yang timbul pada saat implementasi. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Pada bagian ini memberikan pembahasan mengenai implementasi sistem 

dan kondisi setelah implementasi.  

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bagian ini memberikan pembahasan mengenai kesimpulan dan 

saran pada penelitian ini. 
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