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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jaman sekarang di era globalisasi ini, sistem informasi akuntansi adalah 

suatu keadaan yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini dikarenakan sistem akuntansi 

yang ada di Indonesia mulai berkembang dengan cepat.  Sistem akuntansi 

merupakan bagian yang sangat penting untuk sebuah perusahaan dikarenakan 

sistem akuntansi ini bertujuan untuk mencatatkan setiap aktivitas yang ada pada 

setiap perusahaan. Sehingga dengan sistem akuntansi ini perusahaan dapat lebih 

efektif dan efisien dalam pengelola prosedur pencatatan transaksi atau disebut juga 

dengan siklus akuntansi.  

Pencatatan transaksi sangat diperlukan untuk setiap pelaku usaha atau 

perusahaan. Dimana pencatatan transaksi ini digunakan untuk mengetahui aktivitas 

transaksi jual beli setiap hari pada suatu perusahaan. Akan tetapi sampai sekarang 

masih terdapat Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah (UMKM) yang  belum 

menggunakan pencatatan transaksi dengan sistem informasi akuntansi melainkan 

mencatat setiap transaksi dengan manual dan tidak mempunyai sistem akuntansi 

yang memadai untuk membaca data-data kinerja toko yang tepat dan akurat. 

UMKM Deni collection mengalami kendala dalam menyusun laporan 

keuangan. UMKM Deni collection bergerak dibidang penjualan tas branded yang 

sudah beroperasi selama 3 tahun hingga saat ini tidak mempunyai sistem akuntansi 

yang akurat dan tepat mengenai transaksi jual beli disetiap periode dikarenakan 

toko Deni collection masih mencatat pencatatan dengan manual. Permasalahan ini 

menyebabkan pemilik toko memiliki hambatan dikarenakan tidak mengetahui 

keuntungan ataupun kerugian yang akurat. Hal tersebut mungkin mengakibatkan 
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pemilik sulit untuk mengambil pertimbangan yang akan diambil untuk 

mengembangkan toko UMKM tersebut. 

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dibutuhkan penyusunan sistem 

akuntansi dan menyusun laporan dengan judul “Pembuatan Sistem Penjualan, 

Pembelian, Persediaan serta Laporan Keuangan pada Toko Deni Collection”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari penyusunan sistem ini yaitu  memakai software 

Microsoft Office Access 2016. Diharapkan penyusunan program sistem akuntansi 

bisa mempermudah klien dalam memutuskan keputusan keuangan dan usaha pada 

toko Deni Collection. Ruang lingkup dari proyek yang terdiri dari cara penginputan 

sistem, penjurnalan dalam sistem, menciptakan laporan keuangan yang dibutuhkan 

oleh klien seperti laba rugi, neraca dan lain sebagainya. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan dalam penyusunan tersebut agar membantu klien membuat laporan 

finansial yang benar dan berkualitas. Serta menciptakan program sistem akuntansi 

untuk mempermudah klien dalam menginput transaksi sehari-sehari. Sehingga toko 

Deni Collection dapat mengubah metode pencatatan manual menjadi lebih efektif 

dan akurat dengan memakai program yang telah dibuat.  

 

1.4 Luaran Proyek 

Peneliti mengharapkan dapat memperoleh luaran proyek yaitu : 
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1. Membuat sistem akuntansi untuk pemilik toko UMKM Toko Deni 

Collection dengan memakai Microsoft Office Access 2016. 

2. Mendesign sistem dimulai dari membuat beberapa form seperti daftar akun, 

pelanggan dan lainnya. 

3. Menghasilkan sistem untuk menunjukkan laporan keuangan seperti 

laporan laba rugi. Agar dapat mempermudah klien untuk mengetahui 

omset atau keuntungan usaha dan juga agar klien dapat 

mempertimbangkan keputusan yang akurat untuk keberlangsungan 

UMKM Toko Deni Collection. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Pelaksanaan dari penerapan ini penulis berharap bisa memperoleh manfaat 

sebagai berikut ini :  

a. Bagi Perusahaan 

Dapat membantu perusahaan untuk memperoleh informasi dan melakukan 

proses input transaksi toko yang akurat dan efisien. Dengan demikian, toko 

UMKM dapat menyajikan laporan finansial yang baik agar pengguna 

dapat membuat keputusan yang benar. 

b. Bagi Pihak Akademis 

Diharapkan dapat membawa nama baik Universitas Internasional Batam 

serta rancangan atas sistem pencatatan akuntansi tersebut diharapkan bisa 

dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya. 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

Berisikan mengenai uraian yang terdapat penjelasan serta gambaran dalam 

laporan kerja praktik yang terdiri sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini memuat mengenai latar belakang dari aktivitas kerja praktik, 

cakupan ruang lingkup, serta manfaat atau tujuan dari pelaksanaan itu 

sendiri dalam melakukan kerja praktik dan juga menjabarkan sistematika 

pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisikan uraian dengan sistematika mengenai landasan teori yang 

terdapat informasi pembahasan dan materi yang berkaitan dengan 

penulisan dan pelaksanaan. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini berisikan uraian singkat tentang gambaran dari toko seperti 

struktur organisasi toko dan menjelaskan tahapan aktivitas operasional 

yang dikerjakan serta sistem yang bisa mendukung untuk menjalankan 

aktivitas toko dengan tepat dan efisien. 

BAB IV  METODOLOGI 

 Bab ini memaparkan tentang penelitian, alur pengumpulan data, beserta 

tahap-tahap, informasi, dan jadwal dalam melaksanaakan kinerja praktik 

dengan jelas. 
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BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

 Bab ini mendeskripsikan mengenai analasis data yang akan 

diinformasikan, rancangan sistem yang dihasilkan serta masalah dari hasil 

penerapan. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini menjelaskan mengenai proses pada saat melaksanakan penerapan 

sistem yang telah didesign berserta feedback yang diberikan oleh klien. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi mengenai penutupan dari laporan praktik yang dijelaskan 

dengan singkat tentang kesimpulan dari pelaksanaan praktik dan juga 

saran pada saat penerapan dengan catatan yang diperlukan agar dapat 

diperbaiki dimasa mendatang. 
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