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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi berkembang semakin pesat seiring waktu ke waktu. 

Berkembangnya teknologi mendorong perusahaan untuk meningkatkan sistem yang 

telah diterapkan sejak dulu seperti sistem pencatatan maupun pengelolaan keuangan 

perusahaan yang berkembang dari pencatatan manual menjadi komputerisasi untuk 

memudahkan pengelolaan dan akses data. Namun, sampai saat ini masih ada unit usaha 

yang menggunakan pencatatan secara manual. Hal tersebut banyak ditemukan pada 

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). 

Sebagian besar UMKM masih menerapkan sistem yang kurang andal 

sehingga data keuangan sulit untuk diolah dan dibaca. Meskipun UMKM termasuk 

jenis usaha yang lebih kecil, sistem yang diterapkan juga harus dapat diandalkan dan 

mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Proses pencatatan transaksi sampai dengan 

hasil laporan keuangan harus bisa diproses dan ditampilkan dengan baik agar dapat 

digunakan untuk menganalisa data keuangan perusahaan. 

Pure Water merupakan salah satu UMKM yang saya temukan di Batam masih 

tetap menggunakan pencatatan manual terhadap penjualan dan transaksi operasional 

selama 2 tahun. Hal tersebut menyebabkan pemilik usaha susah untuk menghitung 

keuntungan dan menyusun laporan keuangan. Pemilik juga susah dalam membuat 

keputusan untuk mengembangkan bisnisnya karena ketidakpastiannya pada hasil usaha. 
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Berdasarkan evaluasi pada paragraf di atas, Penerapan sistem akuntansi 

dengan program Microsoft Office Access 2016 itu perlu untuk bisa mengakses transaksi 

yang terdapat pada setiap periode secara keseluruhan dan pemilik dapat lebih mudah 

dalam membaca laporan keuangan. Kondisi ini mengucurkan ke dalam laporan 

penelitian yang berjudul “Perancangan dan Implementasi Sistem Pencatatan 

Akuntansi pada Toko Pure Water”. 

 
 

1.2  Ruang Lingkup 
 

Sistem akuntansi berbasis komputerisasi memiliki ruang lingkup atas sistem 

dengan  pengunaan program Microsoft Access 2016. Sistem akuntansi yang dirancang 

diharapkan bisa bermanfaat untuk menghasilkan laporan keuangan yang sejalan 

dengan standar akuntansi. 

 
 

1.3 Tujuan proyek 

Tujuan dari pelaksanaan proyek ini adalah untuk mempraktikkan dan 

meimplementasikan sistem akuntansi rancangan peneliti. Peneliti berharap dengan 

sistem rancangan pengguna dapat terbantu dalam menginput transaksi serta menyusun 

laporan keuangan pada setiap periode, serta menghasilkan laporan keuangan yang 

sesuai dengan standar akuntansi. Penyusunan sistem ini juga diharapkan bisa 

meningkatkan performa Toko Pure Water demi kelangsungan usahanya. 

 

 

Wenny Lestiny, Perancangan dan Implementasi Sistem Pencatatan Akuntansi pada Toko Pure Water. 
UIB Repository©2020



3 
 

Universitas Internasional Batam 

1.4 Luaran proyek 

Luaran proyek ini merupakan perancangan sistem akuntansi dengan program 

Microsoft Office Access 2016 untuk mencatat transaksi, analisis data, dan memproses 

laporan keuangan. Sistem rancangan ini terdiri dari daftar aset, inventori, jurnal umum, 

pembelian serta penjualan yang akan menghasilkan laporan keuangan. 

 
 

1.5 Manfaat proyek 

Proyek ini memiliki beberapa manfaat yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Bagi Pemilik Toko Pure Water  

Dapat mambantu pemilik toko dalam menginput transaksi secara efisien. 

Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan bermanfaat 

untuk mendukung pengambilan keputusan. 

b. Bagi Peneliti 

Dapat memperbanyak pengetahuan peneliti dengan menggunakan program 

Microsoft Office Access 2016 dalam membuat dan merancang sistem 

pencatatan akuntansi. Peneliti juga bisa memanfaatkan ilmu yang didapatkan 

dengan membantu pengguna atau pemilik usaha untuk menghasilkan laporan 

keuangan. 

c. Bagi Universitas Internasional Batam 

Visi misi Universitas Internasional Batam dapat dijunjung tinggi karena 

mahasiswa dapat berkontribusi dengan ilmu yang telah diperoleh serta 

menyampaikan sedikit saran yang posifit bagi universitas. 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan mencakup seluruh bagian dari laporan kerja praktek 

yang dipisahkan menjadi tujuh bab dengan perincian seperti berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab yang memuat tentang latar belakang proyek, ruang lingkup proyek, 

tujuan proyek, luaran proyek maupun manfaat proyek. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab yang menampilkan uraian komprehensif yang singkat atas teori dan 

hasil yang dipaparkan oleh peneliti sebelumnya yang sifatnya relevan dan 

bisa digunakan sebagai dasar pelaksanaan kerja praktik. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini berisi tentang informasi detail dari perusahaan seperti struktur 

organisasi dan pembagian kewajiban anggota usaha disertai dengan rincian 

aktivitas operasional perusahaan sehari-hari. 

BAB IV METODOLOGI 

Bab yang merincikan informasi atas rincian mengenai perancangan sistem 

maupun penelitian disertai dengan metode yang diterapkan untuk 

mengoleksi data penelitian beserta tahap-tahap yang dilakukan untuk 

merancang sistem akuntansi untuk pelaksanaan proyek. Jadwal atas kegiatan 

penelitian juga dirincikan secara ringkas. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 
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Bab ini menjelaskan tentang proses menganalisis data, hasil yang didapatkan 

dari perancangan sistem akuntansi komputerisasi, dan masalah yang  

ditemukan pada saat menerapkan sistem. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini berisi tentang proses yang terperinci pada saat menerapkan sistem 

akuntansi dan hasil yang diperoleh oleh perusahaan setelah melakukan 

penerapan sistem. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab yang merupakan penutup dari laporan proyek yang didalamnya berisi 

tentang kesimpulan dan saran bagi pengguna dan peneliti selanjutnya. 
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