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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang No 8 Tahun 1997 menyatakan definisi dari perusahaan 

sebagai suatu bentuk usaha perorangan ataupun bentuk badan usaha yang disahkan 

secara hukum yang dijalankan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan 

secara terus menerus. Informasi perusahaan diharapkan dapat diberikan kepada 

para pihak yang memiliki kepentingan oleh setiap perusahaan yang berdiri melalui 

pencatatan dan pelaporan. Informasi dari perusahaan tersebut berupa laporan 

keuangan perusahaan. 

Kieso (2018) mendefinisikan bahwa laporan keuangan merupakan suatu 

laporan dimana berisi tentang hasil kerja dari perusahaan selama satu periode dan 

hasil tersebut akan diserahkan kepada orang yang memiliki kepentingan baik dari 

segi internal ataupun eksternal dari perusahaan. Laporan keuangan perusahaan 

digolongkan menjadi lima bentuk laporan yaitu laporan arus kas, laba rugi, catatan 

atas laporan keuangan, neraca dan perubahan modal. Pada umumnya, laporan 

keuangan lebih cenderung tidak dibuat oleh perusahaan dengan skala kecil 

dikarenakan susah dan repot sehingga hanya melakukan suatu pencatatan biasa 

ataupun manual seperti laporan atas kas yang dikeluarkan maupun laporan atas kas 

yang diterima. Pencatatan yang diterapkan oleh perusahaan berskala kecil tersebut 

belum dapat memberitahu secara detail laba yang diperoleh maupun kerugian yang 

didapatkan oleh sebuah perusahaan sehingga perusahaan mendapatkan kesulitan 

dalam pengambilan suatu keputusan. 

Perkembangan zaman yang terus meningkat, perkembangan teknologi 

sistem informasi akuntansi menjadi sesuatu yang dianggap penting dan wajib 

dimiliki perusahaan sesuai masing-masing jenis usaha. Menurut Mujilan (2012) 

sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu informasi yang diubah 

dari data oleh sekelompok manusia dan dengan bantuan peralatan. Informasi 

tersebut berguna dalam pengambilan keputusan. 

Eddy. Penyusunan Sistem Pencatatan Pelaporan Akuntansi pada Toko Oke Florist. 
UIB Repository©2019



2 

 

Universitas Internasional Batam 

Toko Oke Florist adalah suatu badan usaha kecil yang memiliki bidang 

usaha jasa yaitu penyewaan papan bunga ucapan yang digunakan oleh orang-orang 

dalam acara pernikahan, pembukaan toko dan lainnya. Selain itu toko ini juga 

bergerak dalam bidang perdagangan yaitu penjualan pot bunga. Toko Oke Florist 

telah berdiri dari tahun 2016 sampai sekarang tetapi badan usaha tersebut tidak 

mempunyai sistem pencatatan yang andal. Pencatatan dengan cara manual 

merupakan pencatatan yang digunakan seperti jumlah papan yang disewakan, 

jumlah pot bunga yang terjual dan penerimaan serta pengeluaran kas. Selama 

berjalannya perusahaan, perusahaan tersebut belum melakukan pelaporan laporan 

keuangan seperti perubahan modal, laba rugi dan lainnya dikarenakan pencatatan 

yang dilakukan secara manual tidak memiliki data yang cukup untuk menghasilkan 

laporan keuangan. 

Dengan seiring bergeraknya usaha tersebut, pemilik perusahaan merasa  

dalam pengambilan suatu keputusan maupun mengetahui keberlangsungan suatu 

usaha informasi laporan yang tepat dan jelas sangatlah penting. Berdasarkan 

informasi tersebut, perancangan sebuah sistem pencatatan akuntansi dan pembuatan 

laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Access akan dilakukan 

dan semua hasil dari kerja praktek akan disusun kedalam sebuah laporan dan diberi 

judul “ Penyusunan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi pada Toko 

Oke Florist”. 

 

1.2 Ruang lingkup  

Dalam penelitian ini memiliki ruang lingkup berupa perancangan dan 

pengimplementasi sistem informasi akuntansi pada Toko Oke Florist. Dengan 

bantuan aplikasi Microsoft Access, sistem yang dirancang dapat membantu dalam 

pencatatan suatu transaksi hingga pada pelaporan keuangan suatu usaha. 3 jenis 

laporan yang disusun dengan bantuan dari perancangan sistem tersebut yaitu 

laporan laba rugi, perubahan modal dan neraca. 
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1.3 Tujuan Proyek 

Perancangan sistem ini bertujuan untuk menciptakan sistem pencatatan 

akuntansi yang mampu mencatat segala jenis transaksi secara tepat guna untuk 

mencegah adanya kesalahan dalam pencatatan serta membantu dalam penyusunan 

akan laporan keuangan perusahaan yang jelas dan tepat dalam membantu penentuan 

suatu keputusan. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Beberapa luaran proyek yang terdapat dalam penelitian ini: 

1. Menciptakan sistem pencatatan akuntansi yang dapat berguna dalam 

pemecahan masalah pemilik badan usaha yang berskala kecil seperti toko 

Oke Florist. 

2. Merancang suatu sistem pencatatan akuntansi yang dalamnya 

terdapat form akun, form pengiputan jurnal umum dan form pengeditan 

jurnal. 

3. Membantu dalam pembuatan laporan keuangan seperti perubahan 

modal, laba rugi dan neraca sesuai keinginan pemilik sehingga pemilik 

dapat dengan mudah menentukan suatu keputusan. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Pelaksanaan proyek ini memiliki manfaat yang dapat berguna bagi: 

1. Bagi pemilik 

Dengan proyek tersebut hasil laporan yang tepat dan jelas dapat 

didapatkan oleh pemilik perusahaan sehingga pemilik dapat dengan 

mudah mengetahui bagaimana kondisi dari usahanya dan dapat 

menentukan suatu keputusan yang secara tepat. 

2. Bagi Akademisi 

Membantu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berinteraksi 

dengan pihak luar dan menambah pengalaman mahasiswa dalam lapangan 

kerja. 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

Laporan ini terdiri dari tujuh bab dan gambaran dari ketujuh bab tersebut 

akan dibahas dalam sistematika pembahasan ini: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam bab berisi tentang latar belakang masalah, ruang lingkup, tujuan 

proyek, luaran proyek, manfaat proyek dan sistematika pembahasan. 

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Landasan teori yang dipakai dalam penyusunan kerja praktek, informasi 

mengenai hal-hal yang terdapat dalam pelaksanaannya dan tata cara 

menulis laporan kerja praktek akan dibahas dalam bab tersebut. 

 

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN 

Pada bab tiga ini membahas tentang secara singkat mengenai asal usul dari 

perusahaan, struktur organisasi dari perusahaan dan kegiatan operasional 

perusahaan. 

 

BAB IV METODOLOGI 

Bab ini menjelaskan tentang proses, teknik yang digunakan, rancangan  

dan tahapan penelitian dalam penyelesaian masalah. 

 

BAB V  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Perancangan, analisis data dan kendala-kendala dalam implementasi akan 

dijelaskan dalam bab tersebut. Hasil dari observasi ataupun wawancara 

akan dijelakan dalam analisis data, pada bagian perancangan berisi tentang 

gambaran dari perancangan sistem tersebut dan pada bagian kendala 

implementasi menjelaskan tentang apabila terjadi kendala-kendala dalam 

masa implementasi. 
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BAB VI IMPLEMENTASI 

Isi dari bab ini adalah mengenai proses-proses selama tahap implementasi 

dan hasil yang didapatkan dari sistem yang dirancang dan 

diimplementasikan di tempat kerja praktek. 

 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil kesimpulan dari proses pertama sampai akhir dan saran dari pemilik 

usaha agar sistem tersebut dapat dikembangkan menjadi lebih sempurna 

terdapat dalam bab tersebut. 
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