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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Salah satu penyebab terjadinya era globalisasi adalah pesatnya 

perkembangan teknologi informasi. Dimana revolusi di bidang sistem informasi 

terjadinya karena teknologi komputer dan telekomunikasi yang bergabung. Di 

jaman dahulu, untuk mengolah sebuat data atau informasi harus memakan waktu 

sampai berhari-hari, dibandingkan dengan teknologi saat ini, data yang sama 

sudah dapat diolah dalam hitungan detik (Richardus Eko Indrajit, 2012). Majunya 

ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat berpengaruh di berbagai bidang 

kehidupan manusia (Muhson, 2010), salah satunya adalah sistem akuntansi dalam 

dunia bisnis. Selain dari itu, kemajuan teknologi yang menakjubkan pada jaman 

sekarang ini juga telah membuka banyak kemungkinan untuk menghasilkan 

informasi akuntansi yang berkualitas dan memanfaatkannya untuk membuat 

strategis bisnis. Hal ini penting untuk semua perusahaan, dan lebih penting lagi 

untuk perusahaan menengah dan kecil, karena perusahaan-perusahaan tersebut 

membutuhkan informasi yang berkualitas untuk menghadapi tingkat 

ketidakpastian market yang cukup tinggi di pasar kompetitif (Louadi, 2009). 

Sehingga, para pengusaha perlu meningkatkan sistem dan kapasitas pemrosesan 

data mereka untuk mendapatkan informasi yang berkualitas sesuai dengan yang 

dibutuhkan. Untuk mencapai perusahaan yang kokoh dan fleksibel terhadap 

perubahaan lingkungan , khususnya dibidang teknologi yang terjadi secara 

berkelanjutan, biasanya para pengusaha akan melakukan investasi pada pelatihan 
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staf, peningkatan kualitas produk dan proses internal serta meningkatkan investasi 

pada sistem informasi akuntansi. (Grande, Estébanez., &Colomina, 2011) 

 Dampak dari teknologi informasi khususnya sistem informasi akuntansi 

adalah dapat memberikan kemudahan bagi karyawan dalam memproses data, hal 

ini berguna untuk membantu individu dalam menyelesaikan pekerjaan (Alannita 

&Suaryana, 2014; Ratnaningsih &Suaryana, 2014). Penggunaan sistem ini 

tentunya belum semua tempat sudah menerapkannya, karena membutuhkan biaya 

yang cukup besar. Sehingga masih banyak usaha UMKM yang melakukan 

pembukuan secara manual di buku, ada juga beberapa usaha UMKM yang 

pembukuannya sudah di Microsoft Excel, salah satunya adalah Toko Sanbest 

Water yang bergerak dibidang isi ulang air galon dan gas elpiji. 

 Pemilik toko menginput semua transaksi usahanya di Microsoft Excel  

dan file dipisahkan sesuai periode. Pembukuan yang dibuat pemilik toko tidak 

mencakup harga aset tetap serta tidak menyusun laporan posisi keuangan. Dalam 

laporan laba/ rugi Toko Sanbest Water, pemilik toko menghitung harga pokok 

penjualan dengan menggunakan kas basis, sedangkan untuk pendapatannya 

menggunakan akrual basis. Sehingga cara perhitungan akuntansinya masih belum 

akurat. Dari permasalahan yang didapatkan penulis di Toko Sanbest Water, 

penulis pun memberikan tawaran kepada pemilik toko, supaya sistem 

pembukuannya dirancang untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan 

dengan menggunakan Microsof Access, dan semua proses pelaksanaan kerja 

praktek ini akan disusun dalam bentuk laporan dengan judul “Penyusunan Sitem 

Pencatatan Akuntansi pada Toko Sanbest Water” 
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1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kerja praktek ini adalah usaha yang masih tergolong 

UMKM dimana pencatatan keuangannya masih di buku atau masih menggunakan 

Microsoft Excel, ataupun perusahaan yang sistem pencatatan keuangannya masih 

kurang bagus yang masih memerlukan pengembangan sistem dari mahasiswa. 

Pada kesempatan ini, penulis memilih Toko Sanbest Water sebagai tempat 

pelaksanaan kerja praktek, dimana penulis akan melakukan implementasi 

Microsoft Access secara bertahap dimulai dari penginputan transaksi baik untuk 

penjualan, pembelian maupun penginputan jurnal umum sampai dengan 

tersedianya laporan akhir keuangan. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

 Tujuan dari pelaksanaan kerja praktek ini adalah supaya pengusaha 

UMKM atau penyelia dapat mencatat transaksi keuangannya dengan lebih praktis 

dan mudah serta menciptakan pelaporan keuangan akuntansi yang efektif dan 

efisien. Sehingga, penyelia tidak perlu melakukannya dengan cara manual lagi. 

Adapun tujuan lain dari pelaksanaan kerja praktek ini, yaitu untuk membenarkan 

cara perhitungan dan pencatatan transaksi keuangan akuntansi usaha 

 

1.4 luaran Proyek 

Dari penelitian ini, penulis berharap dapat menghasilkan iuran proyek 

sebagai berikut: 
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1. Menciptakan sistem pencatatan keuangan Toko Sanbest Water yang 

didasari oleh penerapan ilmu akuntansi yang telah penulis pelajari selama 

perkuliahannya di Universitas Internasional Batam 

2. Menghasilkan sistem akuntansi yang rancangannya dimulai dari form 

penginputan data (seperti data akun, persediaan, karyawan dan lain-lain), 

form penginputan transaksi untuk jurnal umum dan jurnal khusus sesuai 

dengan keinginan dan permintaan penyelia 

3. Menghasilkan laporan keuangan Toko Sanbest Water seperti laporan 

piutang, hutang, buku besar, posisi keuangan serta laporan laba/ rugi 

dengan harapan penyelia dapat mengetahui kondisi keuangannya dengan 

mudah dan dapat mengambil keputusan keuangan yang lebih tepat untuk 

masa depan atau jangka panjang  

 

1.5 Manfaat Proyek 

 Dari pelaksanaan laporan kerja praktek ini, penulis mempunyai harapan 

dapat memberikan manfaat, sebagai berikut: 

1. Bagi Akademisi 

Mahasiswa dapat mengetahui cara menerapkan teori sistem informasi 

akuntansi yang dipelajari dalam kampus ke dunia kerja secara nyata. 

Selain itu, laporan kerja praktek ini juga dapat dijadikan sebagai referensi 

ataupun pedoman bagi setiap mahasiswa yang ingin mengembangkan 

sistem atau proyek yang berkaitan 

2. Bagi Penyelia 
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Diharapkan dapat memperoleh sedikit pengetahuan mengenai akuntansi 

sehingga dapat melakukan pencatatan keuangan dengan lebih benar dan 

tepat  

Selain itu, penyelia juga dapat lebih mudah dan praktis dalam melakukan 

pencatatan transaksi keuangannya menggunakan sistem pencatatan yang 

telah dibuat penulis 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Kerangka untuk menulis laporan Kerja Praktek dari bab satu sampai 

dengan bab tujuh dapat dilihat dalam sistematika penulisan, yaitu: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab I akan menjelaskan tentang asal mula terjadinya pokok 

permasalahan atau yang biasa disebut sebagai latar belakang, 

kemudian ruang lingkup penelitian, luran proyek yang akan dihasilkan 

setelah penelitian selesai, tujuan proyek dan manfaatnya yang dapat 

disampaikan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkan 

serta sistematika pembahasan dalam penyusunan. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab tinjauan pustaka ini akan membahas landasan teori apa saja yang 

mendasari penyusunan kerja praktek, dimulai dari teori dasar sistem 

informasi akuntansi sampai dengan proses dan siklus akuntansi. 

BAB III  GAMBARAN UMUM PERUSAHAANN 

Bab III memberikan gambaran profil entitas tempat kerja praktek, 

seperti sejarah toko Sanbest Water, struktur organisasi yang 
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digunakan, aktivitasi kegiatan operasional sehair-hari serta sistem 

yang digunakan Toko Sanbest Water. 

BAB IV  METODOLOGI 

Bab metodologi akan membahas bagaimana penulis merancangkan 

penelitian, teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data, 

proses perancangan, tahapan-tahapan yang perlu dilakukan serta 

waktu dan tempat penelitian selama penulis menyelesaikan 

permasalahan yang dialami pemilik toko. 

BAB V  PEMBAHASAN 

Uraian pembahasan berisi analisa data-data dan teknik yang 

digunakan dalam perancangan sistem pencatatan akuntansi serta 

langkah-langkah apa saja yang harus dijalankan untuk menghasilkan 

hasil akhir sistem pencatatan keuangan. 

BAB VI  IMPLEMENTASI 

Bab implementasi akan menggambarkan bagaimana proses 

implementasi yang dilakukan penulis dari tahap paling awal hingga 

kondisi setelah implementasi. 

BAB VII  KESIMPULAN DAN SARAN 

Penulis akan meringkas seluruh proses dari awal hingga akhir 

pelaksanaan kerja prakek ini, yaitu dimulai dari tujuan pelaksanaan 

kerja praktek, sampai dengan masukan-masukan yang ingin penulis 

sampaikan kepada entitas supaya sistem yang dirancang penulis dapat 

lebih mendekati sistem yang sempurna. 
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