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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Ruang lingkup bisnis sangat diperlukan perihal pengelolaan keuangan. 

Pengelolaan keuangan diperlukan untuk mendapatkan laporan keuangan untuk 

menaksir kinerja suatu perusahaan. Hal ini menjadi indikator perusahaan agar 

dapat meninjau kembali kinerja perusahaan untuk dapat lebih berkembang dan 

menghasilkan keuntungan. Selain itu, laporan keuangan juga berguna dalam 

pengambilan keputusan untuk para pihak manajerial. Sehingga perusahaan perlu 

melakukan pencatatan akuntansi untuk membantu, mempermudah dan 

mengetahui keuntungan yang diperoleh. 

Era globalisasi memungkinkan pengelolaan pencatatan akuntansi dalam 

menciptakan laporan keuangan akuntansi yang efisien dan efektif serta akurat. 

Pemanfaatan teknologi pada sistem akuntansi membantu proses pengelolaan 

keuangan sehingga dihasilkan informasi-informasi keuangan dalam bentuk 

laporan. Pengunaan sistem akuntansi dengan memanfaatkan Microsoft Office 

Access menciptakan pencatatan dan laporan akuntansi secara terstruktur. Sistem 

ini mengambil data transaksi-transaksi yang ada pada perusahaan sebagai bahan 

utama sehingga terolah menjadi laporan keuangan.    

Pengelolaan ini mempermudah aktivitas pencatatan dan menghemat 

waktu yang terbuang jika dibandingkan dengan menggunakan pencatatan 

tradisional. Selain itu, keuntungan menggunakan sistem akuntansi adalah dilihat 

dari segi pengelolaan data. Data yang dihasilkan memiliki tingkat kecepatan dan 

ketepatan yang lebih dibandingkan jika masih menggunakan pencatatan 

tradisional. Langkah dalam terciptanya suatu laporan diproses secara sistematis 

sehingga hasilnya akurat dan dapat digunakan sebagai salah satu informasi dalam 

mengambil kebijakan. 

Kidsclothing.co merupakan salah satu UMKM yang pada awalnya 

mencatat transaksi dan membuat laporan keuangan secara manual. 

Kidsclothing.co merupakan online shop yang menjual baju bayi yang berlokasi di 

Batam. Selama setahun lebih, pemilik Kidsclothing.co yang mempunyai nama 

Devi Melinda tidak mempunyai laporan keuangan akuntansi. Pemilik hanya 
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menjurnal transaksi pembelian dan penjualan serta membebankan beberapa beban. 

Faktor tersebut menyebabkan pemilik tidak dapat secara rinci menanggapi 

spesifikasi nilai profit atau kerugiaan yang terjadi pada usahanya. 

Hal inilah yang menjadi alasan utama penulis untuk menindaklanjuti 

permasalahan tersebut dengan melakukan kerja praktik pada online shop 

Kidsclothing.co. Dengan ini, judul dari penelitian kerja praktik disusun dengan 

nama “Penyusunan dan Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi pada 

Kidsclothing.co”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang dimaksudkan ialah membuat sistem akuntansi 

simpel yang memanfaatkan Microsoft Office Access dalam memudahkan 

Kidsclothing.co untuk pencacatan dan pelaporan keuangan. Penelitian ini diawali 

dengan mengadakan wawancara kepada pemilik UMKM, meninjau kondisi usaha, 

menciptakan sistem akuntansi, mengetes sistem, menginput aktivitas akuntansi 

hingga menyajikan laporan keuangan. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Yang menjadi tujuan proyek ialah memudahkan mekanisme akuntansi 

dalam menginput transaksi sampai tahap penyajian laporan keuangan melalui 

perancangan suatu sistem akuntansi yang sederhana namun dapat diandalkan. 

Perancangan sistem akuntansi ini diharapkan dapat meringkankan pengguna pada 

mekanisme yang disebutkan diatas serta mengurangi kesalahan yang mungkin 

terjadi pada proses akuntansi. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Luaran proyek dari kerja praktik terapan ini ialah sistem pencatatan 

akuntansi dengan melibatkan Microsoft Office Access yang dirincikan sebagai 

berikut: 

- Menciptakan sistem akuntansi dengan fungsi mengontrol terdapat pada 

menu master data 
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- Mempermudah dalam mencatat transaksi kejadian dengan hanya 

memakai sistem yang telah diciptakan. 

- Mengakses penyajian laporan keuangan sederhana melalui sistem yang 

telah dirancang. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Pada penelitian ini terdapat beberapa manfaat bagi penulis maupun para 

pemilik usaha, yaitu : 

1.  Bagi penulis 

a.    Pemahaman penulis diperluas mengenai rancangan sistem akuntansi 

dengan memanfaatkan Microsoft Office Accesss dan dapat dijadikan 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 

b.  Perancangan sistem ini dapat memberikan sumbangan langsung 

kepada masyarakat yang membutuhkan. 

c.  Meningkatkan pembelajaran dengan menerapan ilmu akuntansi 

terapan selama menyusun laporan kerja praktik. 

2.  Bagi pemilik usaha 

 a. Menyederhanakan dalam mencatat transaksi yang nantinya 

menghasilkan laporan keuangan yang akurat secara cepat. 

b.    Mempersingkat waktu pemilik dalam pembuatan laporan keuangan 

c.    Menaksir perkembangan dan kondisi usaha pemilik 

d.  Membantu mempermudah pemilik dalam menentukan pengambilan 

keputusan 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berjurus pada gambaran umum yang 

menguraikan unsur-unsur penyusunan laporan kerja praktik penelitian ini. Uraian 

bagian yang dimaksudkan diklasifikasikan menjadi tujuh bagian, sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai asas-asas terciptanya kerja praktik ini, 

penulis menyampaikan alasan personal dan memberikan informasi 

yang mendasari akan pemilihan tempat dimana kerja praktik 

Jeany Christiana. Penyusunan dan Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi pada Kidsclothing.co. 
UIB Repository©2020



4 
 

Universitas Internasional Batam 

berlangsung. Terdapat tujuan yang ingin dicapai penulis serta manfaat 

yang akan diperoleh ketika menjalankan tugas kerja praktik ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat penelitian terdahulu serta referensi materi atau 

informasi mengenai ilmu akuntansi dan ilmu terapan yang mendukung 

penulis dalam meneliti kerja praktik ini. Referensi materi dan 

informasi tersebut berupa landasan dan teori para ahli yang telah 

diakui sehingga terbukti kebenarannya.  

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Bab ini mengandung isi detail potret perusahaan, seluk beluk 

perusahaan, operasional perusahaan juga mencakup sistem pencatatan 

akuntansi yang didayagunakan perusahaan sebelum kerja praktik ini 

diterapkan. 

BAB IV METODOLOGI 

Bab ini berkaitan dengan proses berlangsungnya kerja praktik ini 

mulai dari rancangan penelitian, objek yang akan diteliti, teknik dalam 

mengumpulkan data, metode pelaksanaan penelitian sampai jadwal 

dalam melaksanakan kerja praktik. 

BAB V  ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN  

Bab ini berisi tentang output dari penciptaan sistem yang telah 

diciptakan penulis, kendala yang dirasakan penulis serta menganalisa 

sistem perancangan yang dibuat dan cara kerja sistem tersebut. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini menjabarkan tentang tahapan kejadian dari hasil implementasi 

dan juga keadaan perusahaan sesudah dilakukannya implementasi 

tersebut. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini disebut juga sebagai konklusi dari rangkain penelitian yang 

telah dijalankan penulis dalam pelaksanaan kerja praktik. Penulis 

menjabarkan detail hasil akhir serta memberikan saran kepada pemilik 

usaha mengenai masa depan perusahaan melalui penggunaan sistem 
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yang dirancang penulis sehingga dapat dijadikan evaluasi untuk 

perbaikan peneliti selanjutnya. 
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