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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kegiatan usaha pada zaman modern saat ini mengalami persaingan bisnis 

yang tinggi. Kegiatan usaha dituntut supaya menjaga kualitas usahanya menjadi 

berkembang ke arah yang lebih baik. Kegiatan usaha bersaing untuk 

menghasilkan suatu image yang positif serta kesetiaan konsumen terhadap 

produknya. Setiap orang ingin terlihat lebih baik di hadapan orang lain, sehingga 

bisnis kecantikan meningkat, meskipun, keadaan ekonomi dalam keadaan merosot 

dan daya beli masyarakat menurun. Bisnis kecantikan tetap bertahan dan 

permintaan terhadap kosmetik terbilang tinggi. 

Persaingan di usaha kecantikan tidak hanya didukung oleh berbagai 

macam kosmetik yang tersedia namun juga dapat didukung dari pemasaran 

produk kepada pelanggan, dengan adanya pemasaran maka membantu 

memberikan kontribusi bagi kegiatan usaha tersebut. Kegiatan usaha yang 

dilakukan memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan, seringkali pembukuan 

diabaikan.  

Hambatan yang sering terjadi bagi pemilik usaha yaitu tidak adanya 

pembukuan akuntansi yang baik dan akurat, sehingga banyak terdapat kesalahan 

dalam mengelola keuangan dalam usaha. Toko Kevin Kosmetik merupakan salah 

satu unit usaha di bidang kosmetik yang sudah beroperasi selama tiga tahun 

terakhir, namun sampai saat ini tidak ada pencatatan dalam kegiatan operasional 

dan pelaporan akuntansi yang baik. Berdasarkan  hal yang diuraikan, maka 

penulis melakukan kerja praktik pada Toko Kevin Kosmetik dengan judul 

“Perancangan dan Penyusunan Sistem Akutansi pada Kevin Kosmetik”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Laporan kerja praktik ini memiliki ruang lingkup mulai dari perancangan 

database Ms. Access. Hasil dari kegiatan ini adalah laporan keuangan yang dapat 

membantu operasional usaha.  
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1.3 Tujuan Proyek 

Pelaksanaan proyek ini memiliki tujuan yaitu dengan membentuk 

perancangan sistem akuntansi yang cocok dan mudah dimengerti penggunanya. 

Sistem dapat diimplementasikan dan dapat dalam melakukan pengambilan 

keputusan, sehingga dapat juga mengawasi kegiatan transaksi sehari-hari. Hasil 

akhir yang didapatkan yaitu laporan keuangan dari kegiatan usaha. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Kegiatan yang dilakukan akan menghasilkan produk yang akan 

diserahterimakan terhadap Kevin Kosmetik setelah proyek selesai: 

1. Membuat atau merancangkan serta mendesain sistem menggunakan 

Microsoft Access. 

2. Formulir dibuat dan didesain untuk melakukan proses pencatatan 

transaksi seperti:  

a. Menu filter tanggal, 

b. Daftar akun, 

c. Form pembelian, 

d. Form penjualan, 

e. Form piutang, 

f. Form utang, 

g. Form transaksi jurnal, dan 

h. Form daftar aset. 

3. Sistem yang dibuat akan menghasilkan laporan keuangan sebagai 

berikut: 

a. Buku besar, 

b. Sales Report, 

c. Purchase Report, 

d. Inventory Report, 

e. Laporan posisi keuangan, 

f. Laporan neraca saldo, 

g. Laporan laba rugi, dan 

h. Equity Change Report. 
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1.5 Manfaat Proyek 

Pelaksanaan kegiatan ini memiliki manfaat adalah sebagai berikut:   

1. Bagi Pihak Pemilik 

Hasil yang diharapkan bagi pihak pemilik yaitu sebagai sistem 

pencatatan yang terjadi selama kegiatan operasional usaha. Pemilik bisa 

mengambil tindakan terhadap informasi yang diterima.  

2. Bagi Akademisi 

Hasil yang diharapkan bagi pihak akademisi yaitu sebagai bahan yang 

dapat digunakan bagi peneliti yang memiliki topik yang serupa dalam 

penyusunan laporan kerja praktik.  

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi 

mengenai isi dan pembahasan setiap bab dalam penelitian adalah sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan dan mendeskripsikan latar belakang kegiatan, ruang 

lingkup, tujuan dan luaran proyek yang dihasilkan, manfaat proyek, serta 

sistematika pembahasan dalam menyusun laporan kerja praktik ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menggambarkan isi dari laporan kerja praktik yaitu teori dan 

penjelasan, serta informasi lain dari berbagai sumber referensi terdahulu 

yang menjadi dasar untuk penulisan laporan ini.  

BAB III  GAMBARAN UMUM USAHA 

Bab ini memberikan gambaran dan mendeskripsikan indentitas 

perusahaan, struktur organisasi, aktivitas operasional usaha, dan sistem 

yang digunakan oleh usaha.   

BAB IV METODOLOGI 

Bab ini menjelaskan rancangan penelitian, teknik yang digunakan dalam 

mengumpulkan data, proses perancangan sistem, serta tahapan jadwal 

pelaksanaan kerja praktik.  
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BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menguraikan tentang analisis data, perancangan sistem, dan 

kendala yang timbul pada saat implementasi.  

BAB VI  IMPLEMENTASI 

Bab ini menjelaskan kondisi tahapan implementasi sistem dan kondisi 

setelah sistem sudah diimplementasikan.  

BAB VII  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian penutup laporan kerja praktik yang terdiri dari 

kesimpulan dan saran agar dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya. 
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