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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang 

Sistem informasi akuntansi adalah suatu jenis sistem informasi yang 

dibutuhkan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya untuk 

memberikan informasi-informasi keuanganyang dibutuhkan pihak-pihak 

berkepentingan lainnya atas pengambilan keputusan (Wilkinson, 1993). 

Menurut Mulyadi (2016), sistem akuntansi ialah daftar pencatatan dan 

laporan yang disinkronkan untuk menyampaikan informasi keuangan untuk 

manajemen. Tetapi menurut Hopwood dan Bodnar (2008), sistem akuntansi 

merupakan suatu catatan organisasi yang bermaksud untuk mengklasifikasi, 

menggabungkan, menganalisa, mencatat dan menyampaikan hasil dari transaksi 

organisasi dan mempertanggungjawabkan kegiatan dan kewajiban yang terkait. 

Perkembangan sistem informasi akuntansi di Indonesia sudah 

sangatcepat.Perkembangansistem informasi mendorong para perusahaan untuk 

memanfaatkannya dalam mengelola data finansial perusahaan. Akan tetapi, 

sekarang masih banyak peruahaan yang mengalami hambatan dalam 

pengimplementasian sistem informasi akuntansi, contohnya Usaha Mikro, Kecil, 

Menengah (UMKM) yang susah dalam memahami posisi keuangan 

perusahaannya. 

Perusahaan golongan UMKM juga membutuhkanpenggunaan sistem 

akuntansi yang mencapai standar yang berlaku. Siistem yang sesuai standar 

akuntansi yaitusistem yang melaporkan sebuah laporan keuangan yang sederhana, 

namun sudah memenuhi standar dan prinsip akuntansi. 
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Salah satunya UMKM di kota Batam yang kesulitan dalam menyusun 

laporan keuangan adalah Bengkel Kinta Cat yang sudah berjalan selama 1 tahun 

lebih. Semenjak berdirinya usaha ini, Bengkel Kinta Cat tidak menerapkan sistem 

pencatatan keuangan. Sebagian besar UMKM tidak memiliki keahlian dalam 

mengatur keuangan, sehingga mereka tidak menyadari seberapa pentingnya 

pencatatan akuntansi dalam membantu mereka mengembangkan usahanya. 

Berdasarkan permasalahan yang dibaahas diatas, maka perluadanya 

penyusunansistem akuntansi rancangan dari Microsoft Access yang bisa mengolah 

transaksi keuangan menjadi informasi keuangan. Hal ini dibahas dalam laporan 

kerja praktik dengan judul “Penyusunan Sistem Pencatatan dan Pelaporan 

Akuntansi pada Bengkel Kinta Cat”. 

1.2  Ruang Lingkup 

Penyusunan sistem ini menggunakan program Microsoft Access 2007. 

Hasil penyusunan sistem ini diharapkan bisa meminimalisir kemungkinan 

terjadinya kesalahan pencatatan. Pencatatan secara komputerarisasi lebih akurat 

dibandingkan secara manual, sehingga pengambilan keputusan bisa lebih tepat.  

Proyek diawali dari mengumpulkan data, menginput transaksi, serta 

menyajikan laporan keuangan. Lingkup laporan keuangan adalah laporan neraca 

saldo, laporan laba/rugi, neraca. 

1.3 Tujuan proyek 

Targetnya adalah untuk menjalankan sistem akuntansi keuangan yang 

telah disusun, serita sistemnya bisa memenuhi kebutuhan pengguna.  

1.4 Luaran proyek 
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a. Daftar akun-akun akuntansi, daftar pemasok, daftar aset, dan daftar 

pelanggan 

b. Form yang digunakan untuk memasukan transaksi, yaitu jurnal umum, 

jurnal pembelian serta jurnal penjualan 

c. Hasil akhir siklus akuntansi yaitu laporan keuangan 

1.5 Manfaat proyek 

Proyek ini membawakan manfaat seperti 

a. Bagi Perusahaan 

Menyediakan suatu pembukuan komputarisasi yang bisa 

menampilkan informasi keuangan sebagai tolak ukur mengambil 

keputusan  

b. Bagi Penulis 

Menambah wawasan penulis, memahami ulang teori yang 

dipelajari, dan mengimplementasikanya. Selain itu juga bisa menambah 

kreativitas penulis dalam membuat laporan keuangan secara 

komputerisasi. 

c. Bagi Universitas Internasional Batam 

Dapat meningkatkan reputasidan akreditasi terbaik bagi 

Universitas Internasional Batam jika mahasiswa dapat berikutserta dalam 

lapangan kerja masyarakat dan memberikan kembali kritikan/saran kepada 

Universitas. 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Berikut ini adalah bagian-bagian dari laporan ini, terbagi menjadi 7 bab, 

yaitu : 
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BAB I PENDAHULUAN 

  Bagian ini memuat latar belakang, ruang lingkup, tujuan proyek, luaran 

proyek, dan manfaat proyek, serta sistematika pembahasan laporan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini menguraikan semua materi darireferensi lainnya yang bisa 

dijadikan landasanpengimplementasian kerja praktik. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bagian ini menjelaskan tentang pengenalan perusahaan, bentuk struktur 

badan perusahaan, dan juga menceritakan apa yang dilakukan 

perusahaan sehari-hari. 

BAB IV METODOLOGI 

Bagian metodologi berisi rancangan penelitian, teknik pengumpulan 

data,langkah-langkah penyusunan sistem akuntansi, dan metode yang 

digunakan, serta jadwal pengimplementasian kerja praktik. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menyampaikan informasi mengenai analisis data, dan hasil 

penyusunan sistem akuntansi 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bagian ini mendetailkan proses pengimplementasian sistem pencatatan 

ini dan saran dari pengguna setelah mencoba menggunakan hasil sistem 

ini. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 
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Bagian terakhir dari laporan ini berisi masukan dari penulis setelah  

melakukan kerja praktik ini yang masih bisa diperbaiki oleh penulis 

seterusnya. 
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