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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang 

Akuntansi adalah bahasa universal bisnis. Seorang ekonomi dan politisi 

terkemuka mengindikasikan bahwa inovasi terpenting yang membentuk pasar 

modal adalah pengembangan prinsip akuntansi yang sehat (Kieso, Weygandt, & 

Warfield, 2014:5). Akuntansi dalam sistem pembentukan sangat bervariasi dari 

satu bisnis ke bisnis lainnya(Kieso, Weygandt, & Warfield, 2014:66). 

Di era globalisasi pada zaman sekarang, sistem informasi akuntansi di 

Indonesia sudah mulai maju. Bertambah kembangnya sistem informasi ini 

mengajak perusahaan agar memakai sistem informasi akuntansi dalam melakukan 

pengelolahanlaporan keuangan perusahaan.Terdokumentasi, 96% Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia bertahan dari perubahan drastis 

dalam kejadian krisis, maka itu UMKM menjadi salah satu usaha yang mampu 

bertahan (Rifani & Aini, 2016). Akan tetapi sampai saat ini masih ada UMKM 

yang tidak ada sistem pencatatan yang layak sehingga agak rumit untuk membaca 

data keuangan yang berjalan pada perusahaan. 

Perusahaan yang termasuk dalam UMKM juga membutuhkan 

penggunaan sistem pencatatan yang memadai dengan peraturan standar akuntansi. 

Sistem ini bisa menampilkan informasi dengan bentuk susunan laporan keuangan 

yang dimaksud yaitu laporan laba atau rugi dan laporan posisi keuangan yang 

bermanfaat untuk melakukan analisis data keuangan perusahaan. 

Hambatan pada penyusunan laporan keuangan yang terjadi oleh beberapa 

UMKM di kota Batam, salah satunya adalah Toko Mimi Salon yang sudah 
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mengusaha selama 10 tahun lebih akan tetapi masih belum ada sistem pencatatan 

yang bisa diandalkan sehingga mengakibatkan pemilik Toko Mimi Salon takbisa 

menyusun laporan keuangan pada setiap periodedan rumit untuk mengetahui 

apakah perusahaannya mengalami laba atau rugi. Pemilik Toko Mimi Salon juga 

sulit untuk melakukan keputusan untuk memberi dukungan pengembangan 

kepada usaha kedepannya. 

Berdasarkan evaluasi di atas, maka butuh melakukan penyusunan sistem 

pencatatan melewati program Microsoft Office Access2007 yang dapat mengakses 

seluruh transaksi perusahaan dan pemilik gampang untuk membaca laporan 

keuanganya. Hal ini menyalurkan pada penelitian dengan judul “Perancangan 

Sistem Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi Keuangan pada Toko Mimi 

Salon”. 

 

1.2  Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam laporan penyusunan sistem akuntansi ini yaitu 

dengan memakai sistem Microsoft Office Access 2007. Dimana penyusunan 

sistem tersebut diharap bermanfaat untuk melakukan timbangan keputusan pada 

Toko Mimi Salon. 

Kerja praktik dikerjakan dari pengumpulan data, penginputan data,  

penyajian transaksi dan penghasilan laporan keuangan. 

 

1.3 Tujuan proyek 

Tujuan dasar proyek ini yaitu mempraktikkan sistem yang sudah disusun  

penulis. Penulis merancang sistem ini diharap berguna untuk pengguna sistem 
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saat mencatat transaksi pada usaha dan membuat laporan keuangan pada tiap 

periode. Laporan tersebut dapat dilaporkan sesuai standar dasar akuntansi. Sistem 

ini juga dapat menghasilkan laporan sisa persediaan pada periose akhir. 

 

1.4 Luaran proyek 

Luaran proyek ini dilakukan oleh penulis setelah melaksanakan observasi 

dan wawancara pada pemilik usaha, program Microsoft Office Access 2007 yaitu 

program untuk perancangan sistem pencatatan. Berikut adalah luaran proyek yang 

dilakukan oleh penulis: 

a. Penulis menggunakan program Microsoft Office Access 2007 untuk 

sistem. 

b. Form yang digunakan saat penginputan transaksi. 

c. Laporan keuangan yang diterakan yaitu laporan posisi keuangan dan 

laporan laba rugi serta laporan sisa persediaan. 

 

1.5 Manfaat proyek 

Berikut yaitu manfaat proyek yang di teliti: 

a. Kepada Perusahaan 

Membantu perusahaan yang belum ada sistem pencatatan akuntansi 

supaya lebih mudah untuk mencatat atau menginput transaksi perusahaan 

secara efisien. Dengan demikian, sistem akan meghasilkan laporan 

keuangan untuk perusahaan. Dimana laporan keuangan tersebut 

bermafaat untuk mengambil keputusan kedapannya. 

b. Kepada Penulis 
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Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam merancang sistem 

pencatatan dari program Microsoft Office Access 2007 dan menyusun 

laporan kerja praktik ini. Dengan demikian, penulis bisa memberikan 

ilmu pengetahuan yang diperoleh kepada perusahaan dalam menginput 

transaksi dan penyajian laporan keuangan. 

c. Kepada Universitas Internasional Batam 

Dapat memuat nama baik dan meningkatkan akreditasi Universitas 

Internasional Batam. Selain itu, dapat mencapai visi dan misi Universitas 

jika mahasiswa berpertisipasi dengan masyarakat serta menyerahkan 

masukan positif ke Universitas. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Dalam menjalankan pengerjaaan laporan kerja praktik, penuis 

menerangkan terlebih dahulu tentang sistematis pembahasan yang terdapat tujuh 

babyaitu dengan rincian sebagai berikut ini: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada babak ini memuat latar belakang mengenai kerja praktik dan 

membahas ruang lingkup, tujuan, luaran dan manfaat proyek, serta 

sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini membahas mengenai teori, temuan, dan materi yang bisa 

menjadi landasan saat mengerjakan kerja praktik ini 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Diana. Perancangan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi Keuangan pada Toko Mimi Salon. 
UIB Repository©2020



5 

 

Universitas Internasional Batam 
 

Bab ini memberi informasi tentang pengenalan dan susunan organisasi 

entitas dan menguraikan siklus aktivitas organisasi dan sistem yang 

mendukung aktivitas entitas. 

BAB IV METODOLOGI 

Babak ini memuatkan keterangan tentang penggunaan dalam rancangan 

penelitian, cara mengoleksi data yang dibutuhkan untuk 

menyelenggarakan kerja praktik ini, tahap cara merancang sistem, tahap 

pengerjaan sistem, dan jadwal pelaksanaan kerja praktik dengan singkat 

dan jelas. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini memberikan informasi tentang menganalisis data, hasil dari 

sistem yang dibuat, dan hambatan penulis saat implementasi yang tidak 

melakukan implementasi luaran proyek. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini menerangkan proses saat mengimplementasi sistem pencatatan 

akuntansi yang telah dirancang penulis dan umpan balik darientitas 

setelah selesai impementasinya. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada babak ini yaitu penutup dari pelaksanaan kerja praktik ini yang  di 

ringkas menjadi kesimpulan dan saran untuk proyek ini serta 

mengambil tindakan untuk langkah-langkah selanjutnya untuk dapat 

diperbaikan oleh penulis. 
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