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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dunia usaha dan lingkungan bisnis pada jaman sekarang sangat kompetitif 

dan berkembang pesat. Seiring dengan perkembangan teknologi dan bisnis, 

pemilik usaha dituntut untuk mengikuti perkembangan tersebut demi menjaga 

kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, setiap pemilik usaha membutuhkan 

informasi yang komprehensif dalam menjalankan usaha dan pengambilan 

keputusan bisnis. Informasi keuangan menjadi hal yang penting, tidak hanya 

digunakan dalam mencatat transaksi-transaksi tetapi juga bisa digunakan dalam 

pengambilan keputusan bisnis terkait pengembangan usaha.  

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK 

EMKM) menyatakan bahwa dibuatnya laporan keuangan bertujuan untuk 

menyajikan informasi finansial suatu usaha guna dalam membantu pengguna 

mengambilan keputusan atas usahanya dan juga dapat digunakan sebagai bahan 

pertanggungjawaban manajemen. Sistem pembukuan berbasis komputerisasi 

dapat memudahkan pengguna dalam penghematan waktu penyajian laporan 

keuangan. Sistem akuntansi komputerisasi dapat menggantikan pencatatan manual 

dalam hal penginputan transaksi hingga laporan keuangan disajikan. Hal ini 

tentunya lebih mempermudah pengusaha dalam melakukan pencatatan terutama 

bagi yang tidak memiliki pengetahuan mendalam mengenai akuntansi. 

Leon Boutique termasuk Usaha Mikro Kelas Menengah (UMKM) yang 

belum menggunakan sistem pembukuan komputerisasi yang memadai dalam 

kegiatan usahanya. Selama ini, Leon Boutique masih menerapkan pembukuan 

manual sehingga hanya transaksi penjualan saja yang dicatat maka dari itu proyek 

kerja praktik ini akan membuatkan sistem pencatatan akuntansi komputerisasi 

untuk Leon Boutique. Proyek kerja praktik ini diberi judul “Perancangan dan 

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Toko Leon Boutique”. 
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1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan kerja praktik ini ialah perancangan dan pembuatan 

serta pengimplementasian sistem pencatatan akuntansi berbasis Microsoft Access 

pada Leon Boutique. Ruang lingkup disusun sesuai dengan permasalahan dan 

kebutuhan dari pemilik Leon Boutique. Proses kerja praktik ini dimulai dari 

mewawancarai pemilik usaha dan mengobservasi permasalahan yang ada pada 

lokasi. Sistem dibuat mulai dari bagian penginputan yang terdiri dari form 

database dan transaksi hingga pembuatan laporan keuangan.  

 

1.3 Tujuan Proyek 

Perancangan, pembuatan serta implementasi sistem berbasis komputerisasi 

yang sesuai dengan kebutuhan Leon Boutique merupakan tujuan kerja praktik ini. 

Sistem dibuat untuk mempermudah pengguna dalam menganalisis kegiatan 

operasional perusahaan setiap harinya hingga penyajian laporan keuangan. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Sistem ini memiliki luaran seperti sistem akuntansi yang dapat mencatat 

data dan transaksi keuangan. Sistem ini dapat mencatat daftar akun dan daftar 

persediaan, daftar pelanggan dan pemasok, transaksi pembelian dan penjualan, 

dan transaksi lainnya. Sistem juga dapat menyajikan laporan berupa laporan posisi 

keuangan, laporan laba rugi, laporan pembelian, laporan penjualan, dan laporan 

persediaan. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Sistem pencatatan akuntansi yang dirancang diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi pemilik Leon Boutique dalam menjalankan usahanya, khususnya 

dalam mempermudah untuk mencatat transaksi keuangan dan memperoleh 

laporan keuangan dan juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dalam 

menyelesaikan masalah yang serupa. 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

Laporan pelaksanaan kerja praktik pada Leon Boutique mempunyai 

sistematika pembahasan yang terdiri atas: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bagian ini memaparkan gambaran umum dari pelaksanaan kerja 

praktik di Leon Boutique yang meliputi latar belakang, ruang 

lingkup, tujuan, luaran, manfaat dan sistematika laporan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka memaparkan teori-teori yang digunakan sebagai 

acuan dalam pembuatan dann implementasi sistem. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pembahasan bagian ini tentang bidang usaha, struktur organisasi, 

dan gambaran umum mengenai Leon Boutique 

BAB IV METODOLOGI 

Bagian ini memaparkan metode penelitian dan teknik perolehan 

data yang digunakan. Selain itu, dipaparkan juga langkah-langkah 

selama proses pelaksanaan kerja praktik, mulai dari tahap awal, 

tahap pelaksanaan, implementasi hingga evaluasi. Bab ini juga 

memuat jadwal dilakukannya kerja praktik pada Leon Boutique. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab 5 memaparkan proses analisa data yang dilakukan dan juga 

menjelaskan desain menu pada sistem yang dirancang untuk 

diterapkan pada Leon Boutique. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bagian ini menjelaskan proses penerapan sistem pada Leon 

Boutique dan hasil yang diperoleh setelah penerapan sistem. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Pembahasan di akhir laporan ini menjelaskan mengenai ringkasan 

dari keseluruhan pelaksanaan proyek dan saran bagi klien atau 

peneliti di selanjutnya yang memiliki masalah serupa. 
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