
 1 Universitas Internasional Batam 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Akuntansi diuraikan sebagai laporan keuangan yang dihasilkan dari suatu 

sistem informasi dan laporan keuangan tersebut dapat digunakan oleh pihak 

internal maupun eksternal perusahaan serta mencakup informasi-informasi 

ekonomi yang penting sehingga informasi akuntansi tersebut dapat membantu 

pengambilan keputusan (Reeve, Warren, dan Duchac, 2012). Dengan pengertian 

sebelumnya, dapat diketahui bahwa akuntansi berkaitan dengan hal–hal ekonomi. 

Ekonomi mempunyai peranan yang penting dalam Negara. Sebab, pertumbuhan 

ekonomi dapat menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat pada 

peningkatan penghasilan perkapita diikuti dengan peningkatan daya beli 

masyarakat.  

Banyak negara yang telah mengalami masa krisis ekonomi hingga 

menyebabkan jatuhnya perekonomian nasional. Salah satu negara yang pernah 

menghadapi keadaan tersebut adalah Indonesia. Berbagai jenis usaha dengan 

berbagai bidang yang mengalami dampak dari krisis ekonomi yang terjadi 

tersebut hingga harus berhenti dari aktivitasnya pada tahun 1998. Selain dari itu, 

krisis tersebut juga mempengaruhi nilai tukar mata uang negara Indonesia yaitu 

rupiah. Menurunnya tingkat dari nilai tukar rupiah tersebut tentu menimbulkan 

dampak terhadap peningkatan harga-harga barang di pasar sehingga masyarakat 

mengalami kesulitan. Salah satu usaha yang dapat bertahan dari keterpurukan 

tersebut hingga saat ini adalah UMKM. Usaha ini berkembang dalam 

perekonomian nasional. 

UMKM memiliki definisi berdasarkan pendiriannya, kekayaan, hasil 

penjualan ataupun jumlah tenaga kerja. Secara garis besar, UMKM yaitu bentuk 

usaha dapat dijalankan oleh perorangan maupun suatu badan usaha dikarenakan 

UMKM dapat berdiri sendiri dan merupakan ekonomi produktif. UMKM di 

Indonesia telah mengalami banyak perkembangan. Perkembangan ini 

mengakibatkan banyak penduduk Indonesia yang memilih untuk memulai usaha 

dengan mendirikan UMKM sebagai mata pencaharian sehari-hari. Bahkan dengan 
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era yang dipenuhi dengan digital saat ini, yang telah memulai suatu bisnis ataupun 

usaha UMKM tergolong banyak. Mereka dapat menggunakan perkembangan 

teknologi saat ini untuk memulai bisnis atau usaha kecil dengan gadget ataupun 

komputer sebagai alat untuk mengoperasikan usaha tersebut. Mereka dapat 

memulai usaha kecil tersebut dengan berjualan online. 

Salah satu permasalahan yang banyak terjadi pada UMKM di Indonesia 

adalah tidak adanya pencatatan atas transaksi usahanya. Hal ini mengakibatkan 

banyak pemilik usaha menjadi sulit untuk mengetahui kelancaran operasional 

perusahaannya. Dengan adanya pencatatan atas transaksi operasional perusahaan, 

UMKM di Indonesia diharapkan dapat mengetahui hasil perhitungan akan laporan 

keuangan dengan sederhana namun akurat sehingga perencanaan ataupun 

pengambilan keputusan yang dilakukan dapat menjadi lebih maksimal.  

IT Computer merupakan suatu toko yang tergolong sebagai usaha mikro 

kecil menengah yang menjalankan usahanya di bidang perdagangan di kota 

Batam. Usaha ini tepatnya terletak dalam salah satu pusat perbelanjaan yang 

cukup terkenal dalam kota Batam yaitu Nagoya Hill. IT Computer yang bergerak 

dalam bidang perdagangan ini memperjual belikan barang–barang yang 

berhubungan dengan teknologi elektronik seperti laptop, komputer, printer dan 

aksesioris elektronik lainnya. IT Computer didirikan oleh Bapak Hanadi pada 

tanggal yang beralamatkan di Nagoya Hill lantai dasar LG2 No. 1, Batam. Usaha 

perdagangan tersebut telah berjalan selama lebih dari dua tahun tersebut masih 

berjalan seiring dengan bertambahnya perkembangan teknologi yang ada di 

Batam, mengakibatkan pertambahan pada pengguna benda–benda elektronik 

berteknologi tinggi seperti laptop dan komputer yang semakin hari semakin 

dilengkapi dengan fitur–fitur yang canggih seiring perkembangan zaman. 

IT Computer memiliki 2 karyawan yang setiap harinya bertugas dalam 

menjaga dan melakukan operasional perusahaan pada jam operasional usaha IT 

Computer. Jam Operasional IT Computer berjalan setiap hari dari pukul 10.00 

WIB hingga pukul 22.00 WIB. Bapak Hanadi selaku pemilik toko ini turut 

mengambil bagian dalam aktivitas operasional usahanya sebagai pemilik, kasir 

dan pengawas. 
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Sampai saat ini, aktivitas operasional yang dilakukan IT Computer 

termasuk baik dan lancar. Namun, salah satu permasalahan yang timbul pada 

usaha IT Computer adalah tidak adanya sistem untuk melakukan pencatatan atas 

seluruh transaksi opersaional perusahaan sehingga IT Computer hanya melakukan 

pencatatan transaksi dengan metode yang masih manual. Pencatatan manual yang 

dimaksud pada penjelasan sebelumnya merupakan pencatatan transaksi 

perusahaan yang dilakukan pada sebuah buku tulis ataupun sebuah nota yang 

menjadi tanda bukti transaksi perusahaan. Hal ini mengakibatkan Bapak Hanadi 

yang merupakan pemilik tidak dapat melakukan perhitungan akan keuntungan 

ataupun kerugian yang dialami oleh perusahaan dengan akurat. Dengan tidak 

adanya pencatatan transaksi secara lengkap dan sederhana mengakibatkan pemilik 

tidak mengetahui hasil dari laporan keuangan atas usahanya sendiri, pemilik juga 

menjadi tidak dapat melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan ekonomi 

yang lebih baik untuk kelanjutan perusahaannya. 

Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dilakukan 

penyusunan atas karya ilmiah dengan judul “Perancangan Sistem Pencatatan 

Akuntansi pada toko IT Computer” 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Yang dijadikan sebagai objek dalam proyek kerja praktik ini ialah sebuah 

toko IT Computer yang menjalankan usaha dengan bidang usaha perdagangan 

barang elektronik. Dalam proyek kerja praktek ini, lingkup dari IT Computer 

adalah membuat suatu rancangan untuk sistem akuntansi dengan metode 

pencatatan yang akurat namun sederhana menggunakan suatu aplikasi ataupun 

program yaitu Microsoft Access yang perancangannya akan disesuaikan dengan 

keadaan perusahaan yang menjadi objek dalam kerja praktik yang dilakukan. 

Hasil dari sistem yang dirancang tersebut merupakan suatu laporan keuangan 

yang diharapkan dapat memberikan praktik pencatatan transaksi yang lebih 

praktis pada proses pencatatan transaksi, membantu aktivitas operasional 

perusahaan dalam melakukan proses pencatatan dan membantu pemilik dalam 

pengambilan keputusan ekonomi bagi kemajuan usaha perusahaan yang dimiliki. 
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Data-data yang diperlukan dikumpulkan dari usaha tersebut seperti nama 

persediaan barang dagang serta bukti transaksi. Setelah data yang diperlukan 

terkumpul, data tersebut dianalisis demi kelancaran pada perancangan sistem 

sesuai dengan kebutuhan, menginput bukti transaksi ke dalam sistem hingga 

sistem dapat mengeluarkan hasil berupa suatu laporan yang mencakup informasi 

keuangan atas operasional perusahaan yang diperlukan oleh pemilik usaha. 

 

1.3 Tujuan Proyek  

Proyek kerja praktik ini merupakan proyek untuk menerapkan 

perancangan dari suatu sistem yang diciptakan untuk pencatatan akuntansi 

berbasis komputerisasi yang bertujuan untuk diimplementasikan pada toko IT 

Computer agar usaha tersebut menjadi lebih mudah dalam melakukan pembukuan 

untuk transaksi keuangan dan perusahaan dapat mengetahui hasil dari operasional 

usahanya dalam bentuk laporan keuangan. Harapan atas dilakukannya 

implementasi terhadap sistem tersebut adalah dapat membantu proses pembukuan 

hingga pada penyampaian laporan keuangan menjadi lebih praktis, sederhana dan 

mengikuti kaidah akuntansi serta peraturan yang telah ditetapkan. 

 

1.4 Luaran Proyek  

Luaran proyek dalam program kerja praktek ini ialah menggunakan applikasi 

Microsoft Access dalam proses perancangan sistem sehingga sistem tersebut 

dapat diterapkan pada perusahaan terkait dalam kegiatan operasional. Daftar 

rancangan yang disediakan untuk sistem pencatatan akuntansi tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Sistem pencatatan jurnal penjualan 

b. Sistem pencatatan jurnal pembelian 

c. Sistem pencatatan penerimaan kas 

d. Sistem pencatatan pengeluaran kas 

e. Sistem pencatatan jurnal umum 

f. Laporan posisi keuangan 

g. Laporan laba rugi 

h. Laporan persediaan barang dagang 
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1.5 Manfaat Proyek 

Harapan dari penelitian ini adalah untuk mampu membuahkan hasil dan 

juga memberikan banyak manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam proyek 

kerja praktik seperti perusahaan yang menjadi objek pada penelitian maupun bagi 

sisi akademisi seperti berikut: 

a. Bagi Perusahaan 

Bagi pemilik perusahaan manfaaat yang diperoleh dari proyek ini adalah 

pemilik perusahaan akan mendapatkan suatu sistem pencatatan keuangan 

yang praktis untuk digunakan dan penyajian laporan keuangan yang 

sederhana dan lebih akurat melalui penerapan atas program ataupun 

sistem yang telah disediakan. Sistem yang disediakan diharapkan dapat 

membantu pemilik dalam membuat keputusan pada saat sistem 

diterapkan dan pemeriksaan laporan keuangan. 

b. Bagi Akademisi 

Bagi sisi akademisi diharapkan manfaat yang didapatkan dari hasil 

penelitian ini adalah peningkatan atas pengetahuan tentang penerapan 

atas ilmu akuntansi yang disajikan dalam bentuk sistem berbasis 

komputerisasi yang diterapkan secara nyata di masyarakat. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini berfungsi untuk menjelaskan secara singkat 

mengenai isi dari penyusunan laporan kerja praktik. Pembahasan mengenai 

laporan kerja praktik ini disusun menjadi tujuh bab, dengan rincian berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini memberikan uraian yang berisi tentang latar belakang 

masalah, ruang lingkup, tujuan proyek, luaran proyek, manfaat 

proyek, serta sistematika pembahasan atas penyusunan laporan 

kerja praktik. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini memberikan uraian yang berisi tentang landasan teori yang 

merupakan uraian mengenai materi yang berkaitan dengan 

penyusunan laporan kerja praktik.  

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Bab ini memberikan rincian yang berisi tentang penjelasan 

mengenai identitas perusahaan, struktur organisasi perusahaan, 

aktivitas kegiatan operasional perusahaan, serta sistem yang 

digunakan pada perusahaan tersebut. 

BAB IV METODOLOGI 

 Bab ini memberikan uraian yang berisi tentang rancangan 

penelitian, teknik pengumpulan data, proses perancangan sistem, 

tahapan dan jadwal pelaksanaan proyek kerja praktik. 

BAB V ANALISA DATA DAN PERANCANGAN 

 Bab ini memberikan uraian yang berisi tentang analisis data, 

perancangan sistem, dan kendala yang timbul pada saat 

implementasi. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

 Bab ini memberikan uraian yang berisi tentang proses 

implementasi sistem serta kondisi perusahaan setelah proses 

implementasi sistem dilakukan. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini memberikan uraian yang berisi tentang kesimpulan dari 

pembahasan sebelumnya, saran dan catatan bagi pengguna dan 

peneliti selanjutnya yang diperoleh dari hasil penelitian kerja 

praktik.  
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