
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan maraknya dunia perbisnisan menyebabkan tingkat 

persaingan bisnis semakin meningkat baik disektor usaha yang berskala nasional 

maupun sektor usaha yang berskala internasional. Dengan adanya persaingan 

bisnis yang semakin ketat, dibutuhkan nya pembangunan nasional yang dimana 

pelaku utama nya merupakan masyarakat. 

Peran utama masyarakat dalam pembangunan nasional berupa Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) karena memiliki keunggulan dalam 

memanfaatkan sumber daya alam. UMKM juga lebih dominan dalam penyerapan 

tenaga kerja sehingga dapat berkontribusi terhadap pendapatan nasional (Sofyan, 

2017). Sangat banyak UMKM yang gagal dalam pengembangan bisnisnya, salah 

satu nya diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan akuntansi dan pencatatan 

akuntansi yang tepat dalam menjalankan operasional perusahaan (Linawati, 

Mitha, & Restuti, 2015).  

Zenshop merupakan toko yang menjual pakaian, dimana Zenshop selama 

ini hanya mencatat persediaannya kedalam MS Excel dan dicatat secara manual. 

Penjualan dan pembelian yang terjadi dinput dengan nominal yang diterima secara 

keseluruhan setiap hari nya. Zenshop tidak tersedianya sistem akuntansi yang 

dapat digunakan sehingga tidak menyediakan informasi yang baik bagi para 

pengguna laporan keuangan. Dari perumusan uraian diatas, maka penulis 

bermaksud untuk menjalankan tugas kerja praktik pada Zenshop dengan judul 

“Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi pada Toko Zenshop” 
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1.2 Ruang Lingkup 

Lingkup masalah Zenshop yaitu tidak mempunyai sistem dalam 

menyajikan laporan keuangan dengan tepat waktu yang dapat dipakai untuk 

pengambilan keputusan. Lingkupan yang terdapat pada laporan ini berupa 

perancangan sistem akuntansi yang akan dijadikan sebagai tumpuan dalam 

pengambilan keputusan toko yang akurat, handal dan tepat waktu. 

1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan atas kegiatan ini berupa perancangan sistem akuntansi yang dapat 

dijadikan alat pencatatan kegiatan bisnis Zenshop sehingga dapat mengetahui 

jumlah rugi atau untung yang dialami toko dan juga bertujuan untuk menerbitkan 

laporan keuangan yang dapat memberi informasi-informasi yang dapat 

dihandalkan dalam pengambilan keputusan. 

1.4 Luaran Proyek 

Hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini berupa terciptanya sistem 

pencatatan akuntansi yang didalamnya mencakup: 

1. Daftar akun-akun, jurnal umum, jurnal penerimaan kas dan penjualan, 

jurnal pengeluaran kas dan pembelian. 

2. Daftar persediaan barang dagang, agar pemilik toko tahu akan jumlah stok 

yang dimiliki secara akurat dan mengetahui kapan waktu yang tepat untuk 

pembelian stok. 

3. Laporan keuangan dan laporan persediaan setiap akhir bulan. 

1.5 Manfaat Proyek 

Manfaat dalam kegiatan kerja praktik ini berupa: 
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1. Zenshop 

Hasil rancangan sistem informasi akuntansi pada kegiatan kerja praktik ini 

yaitu membantu pemilik dalam memiliki pencatatan akuntansi yang tepat 

dalam operasionalnya.  

2. Akademisi  

Hasil rancangan laporan kegiatan kerja praktik ini di harapkan dapat 

menambahkan pengetahuan serta wawasan bagi pemilik usaha agar dapat 

dipakai pada kegiatan bisnis lainya dan juga diharapkan dapat menyadari 

akademisi tentang bertapa pentingnya UMKM menerapkan pencatatan 

akuntansi yang handal dan tepat. 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam kegiatan ini dicatat dalam beberapa bab 

yang diuraikan dibawah ini: 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Pada bagian ini dijelaskan latar belakang mengapa kerja praktik ini perlu 

dilaksanakan, lingkupan yang terdapat dalam tempat praktik, tujuan dan 

manfaat yang akan didapatkan dari kerja praktik ini, hasil dari kerja 

praktik dan sistematika penulisan dalam laporan ini. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA   

Pada bagian ini dijelaskan secara teoretis tentang akuntansi, siklus 

akuntansi, laporan keuangan yang terdapat dalam akuntansi dan sistem 

akuntansi dan teori-teori lainnya yang dijadikan sebagai acuan dalam 

laporan ini. 
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BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Pada bagian ini digambarkan identitas toko, struktur organisasi yang 

terdapat pada Zenshop dan kegiatan operasional toko serta sistem yang 

dipakai sebelum adanya perancangan sistem ini. 

BAB IV : METODOLOGI  

Pada bagian ini dijelaskan rancangan yang akan dilakukan pada penelitian 

ini, bagaimana cara pengumpulan data dan dijelaskan juga proses-proses 

perancangan dan jadwal pelaksanaan. 

BAB V : ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN  

Pada bagian ini dilakukan analisa data dari proses kegiatan operasional toko 

dan memberi gambaran atas perancangan sistem yang telah dibuat. 

BAB VI : IMPLEMENTASI   

Pada bagian ini diterangkan proses-proses pengimplementasian sistem, 

dimulai dari awal kunjungan hingga kunjungan akhir. Pada bagian ini juga 

dijelaskan bagaimana kondisi toko sebelum dan sesuai adanya sistem ini. 

BAB VII : KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

penyusunan laporan ini. 
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