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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Ringkasan dan pencatatan pada transaksi keuangan perusahaan adalah 

tahap akhir siklus akuntansi yang berisikan tentang laporan keuangan yang paling 

umum disajikan adalah laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi (Baridwan, 

2007). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012). Laporan keuangan ditampilkan 

dalam beberapa jenis seperti laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan 

perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dengan 

tujuan dibuatnya laporan keuangan suatu perusahaan, pihak-pihak yang 

berkepentingan dapat mengetahui kondisi keuangan dan sebagai salah satu cara 

langkah dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang (Sutrisno, 

2012). 

Indonesia merupakan negara yang paling banyak memiliki usaha sektor 

industri usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hal tersebut diungkapkan oleh 

Dewan Pertimbangan Kadin DKI, Dhaniswara K Harjono. Menurut Primiana 

(2009) UMKM merupakan jenis perkembangan kegiatan usaha masyarakat yang 

dapat pemulihan ekonomi negara untuk meningkatkan usaha pemberdayaan 

masyarakat. Dalam penelitian penerapan sistem akuntasi kali ini, penulisan 

memilih salah satu UMKM yaitu Toko Sandiva dijadikan objek sebagai 

penerapan sistem akuntasi. Toko Sandiva merupakan UMKM di Batam yang 

bergerak dalam usaha dagang yang menjual berbagai macam keperluan rumahan. 

Toko Sandiva mulai berdiri dari tahun 2016 dan hingga saat ini masih mencatat 

transaksi secara manual dan belum bisa menampilkan laporan keuangan.  

Permasalahan-permasalahan dalam mencatat transaksi hingga menyusun 

laporan keuangan, menjadi bahan bagi peneliti dalam melakukan penerapan 

sistem akuntansi untuk memberikan kemudahan pemilik usaha untuk menyiapkan 

laporan keuangan dengan baik dan memiliki pemahaman betapa pentingnya 

sebuah laporan keuangan. Segala bentuk kegiatan akan dituliskan pada laporan 

kerja praktik yang berjudul “Perencanaan dan penyusunan sistem akuntansi 

pada Toko Sandiva” 
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1.2 Ruang Lingkup 

  Kerja praktik berguna untuk membuat perencanaan sistem informasi 

akuntasi dan mengimplementasikan sistem yang sudah di rancang kepada 

pengusaha agar dapat digunakan pada saat pencatatan keuangan dan menyajikan 

laporan keuangan. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Kerja praktik yang dilakukan oleh peneliti memiliki tujuan adalah: 

a. Melakukan perancangan sistem yang dapat mencatat dengan 

mudah serta menampilkan laporan keuangan dan dapat diterapkan 

Toko Sandiva. 

b. Membantu Toko Sandiva untuk memudahkan pada saat memcatat 

kegiatan akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan dengan 

tujuan dapat mengetahui posisi laporan keuangan pada usahanya. 

 

1.4 Luaran Proyek 

   Program yang digunakan untuk merancang sistem akuntansi yang 

dilakukan pada kerja praktik ini menggunakan Microsoft Office Access yang hasil 

akhirnya akan diserahkan untuk pemilik usaha Toko Sandiva. Berikut adalah isi 

dari sistem yang tekah dibuat:  

1. Microsoft Office Access adalah salah satu program dari Microsoft Office yang 

dapat digunakan untuk pembuatan sistem akuntansi yang disusun berdasarkan 

standar pelaporan keuangan. 

2. Sistem dapat memberikan informasi terkait: 

a. Kode Daftar Akun 

b. Sisa persediaan. 

3. Sistem dapat menginput: 

a. Penjualan 

b. Pembelian 

c. Pembayaran Utang 

d. Penerimaan Piutang 

e. Penerimaan Kas 
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f. Pengeluaran Kas 

g. Jurnal Umum 

h. Persediaan 

4. Sistem akan menyajikan laporan: 

a. Posisi keuangan 

b. Laba rugi 

c. Neraca saldo 

d. Penjualan dan pembelian 

e. Utang dan piutang 

f. Persediaan 

g. Arus kas 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Setelah selesai dilaksanakannya kerja praktik ini, manfaat yang dapat 

diambil bagi peneliti adalah: 

a.  Bagi Pemilik Toko Sandiva 

Menambah pengetahuan pemilik dalam menyusun laporan keuangan 

dalam proses pencatatan akuntansi yang diawali dengan mencatat 

pembelian, penjualan sampai laporan sisa persediaan. Sistem tersebut 

dapat memudahkan pemilik dalam menyelesaikan laporan keuangan. 

b.   Bagi Akademis 

Memberikan ilmu dan memperluas pengetahuan dalam kerja nyata dimasa 

yang akan datang. 

c.         Bagi Peneliti 

Merupakan kewajiban untuk memperoleh kelulusan, dengan melakukan 

kerja praktik dan untuk menambah ilmu wawasan pengetahuan akuntansi. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Penulisan hasil kerja praktik yang telah dilakukan yang dituliskan pada 

sebuah laporan memiliki sistematika penulisan: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Peneliti menjabarkan latar belakang peneliti memutuskan untuk 

memilih objek penelitian, memberikan keterangan terhadap ruang 

lingkup, menjelaskan tujuan dasar penelitian, manfaat yang 

diambil dan sistematika yang dilakukan dalam penulisan laporan 

kerja praktik yang dibuat. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Menjabarkan teori-teori peneliti yang dijadikan sebagai bahan 

referensi dalam pengambilan teori yang dituliskan kedalam 

laporan. 

BAB III GAMBARAN UMUM USAHA 

Memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan biodata 

perusahaan yang menjadi objek pada observasi. 

BAB IV METODOLOGI 

Memberikan penjelasan terhadao tata cara dan metode yang 

digunakan dalam penelitian untuk merencanakan sistem. 

BAB V ANALISI DATA DAN PERANCANGAN 

Menjelaskan alur dan hasil dari perancangan sistem yang telah 

diuji kebenarannya oleh peneliti. Menjelaskan cara peneliti 

melakukan observasi terhadap obejek yang diteliti. 

BAB VI IMPLEMENTASI  

Menjelaskan pengimplemantasian yang dilakukan pada tempat 

penelitian yang bertujjuan untuk memberikan penjelasan tentang 

cara pengajaran dan pemakaian sistem. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN  

Kerja praktik yang dilakukan oleh peneliti akan mendapatkan 

kesimpulan dari seluruh kegiatan yang telah dijalani. Kesimpulan 

tersebut akan dituliskan kedalam bagian ini beserta saran dari 

penulis untuk pengguna dan peneliti selanjutnya agar dikemudian 

hari observasi yang dilakukan memberikan hasil yang lebih baik. 

 

Alysha Ramadhani Syahwendra. Perancangan dan Penyusunan Sistem Akuntansi pada Toko Sandiva. 
UIB Repository©2020 




