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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Petumbuhan dunia ekonomi yang kian maju dan persaingan yang kian 

kuat membuat bisnis harus semakin akurat dalam menyajikan Laporan 

Keuangan guna mengambil keputusan yang mempengaruhi kelangsungan 

entitas usaha. Demi menciptakan Laporan Keuangan bersifat akurat, sebuah 

perusahaan memerlukan sistem pencatatan secara Akuntansi yang selaras 

dengan yang diperlukan oleh Perusahaan yang juga sesuai dengan standard 

akuntansi yang berlaku. Namun nyatanya masih terdapat banyak Perusahaan 

yang tidak memiliki sistem pencatatan tepat serta akurat. Kondisi tersebut 

dialami oleh Depot Air Minum Isi Ulang “Purist.  

Sistem Pencatatan yang digunakan oleh Depot Air Isi Ulang “Purist” 

masih secara manual dengan menulis dibuku catatan yang ditulis dengan 

tangan. Pendataan secara manual membuat kesulitan tersendiri bagi Pemilik 

Usaha dalam penyusunan Laporan, juga untuk mendapat informasi seputar 

Laba yang dihasilkan. Transaksi penjualan dan pembelian tidak terdata dengan 

baik sehingga Pemilik Usaha tak mengetahui pasti besar Profit yang dihasilkan 

bahkan Rugi yang dihadapi.  

Pada sisi lain, pengeluaran beban lain seperti biaya operasional dan non 

operasional pun tidak dilakukan pendataan dengan cara yang seharusnya 

sehingga Laporan yang dihasilkan tidak secara tepat dan pasti dalam 

menggambarkan kejadian ekonomi yang aktual. Kemudian Pemilik Usaha juga 

tidak terlalu memperhatikan sisa hutang dan piutang dari pihak terkait lainnya. 
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Hal ini menimbulkan kesulitan dalam melakukan penagihan piutang dan 

pembayaran hutang dalam Perusahaan. 

Kesimpulan dari uraian diatas adalah perusahaan tidak mempunyai 

sebuah sistem perncatatan secara akuntansi sehingga tidak dihasilkan Laporan 

Keuangan yang bersifat akurat bagi perusahaan. Putra (2016) menerangkan 

bahwa, “UMKM yang semakin bertambah sebab semakin maju suatu Negara, 

semakin berlimpah pula masyarakat berpendidikan dan berpengetahuan tinggi 

akan tetapi tidak dipungkiri kian bertambah juga Tunakarya di Indonesia, 

disitulah pentingnya dunia wirausaha”.  

Dengan demikian, penulis melakukan Kerja Prakter pada Depot Air Isi 

Ulang “Purist” dengan judul Sistem Pencatatan Laporan Keuangan di 

Depot Air Isi Ulang “Purist”. 

 

1.2 Urgensi Penlitian 

Pendataan secara lugas yang terdapat pada Laporan Keuangan Depot 

Air Isi Ulang “Purist” ini hanyalah pendataan secara sederhana sehingga 

perusahaan ini tidak mempunyai laporan keuangan secara informatif dan 

cermat. Yang akan dibahas pada salah satu sub bab di Laporan Kerja Praktek 

ini yakni merancang suatu metode secara akuntansi yang memanfaatkan 

Microsoft Accsess 2010  yang bisa menghasilkan Laporan Keuangan. Sehingga 

dihasilkanlah satu sistem yang akan diaplikasikan pada Usaha tersebut. 

Rancangan sistem pendataan secara akuntansi berbasis Microsoft Accsess 

ini dimanfaatkan untuk menginput pencatatan transaksi, selain itu juga digunakan 

untuk pendataan transaksi kas serta jurnal penyesuaian yang di ubah ke tabel 
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dalam buku besar, serta laporan kedudukan ekonomi saldo akhir pasti terhubung 

pada laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi dengan sendirinya. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Maksud dari pelaporan pekerjaan ini yakni merakit serta mempersiapkan 

satu metode pendataan secara akuntansi yang cermat serta bersifat cermat, lalu 

menmbentuk suatu Laporan Keuangan yang selaras dengan kebutuhan bisnis dan 

bisa diimplemantasikan dan digunakan dengan Pemilik Usaha untuk mencatatat 

transaksi atau fenomena Akuntasi yang timbul yang sesuai dengan kriteria dan 

ketetapan yang berlaku. 

Kerja praktek ini juga mempunyai misi melahirkan suatu resolusi dari 

kendala yang ada di Depot Air Isi Ulang “Purist”. Dengan memahami jalannya 

implementasi pada metode pendataan sebelumnya serta melaksanakan observasi 

di perusahan ini. Dampak dari laporan keuangan yang ditunjukkan sistem ini 

nantinya diinginkan bisa membagikan wawasan yang bermanfaat bagi owner 

ketika memutuskan sesuatu. Melihat metode pendataan pada Depot Air Isi Ulang 

“Purist” yang telah diimplementasikan dengan efisien akan memaksimalkan 

kinerja pada perusahaan dengan sendirinya dan mengetahui metode pengendalian 

internal bagi Depot Air Isi Ulang “Purist”. 

Pengimplementasian sistem yang sudah disusun pada karyawan Depot dan 

pemilik usaha, sehingga pemilik usaha sudah dapat menyerahkan salah satu 

tugasnya dalam membuat laporan keuangan kepada salah satu karyawannya. 

Karyawan yang ditugaskan untuk membuat laporan keuangan di Depot Air Isi 

Ulang “Purist” ini bisa memahami cara penggunaan sistem dengan ketetapan yang 
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berlaku guna menyelesaikan kesalahan – kesalahan yang biasa terjadi saat 

melakukan pencatatan transaksi pada laporan keuangan contohnya keliru saat 

perhitungan asset, dikarenakan selama ini hanya dilakukan dengan sederhana. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Bersumber pada ruang lingkup pekerjaan yang sudah dipaparkan 

sebelumnya, ikhtisar daripada Luaran Proyek ini : 

1. Menyusun sebuah Metode pencatatan secara akuntansi dengan 

menggunakan Program Microsoft Accsess 2010. 

2. Merancang Metode pencatatan secara akuntansi untuk beberapa wawasan, 

yakni: 

a. Tabel akun 

b. Persediaan 

c. Konsumen 

3. Merancang sebuah Metode pencatatan akuntansi untuk beberapa transaksi 

umum, yaitu : 

a. Transaksi Pembelian 

b. Transaksi Penjualan 

c. Jurnal Penyesuaian 

d. Menyusun Metode secara akuntansi guna pelaporan finansial 

seperti Laporan Neraca, Laporan laba rugi, laporan perubahan 

Modal, serta Laporan Posisi Keuangan. 
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1.5 Manfaat Proyek 

Karya Tulis ini bisa berguna untuk : 

1. Untuk UMKM 

a. Perusahaan bisa mengerti secara detail mengenai pendataan secara 

akuntansi dengan benar guna pengambilan keputusan dimasa 

mendatang. 

b. Perusahaan juga bisa menghasikan suatu laporan keuangan bersifat  

sederhana tetapi selaras dengan standard akuntansi yang berlaku. 

c. Perusahaan bisa memahami profit dan posisi keuangan dengan 

cermat dan akurat. 

d. Meminimalisir waktu yang diperlukan ketika proses pembuatan 

laporan keuangan 

2. Untuk Pihak Akademis 

a. Penelitian ini bisa dijadikan patokan bagi penelitian dimasa 

mendatang. 

b. Proyek ini bisa menopang penambahan pengetahuan pada 

mahasiswa ketika menyusun metode pencatatan secara akuntansi 

berlandaskan Microsoft Accsess 2010. 

c. Bisa dijadikan rekomendasi oleh mahasiswa guna melakukan 

observasi dimasa yang akan datang. 

d. Bisa memperbanyak wawasan tentang metode pendataan secara 

akuntansi dan dapat menyamakan antara konsep dan implementasi. 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika ini bertujuan menerangkan bayangan dengan global tentang 

kandungan serta pengkajian oleh laporan kerja praktek ialah : 

BAB I   PEMBAHASAN 

 Pada bab ini diisi berkenaan uraian latar belakang kendala, ruang 

lingkup, tujuan proyek, luaran proyek, serta guna proyek serta 

penataan pembahasan mengenai perancangan laporan kerja 

praktek. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini memberikan penjelasan dengan cara yang sistematis 

tentang teori serta pengetahuan yang signifikan serta jadi dasar 

acuan pada aktualisasi subjek magang. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bagian ini menerangkan mengenai personalitas serta tata kelola 

pada instansi dan juga penguraian aktifitas sehari-hari pada 

instansi. 

BAB IV  METODOLOGI 

Bagian ini mengulas formasi penulisan, subjek penulisan, metode 

pengumpulan data, metodologi aktualisasi kerja praktek, time table 

kerja, dan prosedur penyusunan luaran proyek. Proses aktualisasi 

kerja praktek dijabarkan dalam empat tahap Susunan Penelitian, 

tahap himpunan data, tahap penyusunan, serta jenjang aktualisasi. 
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BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Sesi ini diisi yang berhubungan dengan buatan penelitian, 

penyusunan luaran Proyek serta hambatan dalam Aktualisasi. Pada 

bab V juga dihasilkan suatu penjabaran dari kajian data, 

penyusunan dan hambatan dalam pengimplementasian yang 

dihadapi di tempat observasi. Penelitian ini merupakan hasil kajian 

pada penyusunan sistem dalam Proyek ini, lalu gejala implementasi 

akan dipecahkan dan dijadikan solusi atas masalah yang dihadapi 

tempat penelitian tersebut. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini termasuk bagian tersendiri saat pengaplikasian serta situasi 

setelah dilakukan implementasi dan juga sebuah hasil susunan yang 

diimplementasikan. Bagian ini juga akan dibahas tentang 

pengaplikasian sistem perancangan dan situasi setelah dilakukan 

implementasi. Yang mana tahap ini bisa jadi umpan balik dari 

produk akutualisasi pada observasi. 

BAB VII  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

Bagian ini mengulas ikhtisar mengenai tema yang diambil dan 

pendapat bagi perusahaan terkait dengan perihal yang dijumpai 

selama penerapan kerja praktek. Di bab ini diceritakan hasil 

laporan kerja praktek yang telah dilakukan peneliti dan suatu 

bentuk tulisan berupa memo atau pembukuan yang wajib 

ditindaklanjuti secara cepat oleh penulis. 
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