
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, memiliki dampak 

yang luas disegala bidang. Salah satu bidang yang paling terkena dampaknya adalah 

sektor perekonomian. Bidang perekonomian memegang peranan penting dalam 

menunjang bidang-bidang yang lainnya, baik itu dalam aspek sosial, politik, 

pemerintahan, pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat. 

Sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan 

informasi keuangan yang disediakan bagi perusahaan atau suatu organisasi bisnis. 

Sistem akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan besar sangat kompleks. 

Kompleksitas sistem tersebut disebabkan oleh kekhususan dari sistem yang dirancang 

untuk suatu organisasi bisnis sebagai akibat dari adanya perbedaan kebutuhan akan 

informasi oleh manajer, bentuk dan jalan transaksi laporan keuangan. 

Sistem akuntansi terdiri atas dokumen bukti transaksi, alat-alat pencatatan, laporan 

dan prosedur yang digunakan perusahaan untuk mencatat transaksi-transaksi serta 

melaporkan hasilnya. Operasi suatu sistem akuntansi meliputi tiga tahapan: 



1. Harus mengenal dokumen bukti transaksi yang digunakan oleh perusahaan, baik 

mengenai jumlah fisik maupun jumlah rupiahnya, serta data penting lainnya yang 

berkaitan dengan transaksi kedalam catatan-catatan akuntansi 

2. Harus mengelompokkan dan mencatat data yang tercantum dalam dokumen bukti 

transaksi kedalam catatan-catatan akuntansi 

3. Harus meringkas informasi yang tercantum dalam catatan-catatn akuntansi menjadi 

laporan-laporan untuk manajemen dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. 

Fungsi utama sistem akuntansi adalah mendorong seoptimal mungkin agar 

sistem tersebut dapat menghasilkan berbagai informasi akuntansi yang terstruktur yaitu 

tepat waktu, relevan, dan dapat dipercaya. Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu 

sistem akuntansi saling berkaitan satu sama lain, sehingga dapat dilakukan pengolahan 

data mulai dari awal transaksi sampai dengan pelaporan yang dapat dijadikan sebagai 

informasi akuntansi. 

Dalam suatu sistem akuntansi, terdapat unsur-unsur pokok, seperti 

dikemukakan oleh Mulyadi dalam bukunya Sistem Akuntansi (2001:3) adalah: 

Unsur suatu sistem akuntansi adalah: 

1. Formulir 

2. Jurnal 

3. Buku besar 

4. Buku pembantu 



5. Laporan 

Usaha fotocopy TriBersa merupakan usaha perseorangan yang di dirikan oleh 

Ilham Khaliq pada tahun 2012. Usaha fotocopy TriBersa merupakan usaha dalam 

bidang fotocopy yang di peruntukkan untuk segala kalangan yang menyediakan, jasa 

fotocopy, jilid, laminating, dan ATK. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam 

bentuk laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dengan judul : “Sistem Akuntansi 

Pada Toko Fotocopy TriBersa” 

B. Tujuan Praktek Kerja Lapangan 

Adapun tujuan dilakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

1. Memenuhi kewajiban sebagai seorang mahasiswa untuk mengikuti praktek kerja 

lapangan sebagai salah satu mata kuliah wajib, dan syarat guna menyelesaikan 

Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau 

2. Untuk mengetahui metode pencatatan persediaan, penilaian persediaan, prosedur 

pengadaan persediaan, dan mengetahui kelebihan dan kelemahan dari sistem yang 

digunakan oleh Toko Fotocopy TriBersa 

 

C. Manfaat Praktek Kerja Lapangan 

Dalam Praktek Kerja Lapangan ini di harapkan dapat diambil beberapa manfaat 

antara lain : 

 



1. Bagi Penulis 

Kegiatan ini sangat bermanfaat, selain dalam teori ekonomi yang telah dipelajari di 

kampus, juga sebagai pembuktian dan penerapan terhadap ilmu itu sendiri dalam 

dunia kerja 

2. Bagi Akademis 

Dapat memperkaya pemahaman mengenai semua cakupan aspek usaha yang 

berkaitan dengan layak atau tidak layaknya suatu usaha untuk ditekuni secara 

mendalam 

3. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan pertimbangan manajemen dalam menetapkan keputusan yang 

berkaitan dengan persediaan barang dagangan serta sebagai referensi dalam 

menetepkan kebijaksanaan dan strategi yang berhubungan dengan persediaan 

barang dagang. 

D. Sistematika Penulisan 

Dalam memperoeh gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang akan 

dibahas dalam Laporan Praktek Kerja Lapangan ini penulisan akan melengkapi 

penguraian dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I : Berisi latar belakang, tujuan dan manfaat dari Praktek Kerja Lapangan 

BAB II :  Pada bab ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum perusahaan 

yang berisikan sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi serta 

aktivitas perusahaan tersebut 



BAB III :  Pada bab ini penulis akan menceritakan dan menjelaskan kegiatan 

proses akuntansi pada Toko Fotocopy Tribersa 

BAB IV :  Dalam bab ini membahas teori tentang masalah pokok penelitian yaitu 

pengertian, tujuan, formulir yang digunakan, sistem pencatatan, sistem 

pelaporan. Pada bab ini juga membahas tentang analisis 

proses/perlakuan akuntansi. 

BAB V :  Dalam bab ini dijelaskan tentang kesimpulan dan disertai saran yang 

didapat oleh penulis 

 


