
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan menjadi suatu tempat ekonomi berdiri menggunakan yang 

dimaksud buat melakukan berbagai aktifitas-aktifitas serta aktifitas-aktifitas 

yang memiliki sifat ekonomi,dimana dibutuhkan bisa memperoleh suatu output 

akhir yang memberikan untung pada pihak-pihak yang memiliki kepentingan 

atas perusahaan tadi. Hasilnya aktifitas-aktifitas serta aktivitas perusahaan 

tersebut pada hasil disusun oleh sang pihak itu sendiri. laporan tadi disusun 

menurut dan melalui proses dengan olah data, pada dasar nya hasil akhir yang 

bersifat keuangan. Saat ini telah poly ditemui perusahaan yang berdiri 

menggunakan melakukan aktifitas guna pencapaian laba perusahaan, dimana 

buat melakukan olah data tadi ilmu akuntansi mempunyai peranan yang 

sangat krusial, baik seperti perusahaan berukuran mini juga perusahaan 

berskala akbar . Sehingga menggunakan adanya ilmu akuntansi, penyajian 

laporan perusahaan bisa menyediakan berita yang baik,dan bisa juga 

digunakan buat pihak yang membutuhkan seperti pihak dalam juga luar. 

laporan dibentuk menurut akuntansi bekerja generik, maka diperoleh berita 

yang diperlukan sang pihak yang memiliki kepentingan tentang aktivitas 

ekonomi atau syarat suatu perusahaan.  

Luas tidaknya yang di cakup menurut akuntansi, tergantung dalam akbar 

atau kecilnya bisnis yang dijalankan sang suatu perusahaan.Berikut ini 

laporan keuangan penjualan Toko Isabella Pada bulan November: Tabel 1. 

Laporan Penjualan November 2020 No No Transaksi Tanggal Transaksi Total 

1 TR-2020557-1 14/12/2020 65.0000 dua TR-2020557-1 14/12/2020 65.0000 

tiga TR-2020557-dua 14/12/2020 465.000  4  TR-2020557-dua  14/12/2020  

465.000  lima TR-2020557-dua 14/12/2020 465.000 Total 1.525.000 No Kode 

Barang Nama Barang Warna Size Qty Harga Beli Sub total 1 B001 

Kerudung Hitam L tiga 100.000300.000 dua B002 Baju Putih S 4 60.000 

240.000 tiga B003 Celana Coklat L lima 150.000 750.000 4 B004 Jaket Hitam 

M tiga 200.000 600.00 Berdasarkan data penjualan dalam bulan November 

2020 pada Toko Isabella masih ada 5 transaksi penjualan menggunakan total 

sebanyak Rp1.525.000,00. Sedangkan laporan pembelian barang dalam 

bulan Novermeber 2020 dijabarkan dalam tabel berikut: Tabel dua. Laporan 



Pembelian Barang November 2020 Pembelian Kerudung sebesar tiga 

menggunakan  harga  beli  sebanyak  Rp.  300.00,  baju  sebesar  4  butir 

menggunakan harga beli sebanyak Rp. 240.000, Celana sebesar lima butir 

sebesarRp. 750.000, dan Jaket sebesar tiga butir sebanyak Rp. 600.000. 

Survey awal yang dilakukan dalam toko isabella menurut data yang di peroleh 

diketahui pimpinan hanya mengerjakan pencatatan penerimaan kas pada satu 

kitab buku harian, buat yang dikeluarkan kas toko nir mengerjakan 

pencatatan, serta jua buat hutang, dan tersedia, buat hutang toko mempunyai 

faktur menjadi bukti otentik ketika menghitung keuntungan serta dalam 

merugi, pemilik hanya menjumlahkan semua penerimaan dan mengurangkan 

menggunakan semua data  kasnya. Dan pemilik melakukan perhitungan 

keuntungan rugi perbulan. Pada penelitian sebelum dan di latar belakangi 

kasus yang menghadapi penulis bermaksud buat melakukan penelitian 

menggunakan judul : “ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMBELIAN 

DAN PENJUALAN PADA USAHA TOKO ISABELLA PASAR CENDRAWASIH 

KOTA METRO” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut  maka dirumuskan masalah pokok pada  

penelitian ini adalah sebagai berikut : Apakah penerapan akuntansi pembelian 

dan penjualan yang dikerjakan pada Toko Isabella Pasar Cendrawasih Kota 

Metro telah mengikuti dengan konsep-konsep dasar akuntansi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian bermaksud mencari info kesesuaian perlakuan 

akuntansi pembelian dan penjualan terhadap Toko Isabella Pasar 

Cendrawasih Kota Metro dengan berbagai  berkonsep dasar akuntansi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis untuk memperdalam ilmu sehubungan dengan penerapan 

akuntansi terhadap usaha kecil. 

2. Bagi usaha kecil toko pakaian bahan masukan dalam melakukan akuntansi 

pada usaha mini. 

3. Bagi peneliti berikutnya 

4. referensi pada masa depan. 


