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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam penelitian ini masyarakat diharapkan perlu adanya kesadaran akan 

pentingnya melakukan peningkatan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Terdapat beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh masyarakat 

dalam meningkatkan suatu pendapatan yaitu dengan melakukan kegiatan usaha 

mikro kecil menegah (UMKM). Usaha mikro ini juga memiliki tujuan agar dapat 

mengembangkan suatu usaha dalam rangka meningkatkan perekonomian yang 

ada di Kota Batam berdasarkan ekonomi yang berasas keadilan. 

Di Kota Batam banyak terdapat masyarakat yang telah memiliki UMKM 

namun masih banyak pula dari mereka yang belum melakukan pencatatan laporan 

keuangan dengan menggunakan sistem dikarenakan minimnya pengetahuan akan 

laporan keuangan, sehingga membuat masyarakat tidak mengetahui keuntungan 

maupun kerugian yang sedang mereka alami. Pentingnya membuat laporan 

keuangan tersebut ialah agar dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan 

keefisiensian maupun keefektifan dalam kegiatan operasional tersebut. Selain itu 

laporan keuangan digunakan dengan tujuan agar pemilik dapat mudah dalam 

melakukan pengambilan keputusan dengan baik.  

Dalam kerja praktik ini penulis melakukan uji sampel dari UMKM yang 

ada di Kota Batam yaitu percetakan CV. Bina Pratama dimana usaha ini telah 

berdiri selama 7 tahun dari tahun 2012. Namun, CV. Bina Pratama belum 

menggunakan sistem akuntansi dengan akurat sehingga mengakibatkan usaha ini 

tidak dapat melakukan pencatatan atas laporan keuangan dalam kegiatan 

operasional ini dengan baik. CV. Bina Pratama ini masih menggunakan 

pencatatan yang manual dalam melakukan transaksi, sehingga menyebabkan 

pemilik tidak memahami apakah usahanya tersebut mengalami kerugian maupun 

keuntungan. Hal yang penting ialah menyangkut semua prosedur keuangan seperti 

tidak dapat menentukan target penjualan, tidak dapat menyusun rencana 

penghematan biaya, jumlah karyawan dan gaji yang harus dibatasi. Selain itu, 

masih banyak kegiatan usaha yang tidak dapat ditinjau apabila pemilik tidak 

mengetahui kondisi keuangan pada usahanya. 
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Dari permasalahan tersebut membuat penulis memberikan kemudahan 

kepada usaha tersebut untuk menggunakan sistem yang akan dirancang. 

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang yang dilakukan oleh penulis, maka 

laporan penelitian ini akan menjelaskan suatu masalah yang berhubungan dengan 

sistem pencatatan akuntansi pada UMKM yang judul “Perancangan dan 

Penerapan Sistem Akuntansi Pada CV. Bina Pratama” 

 

1.2  Ruang Lingkup 

Dalam penelitian ini penulis mengambil percetakan CV. Bina Pratama 

sebagai objek penelitan dalam melakukan kerja praktek ini. CV. Bina Pratama 

ialah sebuah usaha yang menggeluti bidang jasa percetakan yang tidak 

menggunakan sistem pencatatan atas laporan keuangan yang tertata dengan baik 

sehingga informasi tersebut tidak dapat digunakan dalam melakukan pengambilan 

keputusan yang dilakukan oleh pemilik pada setiap satu periode. Pada ruang 

lingkup ini akan penulis akan lebih tertuju pada sebuah rancangan sistem atas 

pencatatan dan pelaporan akuntansi, yang dibantu dengan perangkat lunak yaitu 

Microsoft Office Access 2010 yang efisien dan efektif untuk digunakan oleh usaha 

percetakan CV. Bina Pratama. 

 

1.3  Tujuan Proyek 

Kegiatan atas kerja praktik ini terdapat suatu tujuan utama yaitu agar 

sistem yang telah dirancang oleh mahasiswa memberikan sebuah informasi 

terhadap laporan keuangan berupa pendapatan usaha, biaya, maupun laba atau 

rugi yang diperoleh dari suatu kegiatan operasional usaha secara tepat dengan 

menggunakan  sistem yang berbasis Microsoft Office Access. 

Selain itu kegiatan kerja praktik ini terdapat tujuan untuk 

mengimplementasikan sistem atas pencatatan laporan keuangan yang sudah 

dirancang oleh penulis untuk usaha CV. Bina Pratama, sehingga perusahaan dapat 

menyediakan sebuah laporan keuangan dengan baik. Laporan keuangan juga 

bertujuan sebagai bahan dalam melakukan pengambilan sebuah keputusan dan 

menentukan sebuah perencanaan masa mendatang terhadap usaha tersebut.  
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1.4 Luaran proyek 

Luaran proyek yang telah diperoleh dari proyek ini ialah sistem 

pencatatan akuntansi yang berbasis Microsoft Access 2010, yaitu form pembelian, 

form penjualan, form penerimaan dan pengeluaran kas, jurnal umum dan jurnal 

penyusutan terhadap aset yang ada di dalam tempat usaha tersebut. Laporan 

keuangan yang akan diperoleh ialah laporan atas posisi keuangan, neraca saldo, 

dan laporan atas laba rugi serta laporan daftar sisa perlengkapan dan penyusutan. 

Selain itu, daftar akun juga dirancang untuk memudahkan bagi percetakan CV. 

Bina Pratama dalam menentukan transaksi yang terjadi.  

 

1.5  Manfaat Proyek 

Dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan kerja praktik ini terdapat sebuah 

manfaat di dalamnya, yaitu: 

1. Membantu pemilik dalam mengetahui kondisi perusahaan 

2. Memberikan kemudahan kepada pengguna sistem dalam melakukan 

pencatatatan terhadap transaksi yang terjadi dalam suatu periode 

3. Memberikan kemudahan kepada pemilik untuk melakukan pengambilan 

keputusan yang baik dalam melakukan pengembangan usahanya 

4. Membantu pemilik dalam meminimalisir waktu dalam menyampaikan 

laporan keuangan pada usaha nya tersebut 

Selain itu, proyek pelaksanaan kegiatan kerja praktik ini juga memiliki 

manfaat bagi mahasiswa yang melaksanakannya, karena mahasiswa memperoleh 

langsung pembelajaran yang didapat selama masa perkuliahan. Selain itu, 

mahasiswa juga dapat meningkatkan wawasan sesuai dengan program studi. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Pada penelitian ini terdapat enam bab yang berisikan tentang pembahasan 

laporan kegiatan kerja praktik. Isi dari laporan atas pelaksanaan kerja praktik 

secara garis besar ialah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang suatu masalah, ruang lingkup, luaran 

proyek, maupun manfaat pelaksanaan kegiatan kerja praktik. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini memaparkan secara sistematis mengenai sebuah teori, 

temuan, hasil penelitian sebelumnya, dan acuan relevan lainnya yang 

berhubungan dengan topik dengan kegiatan pelaksanaan kerja praktik 

tersebut. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menjelaskan sebuah gambaran identitas suatu perusahaan, 

struktur organisasi entitas, dan sistem yang digunakan perusahaan 

BAB IV METODOLOGI 

Bab ini menguraikan metode yang digunakan terhadap kegiatan 

pelaksanaan kerja praktik yang terdiri atas perancangan sistem, teknik 

pengambilan data, proses perencanaan sistem, serta tahapan dan jadwal 

pelaksanaan. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Dalam bab ini menjabarkan mengenai cara mengkaji suatu data yang 

diperoleh melalui kegiatan observasi atau wawancara yang dilakukan 

secara langsung pada tempat kerja praktik, merancang sistem, dan 

masalah yang dihadapi pada saat implementansi sistem pada usaha 

tersebut. 

BAB VI  IMPLEMENTASI 

Bab ini menjelaskan proses kegiatan pada saat awal implementasi sampai 

dengan tahap menjelaskan kondisi usaha tersebut setelah menggunakan 

sistem baru yang telah dirancang. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menguraikan kesimpulan yang dihasilkan dari sebuah 

penyusunan laporan kerja praktik serta saran yang disampaikan oleh 

mahasiswa kepada perusahaan serta catatan yang perlu di tindak lanjuti 

atas sebuah temuan selama kerja praktik untuk diperhatikan 

pengembangan di masa mendatang.  
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