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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Misi dibentuknya suatu usaha untuk menghasilkan pemasukan demi 

melangsngkan kehidupan serta membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. 

Kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan keuntungan dapat dinilai 

melalui laporan keuangan yang dibuatnya, dimana informasi tersebut dapat 

dijadikan tolak ukur saat pengambilan keputusan. Informasi yang diperoleh dari 

laporan keuangan digunakan sebagai penilaian kinerja perusahaan, sehingga 

pengetahuan tentang akuntansi dibutuhkan setiap perusahaan dari perusahaan 

besar atau perusahaan kecil. 

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah usaha yang 

bermanfaat dan menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya. Usaha ini tentunya 

dimiliki dalam bentuk perorangan maupun berkelompok dan jika sudah 

memenuhi syarat bisa disebut sebagai badan usaha yang dimana kegiataannya 

dilakukan dan berdomisili di Indonesia. Pada umumnya UMKM hanya membuat 

pencatatan manual sederhana seperti pemasukan kas dan pengeluaran kas serta 

transaksi lainnya. Minimnya ilmu tentang akuntansi menjadi hambatan menurut 

pemilik usaha untuk membuat laporan keuangan, karena itu solusinya dengan 

melakukan perencanaan sistem akuntansi yang mudah dengan memanfaatkan 

tekonologi informasi. Sistem pencatatan akuntansi akan dikerjakan lalu 

disesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan 

Menengah (SAK EMKM). 

Rizky Cars Rental salah satu dari sekian UMKM yang ada di kota Batam 

yang memiliki hambatan ketika menyusun laporan keuangan. Usaha ini beroperasi 

di bidang jasa yakni dengan merentalkan mobil dan bisa disewa ketika sedang 

berlibur dan jalan-jalan ke Batam selain itu bisa menggunakan supir ataupun 

menyetir sendiri. Rizky Cars Rental telah beroperasi selama 4 tahun, tapi belum 

mempunyai sistem untuk menginput transaksi dan menyajikan sebuah laporan 

keuangan yang akurat dan tertata. Pemilik usaha lebih berfokus terhadap 

pemasaran rentalan yang dimiliki dibanding pencatatan laporan keuangan. 

Sehingga pemilik sadar bahwa laporan keuangan yang akurat dan tepat juga 
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berpengaruh dalam mengambil keputusan serta melihat kelangsungan usahanya. 

Ketika pencatatan belum akurat pemilik usaha tidak bisa mengetahui untung dan 

rugi dari usahanya dan juga tidak mampu mengetahui secara pasti berapa 

pengeluaran dan pemasukan dari usaha yang sedang dijalankan. 

Dari permasalahan diatas dapat dilihat penelitian ini mengenai 

perancangan sistem pencatatan akuntansi dan membuat laporan keuangan yang 

mudah dan simpel dengan menggunakan Microsoft Office Access yang sesuai 

menurut SAK EMKM untuk Rizky Cars Rental hendak dijelaskan pada laporan 

penelitian dengan judul “Perancangan Sistem Internal dan Pencatatan 

Akuntansi pada Rizky Cars Rental”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, bahwa pada 

penelitian ini Rizky Cars Rental yang merupakan UMKM bergerak di bidang jasa 

dimana mereka menawarkan jasa rental mobil dipilih sebagai objek peneletian 

untuk dijadikan ruang lingkup observasi dalam merancang dan 

mengimplementasikan sistem pencatatan akuntansi. Rencana pada penelitian ini 

akan membuat rancangan pencatatan transaksi mampu menghasilkan sebuah 

laporan keuangan secara sistematis dengan memanfaatkan software Mircrosoft 

Office Access. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan penelitian ini yaitu mendesain kemudian menyusun suatu sistem 

pencatatan akuntansi yang berguna untuk melakukan pencatatan transaksi secara 

akurat agar tidak terjadi kesalahan. Dibuatnya sistem ini diharapkan bisa berguna 

serta mempermudah pemilik usaha ketika mencatat serta untuk membuat sebuah 

laporan keuangan disetiap periode sehingga bisa dipakai sebagai informasi untuk 

pengambilan keputusan dalam usaha. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Luaran proyek yang diperoleh pada riset ini ialah sistem pencatatan 

akuntansi menggunakan Microsoft Office Access yang disinkronkan dengan 
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keperluan usaha serta standar akuntansi yang dapat diterapkan di Rizky Cars 

Rental. Berikut ini luara dari proyek ini: 

1. Mengumpulkan data yang akan dipakai dalam mencatat transaksi serta 

memanfaatkan Microsoft Office Access menjadi perangkat yang bisa 

meringankan proses pencatatan data usaha tersebut. 

2. Membuat formulir untuk suatu transaksi yang timbul pada usaha tersebut 

maka formulir yang dipakai ialah: 

a. Formulir daftar akun 

b. Formulir daftar aset 

c. Formulir jurnal umum 

d. Formulir pendapatan 

3. Melengkapi sistem akuntansi sampai pada memproduksi suatu laporan 

keuangan yang berisi: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan 

perubahan ekuitas, laporan neraca saldo, dan buku besar. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagi pemilik usaha 

Pemilik usaha dengan mudah memperoleh informasi mengenai laporan 

keuangan secara tepat dan akurat karena telah mengaplikasikan sistem 

pencatatan akuntansi yang sudah dirancangan secara sistematis. Melalui 

informasi yang dimiliki pemilik usaha mampu mengambil keputusan 

ketika ada masalah yang terjadi dalam usahanya. 

2. Bagi akademis 

Dapat meningkatkan wawasan serta pemahaman mengenai sistem 

pencatatan akuntansi untuk membuat suatu laporan keuangan serta 

mempelajari praktek menggunakan konsep akademis. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dibuat dengan maksud untuk mendeskripsikan 

secara rinci tentang elemen-elemen yang ada pada laporan penelitian ini. Berikut 

ini akan dijabarkan sistematikan bab laporan ini: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini mejelaskan mengenai latar belakang, ruang lingkup, tujuan 

proyek, luaran proyek, manfaat proyek serta sistematika 

pembahasan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan perihal basis teori dan literatur yang dijadikan 

referensi sebagai landasan penelitian. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menguraikan informasi umum mengenai perusahaan yang 

dijadikan objek pada penelitian ini yang berisi deskripsi identitas 

perusahaan, susunan organisasi perusahaan dan kegiatan operasi 

yang dilakukan beserta sistem yang dimiliki perusahaan. 

BAB IV METODOLOGI 

Bab ini memperjelas gambaran perancangan serta objek penelitian, 

metode pengumupulan informasi yang dipakai, proses penyusunan 

sistem dan agenda menjalankan penelitian. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menguraikan hasil analisis data serta perancangan sistem 

yang dilakukan, dan perkara yang datang saat 

mengimplementasikan sistem. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini merincikan perihal mengaplikasikan sistem beserta kondisi 

sehabis implementasi. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menyampaikan sebuah hasil dari riset yang sudah 
dilaksanakan, beserta menyampaikan pendapat untuk tinjauan 
berikutnya kepada klien kemudian menambahkan catatan yang bisa 
ditindaklanjuti dalam mengembangkan penelitian selanjutnya 
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