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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki 

beragam jenis bidang usaha, sehingga dapat membantu dalam kegiatan ekonomi. 

Tahun 2015, Indonesia melakukan kerjasama dibidang ekonomi berupa 

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Upaya menghadapi berbagai persaingan 

usaha antar negara yang bergabung dalam ASEAN dapat dilakukan dengan 

membuka lapangan kerja baru, atau mempersiapkan diri menjadi Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang handal agar mampu bersaing secara kompetitif menghadapi 

MEA. Membuka lapangan kerja baru dengan mendirikan UMKM selain upaya 

untuk menghadapi MEA juga dapat mendorong memberikan pelayanan ekonomi 

kepada masyarakat, membantu pertumbuhan ekonomi, membantu meningkatkan 

pendapatan masyarakat dan membantu negara untuk mengurangi pengangguran. 

Tabel 1.1 Perkembangan UMKM di Indonesia Tahun 2015 – 2017  

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) periode  2015 - 2017 

Tabel tersebut menjelaskan bahwa UMKM di Indonesia mengalami 

peningkatan dalam beberapa tahun, hal ini menggambarkan daya saing bisnis  

pemilik usaha kecil di Indonesia mempunyai semangat kewirausahaan dan inovasi 

serta dapat menjadikan hal tersebut sebagai kekuatan pendorong untuk 

meningkatkan daya saing bisnis. Usaha dapat berjalan dengan lancar jika pemilik 

usaha dapat meningkatkan strategi baik dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, 

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

Unit 59.262.772 99,99 61.651.177 99,99 62.922.617 99,99

Usaha Mikro Unit 58.521.987 98,74 60.863.578 98,71 62.106.900 98,7

Usaha Kecil Unit 681.522 1,15 731.047 1,19 757.090 1,2

Usaha Menengah Unit 59.263 0,1 56.551 0,09 58.627 0,09

Indikator Satuan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
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laporan usaha, dan fasilitas pendukung lainnya yang mendukung kelangsungan 

usaha (Susilo, 2010). 

Kesadaran masyarakat akan UMKM terus meningkat namun kesadaran 

akan sistem informasi akuntansi dan laporan keuangan sangat minim. Minimnya 

pengetahuan tersebut dapat menjadi hambatan yang sering dihadapi pemilik 

UMKM untuk mengembangkan bisnis dalam jangka panjang. Romney, B 

Marshall dan Steinbart (2014) menjelaskan sistem informasi akuntansi menjadi 

dasar bisnis yang sukses dalam upaya meningkatkan kinerja serta daya saing di 

pasar serta membantu pemilik dalam membuat keputusan yang berkualitas dan 

tepat waktu dalam pertumbuhan usaha. Adanya sistem informasi akuntansi 

memudahkan pemilik untuk menjalankan kegiatan operasional transaksi sehari-

hari maupun dalam pembuatan sebuah laporan menjadi lebih efisien dan efektif 

karena pencatatan dapat dilakukan dengan komputer.  

Penelitian ini memilih Anisa Scraft sebagai objek penelitian. Anisa Scraft 

merupakan salah satu tempat yang menyediakan jual beli busana pakaian muslim 

terutama jilbab. Anisa Scraft belum mempunyai sistem pencatatan akuntansi yang 

sistematis dan akurat sehingga informasi yang berhubungan dengan kegiatan 

usaha berupa laporan keuangan tidak tersedia, selain itu tidak dilakukan 

pencatatan akhir persediaan barang sehingga pemilik Anisa Scraft tidak 

mengetahui berapa pemasukan dan pengeluaran barang telah terjual, barang yang 

telah dibeli, maupun hilang. Hal ini jika dibiarkan akan menghambat pemilik 

untuk mengetahui persediaan barang, dan menghambat dalam menilai prospek 

kemajuan usahanya. Berdasarkan pembahasan tersebut dan telah dilakukannya 

hasil observasi permasalahan yang dihadapi, akan dilakukan pembahasan lebih 

Dini Wulandari. Perancangan Sistem dan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi pada Anisa Scraft. 
UIB Repository©2019



3 

 

   Universitas Internasional Batam 

lanjut mengenai perancangan sistem akuntansi pada usaha kecil Anisa Scraft 

dengan judul “Perancangan Sistem dan Implementasi Sistem Informasi 

Akuntansi pada Anisa Scraft”  

 

1.2 Ruang Lingkup  

Batasan ruang lingkup penelitian ini hanya perancangan sistem akuntansi 

dan pelaporan keuangan usaha berbasis Microsoft Office Access sesuai dengan 

kebutuhan Anisa Scraft. Rancangan sistem dibuat sederhana untuk memudahkan 

Anisa Scraft dalam kegiatan operasional usaha dimulai dengan memasukan data-

data input berupa daftar akun, daftar aset, daftar persediaan , daftar supplier, 

daftar pengiriman dan memasukan transaksi berupa transaksi penjualan, 

pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas, penyusutan, dan stock opname. 

Setelah daftar akun dan transaksi telah dilakukan proses memasukan data maka 

dapat menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh Anisa Scraft. Setelah 

itu akan dilakukan evaluasi apakah pencatatan maupun sistem yang dirancang 

dapat berjalan efektif. 

 

1.3 Tujuan Proyek  

Tujuan dari proyek ini untuk membantu pemilik mencatat setiap transaksi 

dan mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar keuangan yang 

berlaku. Penyajian laporan keuangan berbasis Microsoft Office Access agar tepat 

waktu sehingga dapat membantu pemilik usaha sebagai dasar mengambil 

keputusan untuk kemajuan Anisa Scraft. Tujuan lain dalam proyek ini diharapkan 
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sistem yang dirancang dapat diimplementasikan seterusnya dalam membantu 

kegiatan oprasional usaha Anisa Scraft.   

 

1.4 Luaran Proyek 

Pembahasan ruang lingkup yang dilakukan sebelumnya mendasari 

penyusunan desain dan implementasi sistem pada Anisa Scraft dimana sistem 

informasi akuntansi berbasis perangkat lunak Microsoft Office Access. Sistem 

tersebut terdiri dari daftar akun, daftar aset, daftar persediaan, daftar stock 

opname, daftar supplier sebagai pendukung memasukan transaksi dan akan 

menghasilkan berupa laporan keuangan. Proses pemasukan data atau pencatatan 

transksi terdiri dari transaksi penjualan, pembelian, penerimaan kas, dan 

pengeluaran kas. Laporan keuangan yang mampu disajikan berupa laporan posisi 

keuangan, laporan laba rugi, daftar persediaan dan laporan harga pokok penjualan. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

 Penelitian pembuatan sistem ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

berbagai pihak yang berkepentingan sebagai berikut: 

1. Bagi Pemilik Usaha  

Memberikan sistem akuntansi yang lebih baik dan efektif dibandingkan 

dengan sistem sebelumnya yang menjadi hambatan bagi kemajuan usaha. 

Memberikan informasi berupa laporan keuangan yang dapat dimengerti oleh 

pemilik usaha sehingga dapat menjadi acuan dasar dalam pengambilan 

kepuasan usaha yang dijalankan agar dapat terus berkembang dan berjalan 

dalam jangka panjang maupun dapat bersaing dengan usaha-usaha lainnya. 
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2. Bagi Akademisi  

Menambah wawasan keterampilan mahasiswa dalam pembuatan sistem 

akuntansi dan menambah tanggung jawab mahasiswa dalam melaksanakan 

kerja dilapangan dan dapat memberikan solusi yang terjadi dilapangan. 

Selain itu hasil desain sistem akuntansi ini dapat menjadi referensi untuk 

proyek-proyek selanjutnya. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berfungsi memberikan gambaran umum bagian-

bagian dari setiap bab. Adapun isi laporan pembahasan kerja praktik secara garis 

besar terdiri dari berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Menjelaskan secara singkat tentang latar belakang masalah, ruang 

lingkup proyek, tujuan proyek, luaran proyek, manfaat proyek serta 

sistematika pembahasan yang dilakukan secara keseluruhan dari 

pembuatan laporan kerja praktik. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Penjelasan mengenai uraian kerangka teoritis berupa teori penelitian 

terdahulu, kajian pustaka, maupun referensi lain yang berhubungan 

dengan penyusunan dari kerja praktik ini. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Memberikan informasi tentang identitas perusahaan secara umum yang 

terdiri dari struktur organisasi, sistem sebelumnya yang digunakan 

usaha, serta kegiatan operasional sehari-hari. 
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BAB IV METODOLOGI 

Menguraikan mengenai tentang rancangan metode penelitian, teknik 

pengumpulan data, proses perancangan, tahapan dan jadwal 

pelaksanaan kerja praktik. 

BAB V  ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN  

Memberikan penjelasan tentang gambar hasil dari observasi, 

perancangan luaran proyek, dan kendala yang terjadi saat implementasi. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Memberikan penjelasan uraian tentang implementasi dan kondisi 

setelah implementasi system dan solusi apabila terjadi kendala 

pengguna terhadap sistem akuntansi. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Memberikan penjelasan mengenai tentang kesimpulan dari sistem yang 

dirancang penelitian dan saran yang diperoleh pada saat penelitian. 
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