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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang  

Perekonomian dalam suatu negara ataupun daerah pada Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menegah (UMKM) termasuk bagian penting yang memiliki peran 

untuk mendorong negara dalam meningkatkan pembangunan nasional 

sebagaimana telah diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menegah (UMKM). Meskipun usaha yang dikelola tidak 

memiliki karyawan dalam skala besar, akan tetapi karena jumlah aset dan 

pendapatan cukup besar, sehingga peranan UMKM sangat penting dalam 

menunjang atau memperbaiki perekonomian dan memberikan dampak yang 

berpengaruh positif untuk menggerakan roda perekonomian bangsa dan 

mengurangi jumlah pengangguran. 

UMKM menjadi salah satu bentuk usaha yang memerlukan dukungan 

untuk berkembang. UMKM cenderung tidak memiliki sistem pencatatan yang 

memadai sehingga laporan yang dihasilkan atas usaha tidak efektif dan efisien 

serta mungkin tidak memiliki laporan keuangan. Setiap perusahaan didorong 

untuk melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan secara efektif dan 

efisien. Hal ini dikarenakan laporan keuangan menjadi data yang sangat penting 

bagi setiap usaha dan juga pemangku kepentingan yang terkait untuk menganalisis 

keuangan serta pengambilan keputusan di dalam perusahaan. 

Pada kenyataanya pemilik UMKM masih banyak yang belum melakukan 

sebuah pencatatan serta penyusunan laporan keuangan untuk usahanya, karena 

pada umumnya pelaku UMKM hanya melakukan pengumpulan bukti nota-nota 

pembelian atau hanya mencatat semua bukti pengeluaran dan pendapatan secara 
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manual. Didukung dengan perkembangan teknologi yang semakin modern saat 

ini, pelaku usaha seharusnya menerapkan sistem akuntansi yang akurat dan efisien 

agar tidak membuang-buang waktu dalam mengerjakan laporan keuangan. Sistem 

akuntansi dapat diterapkan dengan pencatatan menggunakan sistem berbasis 

komputer seperti program Microsoft Office Access 2013. Rangkaian proses 

pencatatan akuntansi dapat dilakukan dari tahap awal pencatatan transaksi yang 

terjadi pada usaha sampai pada tahap akhir dengan menghasilkan sebuah laporan 

keuangan. Proses penyajian sebuah laporan keuangan menggunakan 

komputerisasi akuntansi menjadikan proses akuntansi lebih mudah, ringkas, serta 

jelas (Sastrawan, Pratiwi, & Merdekawati, 2012). 

Untuk membantu para pelaku bisnis dalam merancang sistem pencatatan 

akuntansi yang akurat dan efisien, maka penulis mulai melaksanakan kerja praktik 

pada salah satu usaha yang ada di daerah Batam yaitu depot air Sumber Tirto. 

Depot air Sumber Tirto dijadikan sebagai objek kerja praktik untuk merancang 

sebuah sistem akuntansi yang menggunakan komputer berbasis Microsoft Office 

Access 2013. 

Sumber Tirto merupakan depot isi ulang air galon yang bergerak di 

bidang jasa, yang telah didirikan oleh Bapak Jumadi sejak 9 April 2010. Usaha ini 

berdomisili di Tanjung Teritip RT 01/ RW 07 Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk 

Baja Batam.  Depot air Sumber Tirto memperkerjakan tiga (3) orang karyawan. 

Jam operasional dari pukul 08:30-17:00 WIB setiap hari. Kurangnya pencatatan 

yang dilakukan oleh pihak depot air Sumber Tirto atas pembelian yang hanya 

mengandalkan kumpulan nota-nota pembelian dan pencatatan total pendapatan 
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secara manual, sehingga sangat sulit bagi pemilik untuk mengetahui kinerja dari 

usahanya. 

Dengan adanya sistem pencatatan akuntansi diharapkan dapat membantu 

pemilik menjalankan usaha serta mempermudah dalam pengambilan keputusan. 

Berdasarkan permasalahan di atas akhirnya penulis melakukan kerja praktik 

dengan judul “Perancangan dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal 

serta Pencatatan Akuntansi pada Depot Air Sumber Tirto”. 

 

1.2  Ruang Lingkup 

Tidak adanya sistem pencatatan akuntansi pada depot air Sumber Tirto 

menjadi salah satu permasalahan yang dimiliki oleh pemilik usaha, karena pemilik 

hanya mengumpulkan nota-nota pembelian dan pencatatan total pendapatan. Hal 

ini mengakibatkan pemilik tidak mengetahui pasti laba atau rugi yang dialami. 

Ruang lingkup dari kerja praktik ini adalah merancang sistem 

pengendalian internal serta sistem pencatatan akuntansi dari depot air Sumber 

Tirto yang berbasis komputerisasi menggunakan program Microsoft Office Access 

2013. Pencatatan transaksi akuntansi yang diolah dalam sistem yaitu, penjualan, 

pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas secara otomatis terhubung ke setiap 

link yang telah dirancang dalam sistem. Pada tahap ini sistem akuntansi yang 

dirancang dapat menghasilkan laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan 

beberapa laporan tambahan seperti laporan penjualan, laporan pembelian , laporan 

pengeluaran kas, dan laporan penerimaan kas. 
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Laporan keuangan yang disajikan dapat digunakan pemilik usaha untuk 

mendapatkan informasi keuangan untuk mengambil sebuah keputusan terhadap 

usahanya dan sistem pencatatan yang dirancang juga ditunjang dengan sistem 

pengendalian internal. 

 

1.3  Tujuan Proyek 

 Proyek kerja praktik ini bertujuan untuk merancang sistem akuntansi 

yang berbasis komputerisasi dengan program Microsoft Office Access 2013. 

Perancangan sistem akuntansi untuk memudahkan pemilik usaha dalam 

melakukan pencatatan sehingga menghasilkan sebuah laporan keuangan yang 

akurat. Sistem yang dirancang diharapkan dapat diimplementasikan. Laporan 

keuangan yang dihasilkan dapat memberikan penjelasan tentang sebuah informasi 

mengenai keuntungan maupun kerugian pada setiap periode, sehingga pemilik 

dapat mengelola keuangan, membuat keputusan terkait prospek usaha, dan 

membantu pemilik usaha untuk meningkatkan kinerja usaha. 

 

1.4  Luaran Proyek 

 Berdasarkan sistem yang dirancang dengan menggunakan program 

Microsoft Office Access 2013, maka luaran proyek dari kerja praktik ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Merancang sistem akuntansi berupa data seperti: 

a. Daftar akun, 

b. Daftar aset, 

c. Daftar pelanggan, 
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d. Daftar pemasok, 

e. Daftar persediaan, 

f. Form penjualan, 

g. Form pembelian, 

h. Form penerimaan kas, 

i. Form pengeluaran kas, 

j. Form kartu persediaan, dan  

k. Form penyusutan. 

2. Merancang sistem akuntansi untuk mencatat transakasi keuangan 

(jurnal): 

a. Sistem transaksi penjualan, 

b. Sistem transaksi pembelian, 

c. Sistem transaksi penerimaan kas, 

d. Sistem transaksi pengeluaran kas, dan 

e. Sistem transaksi jurnal umum. 

3. Merancang sistem akuntansi untuk pelaporan informasi keuangan: 

a. Buku besar, 

b. Neraca saldo, 

c. Laporan laba rugi, 

d. Laporan posisi keuangan, 

e. Laporan penjualan, 

f. Laporan pembelian, 

g. Laporan penerimaan kas, dan 

h. Laporan pengeluaran kas. 
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1.5  Manfaat Proyek 

 Hasil dari pengamatan, wawancara, serta perancangan sistem akuntansi 

pada proyek kerja praktik ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi 

pihak depot air Sumber Tirto selaku pemilik maupun pihak akademisi. 

1. Pihak Sumber Tirto 

Manfaat dari proyek ini bagi depot air Sumber Tirto adalah untuk 

membantu pemilik menghasilkan laporan keuangan yang sistematis 

sehingga menggambarkan kondisi keuangan usaha dan sebagai panduan 

untuk pengambilan keputusan. 

2. Bagi akademisi 

Bagi akademisi diharapkan dapat dijadikan referensi dalam pembuatan 

sistem akuntansi pada masa yang akan datang dengan permasalahan yang 

serupa dan juga dapat menambah pengetahuan mengenai sistem 

pencatatan akuntansi sehingga dapat membandingkan antara teori dan 

praktik. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

 Tujuan dari sistematika pembahasan ini adalah sebagai gambaran umum 

mengenai bagian-bagian dalam penyusunan laporan kerja praktik, yang terdiri dari 

tujuh bab yang saling berhubungan dan melengkapi satu sama lain. Berikut 

merupakan isi dari laporan kerja praktik: 
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BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, ruang 

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

pembahasan dari penyusunan laporan kerja praktik. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi mengenai teori, temuan dan hasil penelitian 

sebelumnya, serta penjelasan informasi lainnya yang relevan dan di 

dapat dari berbagai sumber referensi untuk dijadikan dasar 

pengambilan topik kerja praktik yang akan dibahas. 

BAB III  GAMBARAN UMUM USAHA 

 Bab ini menjelaskan secara rinci tentang identitas dari usaha mulai 

dari tanggal berdirinya usaha, susunan di dalam organisasi usaha, 

serta aktivitas operasional dari usaha yang dijelaskan secara jelas 

dan lengkap. 

BAB IV  METODOLOGI 

Bab ini memberikan uraian tentang rancangan penelitian, teknik 

pengumpulan data, proses perancangan sistem, serta tahapan dan 

jadwal pelaksanaan kerja praktik. 

BAB V   ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini memberikan uraian tentang analisis data, perancangan, dan 

kendala implementasi sistem yang dialami oleh tempat penelitian. 

Analisis data menjelaskan tentang hasil observasi, bagian 

perancangan berisi gambaran tentang perancangan sistem oleh 
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peneliti dalam kerja praktik, sedangkan kendala implementasi akan 

diuraikan jika proyek tidak dapat diimplementasikan di tempat 

penelitian. 

BAB VI  IMPLEMENTASI 

Bab ini menjelaskan tentang implementasi sistem dan kondisi 

setelah implementasi yang merupakan bagian khusus untuk 

mahasiswa yang melakukan tahap implementasi. Bab ini 

menjelaskan proses yang terjadi dan umpan balik yang diperoleh 

dari hasil implementasi di tempat penelitian. Dan juga berisi 

tentang kondisi saat implementasi serta kondisi setelah 

implementasi. 

BAB VII  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan 

dari keseluruhan proyek penelitian laporan kerja praktik yang 

dilakukan dan saran yang di tuju kepada peneliti selanjutnya 

sebagai perbaikan dan perkembangan pada masa yang akan datang. 
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