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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang Masalah  

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan roda penggerak 

perekonomian di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan jumlah UMKM 

yang semakin banyak di Indonesia dan telah mempengaruhi berbagai aspek 

perekekonomian serta memberikan dampak peningkatan ekonomi di Indonesia. 

Dampak lain dari adanya UMKM adalah semakin banyak lapangan kerja yang 

baru dan mempengaruhi berkurangnya pengangguran. Kementerian Koperasi 

Usaha Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa pada tahun 2013, UMKM di 

Indonesia telah mencapai 57 juta usaha dengan penggunaan sumber daya manusia 

sekitar 114 juta orang (Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Republik Indonesia, 2016) . 

Peran ilmu akuntansi pada UMKM sangatlah penting dalam operasional 

suatu usaha, dimana dengan akuntansi dapat memberikan suatu laporan yang 

berguna bagi pemilik usaha dalam pengambilan keputusan. Pemilik usaha yang 

tidak memiliki latar belakang pendidikan keuangan akan mengalami kesulitan. 

Hal ini menyebabkan pemilik tidak mengerti dan melakukan pencatatan laporan 

yang memadai dalam usaha yang dioperasikan (Ayuningtyas, 2017). 

UMKM merupakan suatu kegiatan usaha yang memiliki pengaruh cukup 

penting, sehingga perlu dikembangkan secara terus-menerus. Cara yang dapat 

dilakukan dengan mengurangi setiap masalah yang dialami. Pengelolaan data 

laporan keuangan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. 

Pelaku usaha selalu menggunakan asumsi dalam pengambilan keputusan, hal 
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tersebut dikarenakan tidak adanya pencatatan yang baik dan benar. Dengan 

adanya laporan keuangan serta informasi akuntansi dapat memberikan pengaruh 

yang sangat besar untuk keberhasilan UMKM (Suci, 2017). 

Salah satu UMKM yang dapat ditemukan di Batam adalah Bengkel 

Ridho Auto. Bengkel Ridho auto merupakan usaha yang bergerak dibidang 

reparasi badan mobil. Bengkel Ridho Auto berlokasi di Komplek Pasar Pelita 

Blok 4 No. 26 Lubuk Baja, Nagoya Batam. Bengkel Ridho Auto sudah 

beroperasional selama 11 tahun, tetapi belum memiliki sistem yang memadai dan 

akurat dalam pencatatan laporan akuntansi. Hal demikian menyebabkan pemilik 

tidak melakukan pencatatan secara periode untuk mengetahui operasional usaha. 

Dalam pencatatan keuangan, pemilik hanya mengandalkan sistem pencatatan 

manual berupa harian. 

Pencatatan manual tersebut menyebabkan pemilik tidak mengetahui 

dengan pasti pendapatan usaha, biaya operasional dan keuntungan ataupun 

kerugian yang dialami. Pengambilan keputusan akan pengembangan bisnis juga 

sulit untuk dilakukan karena tidak adanya data keuangan yang memadai. Oleh 

karena itu, dilakukan perancangan sistem pencatatan akuntansi pada Bengkel 

Ridho Auto dan akan dijabarkan secara merinci pada laporan kerja paktik ini. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Bengkel Ridho Auto ditetapkan menjadi objek untuk dilakukan 

penelitian karena usaha belum memiliki sistem pencatatan akuntansi dan sistem 

pengendalian internal yang baik bagi pemilik. Hal demikian menyebabkan 

pemilik memiliki kendala dalam mengambil keputusan. Ruang lingkup dalam 
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penelitian meliputi perancangan sistem pencatatan akuntansi, pengendalian 

internal, serta laporan keuangan dalam bentuk suatu program sederhana dengan 

menggunakan salah satu software yang mudah untuk dipahami yaitu Microsoft 

Office Access 2013. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan proyek diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi usaha 

dalam merancang sebuah laporan keuangan yang sederhana, tetapi masih 

memberlakukan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah ada. Diharapkan 

juga dapat menerapkan pengendalian internal bagi usaha. Bengkel Ridho Auto 

kedepannya dapat membuat sendiri penyajian laporan keuangan yang sesuai 

dengan SAK yang telah berlaku dan dapat melakukan pengendalian internal yang 

lebih efisien. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Mendesain sebuah sistem yang dapat mencatat akuntansi yang berbasis 

Microsoft Office Access 2013 yang meliputi berbagai sistem yang merupakan 

pencatatan transaksi, dimana pencatatan ini dapat digunakan dalam pembuatan 

laporan. Sistem pencatatan terdiri dari: 1) sistem pencatatan transaksi penjualan, 

2) sistem pencatatan transaksi pembelian, 3) sistem pencatatan transaksi 

penerimaan kas, 4) sistem pencatatan transaksi pengeluaran kas, 5) sistem 

pencatatan transaksi jurnal umum, 5) laporan laba rugi, 6) laporan perubahan 

modal, 7) laporan posisi keuangan, 8) laporan penjualan, dan 9) laporan daftar 

aset. 
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1.5  Manfaat Kerja Praktik 

Manfaat yang diperoleh dalam proyek ini diharapkan dapat berguna bagi 

pemilik usaha, seperti: 

1. Dapat melakukan pencatatan akuntansi secara akurat dan handal. 

2. Dapat menghasilkan sebuah laporan keuangan yang sesuai dengan 

standar akuntansi dan peraturan yang berlaku. 

3. Pemilik usaha dapat mengetahui keuntungan ataupun kerugian yang 

dialami usahanya guna untuk pengambilan keputusan untuk usaha 

kedepannya. 

 

1.6  Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penyusunan laporan kerja praktik ini 

adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, ruang 

lingkup, tujuan dan manfaat proyek, luaran proyek, serta 

sistematika pembahasan atas penyusunan laporan kerja praktik ini. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis menjabarkan tentang kerangka teoritis, kajian 

pustaka yang digunakan dalam melaksanakan kerja praktik serta 

uraian penyusunan konsep penerapan kerja praktik. 

 

 

 

Dita Novrianti. Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi pada Bengkel Ridho Auto. 
UIB Repository©2019



5 

 

 
Universitas Internasional Batam 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Pada bab ini penulis menjabarkan mengenai gambaran umum 

perusahaan yang terdiri dari identitas perusahaan, struktur 

organisasi, dan aktivitas kegiatan operasional perusahaan. 

BAB IV METODOLOGI 

Pada bab ini penulis menjabarkan tentang rancangan penelitian, 

objek penelitian, teknik pengumpulan data, metodologi 

pelaksanaan, jadwal kerja, serta perancangan. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini penulis menjabarkan tentang gambaran hasil 

observasi, perancangan luaran proyek, dan kendala implementasi. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai pengimplementasian  

luaran proyek dan kondisi setelah pengimplementasian. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini penulis menjabarkan mengenai kesimpulan, saran, 

serta hal yang perlu ditindak lanjuti terkait kerja praktik ini. 
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