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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat, perkembangan 

usaha dan lingkungan bisnis yang semakin kompetitif sehingga informasi 

akuntansi sangat penting dalam menjalankan kegiatan operasional suatu usaha 

demi tercapainya tujuan utama, yaitu keuntungan. Informasi akuntansi yang 

dimaksudkan adalah laporan keuangan yang bisa dijadikan media dalam 

pengambilan keputusan dan informasi keuangan dengan bertujuan mewujudkan 

kualitas dan mutu dalam usaha.  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

UMKM menyebut UMKM adalah sebuah usaha dikelolah individual atau badan 

usaha yang produktif dan independen dengan penggolongan usaha berdasarkan 

kriteria total kekayaan neto telah diatur Undang-Undang bersangkutan. UMKM 

dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan 

pendapatan rakyat sekaligus dalam pengentasan kemiskinan.  

Pada saat ini, sangat penting untuk mendapatkan informasi kondisi usaha 

dan laporan keuangan yang akan membantu usahawan untuk melakukan 

perbaikan maupun peningkatan kualitas usahanya, tetapi masih banyak UMKM 

yang belum sadar akan pentingnya informasi tersebut. Di Indonesia masih 

tergolong rendah dan lebih menyukai sistem tradisional yaitu pencatatan. Dalam 

rangka mendorong peningkatan kesadaran masyarakat indonesia .Perlu adanya 

kerja praktek untuk membantu umkm lebih mengenal dan memahami sistem 

Fendy. Perancangan Sistem Akuntansi dan Pengendalian Internal pada Bc’s Cone, 2019. 
UIB Repository©2019



2 

Universitas Internasional Batam 

akuntansi serta mampu membaca laporan keuangan. Menyediakan pencatatan 

yang dilakukan oleh UMKM adalah sangat sederhana tanpa menggunakan suatu 

sistem dan bukti transaksi yang memadai sedangkan dalam penyusunan laporan 

keuangan diperlukan pencatatan yang tepat dan bukti transaksi yang memadai. 

Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pengendalian, pencatatan dan pelaporan 

akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). 

Penerapan ilmu akuntansi dalam pengelolahan keuangan UMKM masih 

kurang dipahami oleh pemilik usaha. Para pemilik UMKM hanya melakukan 

pencatatan sebatas pada pemasukan dan pengeluaran dalam usahanya. Sistem 

akuntansi memiliki peranan yang sangat penting bagi pengusaha dalam membuat  

keputusan dan pengelolaan usaha tersebut. 

Penerapan sistem informasi akuntansi juga perlu diterapkan internal 

control didalam usaha UMKM. Heri (2008) menyatakan bahwa internal control 

meliputi semua perencanaan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan 

meliputi kegiatan dalam menjaga harta perusahaan, penyalahgunaan dan 

penggunaan harta yang tidak terotorisasi. Internal control dapat meningkatkan 

keakuratan data akuntansi perusahaan melalui pengurangan risiko kesalahan 

dalam proses operasional dan kegiatan akuntansi. Sebuah sistem informasi 

akuntansi didukung oleh pengendalian internal yang bagus, perusahaan dapat 

menghindari dari pihak yang tidak bertanggung jawab dalam penggelapan 

maupun pemborosan harta perusahaan.  

Objek dalam pelaksanaan kerja praktek ini adalah BC’s cone sebuah 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjual ice  cream di Batam. 
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BC’S Cone sudah berdiri sejak tahun 2014, akan tetapi usaha rumah makan masih 

belum mempunyai sistem akuntansi yang akurat. Pencatatannya dilakukan dengan 

cara sederhana serta manual untuk mengetahui laba secara kotor sehingga tidak 

dapat menghasilkan beberapa laporan : laporan posisi keuangan, laba rugi serta 

laporan keuangan lainnya. Tidak mempunyai laporan keuangan, BC’S Cone 

mampu menampilkan total penjualan, biaya produksi, serta keuntungan 

berdasarkan hasil operasional usaha yang handal dalam menmbuat keputusan 

usaha yang tepat. Menyadari akan pentingnya sistem akuntansi dalam 

menjalankan sebuah bisnis, dengan demikian penulis berniat mendesain sebuah 

sistem pencatatan akuntansi dan juga pengendalian internal yang disajikan 

kedalam laporan kerja praktek berjudul “Perancangan Aplikasi Pencatatan 

Akuntansi Dan Pengendalian Internal pada BC’S Cone”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup proyek ini meliputi mendesain dan pengimplementasikan 

sistem pencatatan akuntansi yang mengunakan Microsoft Access dalam berisikan 

sistem mencatat dan sistem pelaporan keuangan serta pencatatan akuntansi 

mampu menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan 

berupa piutang, laporan hutang dan kartu persediaan, laporan laba rugi, perubahan 

modal. 

Ruang lingkup permasalahan yang akan diobservasi pada BC’S Cone 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara sistem pencatatan dan pengendalian internal yang telah 

diterapkan pada BC’S Cone? 
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2. Apakah sistem pencatatan dan pengendalian internal pada BC’S Cone 

telah sesuai dengan teori yang berlaku? 

3. Apakah penerapan sistem pencatatan akuntansi dan pengendalian internal 

pada BC’S Cone berjalan dengan efektif dan efisien? 

1.3 Tujuan Proyek 

Adapun tujuan proyek ini antara lain yaitu: 

1. Agar mengetahui bagaimana system pencatatan dan pengendalian 

internal yang telah diterapkan pada BC’S Cone 

2. Agar mengetahui apakah sistem pencatatan dan pengendalian internal 

pada BC’S Cone sesuai teori yang berlaku 

3. Untuk mengetahui apakah implementasi sistem pencatatan akuntansi dan 

pengendalian internal pada BC’S Cone telah berjalan dengan efektif dan 

efisien 

 

1.4 Luaran Proyek 

Permukaan proyek yang dihasilkan ialah sebagai berikut:  

1. Mendesain sebuah sistem informasi akuntansi yang di program Microsoft 

Access yang terdiri dari daftar akun sampai dengan pelaporan laporan 

keuangan, antara lain: 

a. Form Daftar Akun 

b. Form Bahan Baku 

c. Form Pemasok 

d. Form Daftar Menu 

e. Form Penjualan 
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f. Form Pembelian 

g. Form Pembayaran Hutang 

h. Form Penerimaan Kas 

i. Form Pengeluaran Kas 

j. Form Jurnal Umum 

k. Laporan Stok 

l. Laporan Pembelian 

m. Laporan Penjualan 

n. Buku Besar 

o. Laporan Laba Rugi 

p. Laporan Perubahan Modal 

q. Laporan Posisi Keuangan 

2. Merancang sistem pengendalian internal, sebagai berikut: 

a. Flowchart dalam pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran 

kas 

b. Standard Operating Procedure (SOP) untuk pemilik usaha 

c. Form untuk dokumen-dokumen dalam penerimaan dan pengeluaran 

kas  

 

1.5 Fungsi Proyek 

Tujuan penelitian ini bermaksud bisa membawa kontribusi bagi pihak-

pihak yang menggunakannya, antara lain: 

1. Bagi UMKM 
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Rancangan sintem dan pengendalian internal dapat bertujuan untuk 

diimplementasikan dalam memperbaiki kekurangan serta masalah sedang 

dialami oleh perusahaan dan dijadikan sebagai kerangka acuan sebagai 

dasar pencatatan akuntansi dan juga menghasilkan laporan keuangan 

yang tepat dan akurat. 

2. Bagi Akademisi 

Melalui hasil kajian ditargetkan mampu menjadi sarana dalam 

menambah wawasan dan pengetahuan dalam hal sistem akuntansi dan 

pengendalian internal dan  sebagai acuan referensi bagi penelitian 

lanjutan. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Susunan pembahsan ini dalam menyusun pelaporan praktek kerja ini 

adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pembahasan pada bab ini membahas dasar permalasahan yang 

dikemukakan, pihak pihak yang terlibat , tujuan proyek, diluar lingkup 

proyek, manfaat proyek hingga sistematis penyusunan laporan kerja 

praktek. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pembahasan pada bab ini menyajikan secara ringkas mengenai semua 

materi terkait yang berisi teori, temuan, hasil penelitian sebelumnya dan 

informasi lainnya yang relevan sehingga digunakan sebagai referensi dasar 

pelaksanaan kerja praktek ini. 
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BAB III  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab III identitas perusahaan, kegiatan operasional, struktur 

organisasi perusahaan, kegiatan operasional perusahaan dan tata cara 

proses perusahaan  UMKM tersebut diuraikan sesuai dengan 

fungsinya. 

BAB IV  METODOLOGI 

Pada bab IV mendefinisikan model desain penulis, tata cara 

mengumpukan data, tahap perancangan, tahap melakukan penelitian 

yang terdiri dari beberapa tahap yaitu persiapan, pelaksanaan, 

penilaian dan pelaporan serta penjadwalan kerja. 

BAB V  ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Pada bab V menguraikan data mengandung gambaran hasil 

pengamatan/tanya jawab, perancangan sistem pencatatan akuntansi 

dan kendala –kendala yang dihadapi dalam implementasi. 
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