
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia

saat  ini,  dan  seiring  berkembangnya  zaman  serta  meningkatnya  kebutuhan

manusia, ekonomi secara terus-menerus mengalami pertumbuhan dan perubahan.

Secara nyata serta umum terlihat yakni, inflasi, pengangguran, kesempatan kerja,

dan  sebagainya.  Di  sinilah  letak  peranan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah

(UMKM) yang banyak  mempengaruhi  perekonomian di  Indonesia,  merupakan

sebuah usaha milik orang perorangan badan usaha yang bukan merupakan anak

atau  cabang  dari  perusahaan  lain  dengan  kriteria  memiliki  modal  usaha  yang

memiliki batasan-batasan tertentu (Aufar, 2014).

Di Indonesia, UMKM ini menjadi salah satu perentas kemiskinan. Untuk

memberikan kelancaran dalam perkembangan UMKM, kemudahan dalam bidang

keuangan yakni sistem akuntansi sangat dibutuhkan untuk mempermudah proses

operasi UMKM itu sendiri. Di tetapkan yakni sistem pencatatan akuntansi yang

diharapkan  dapat  membantu  dalam menyusun  laporan  keuangan  dengan  tepat

tanpa harus terjebak dalam kerumitan standart akuntansi keuangan yang ada saat

ini  dan standarisasi yang jauh lebih sederhana di banding SAK ETAP (Chalid,

2005).

Jika di lihat, salah satu kelemahan dari UMKM itu sendiri dan masih banyak

dihadapi  sampai  saat  ini  adalah  tidak  semua  pemilik  usaha  atau  perusahaan

memiliki  latar  belakang  pendidikan  di  bidang  akuntansi.  Maka  dibutuhkan

seseorang  yang  kompeten  ataupun  system  yang  mendukung  agar  tidak
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mengakibatkan pencatatan atas laporan keuangan dari usaha atau perusahaannya

kurang baik dan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pada PT. Indo Raya Engineering salah satunya yang merupakan fokus objek

bagi pelaksanaan kerja praktik ini adalah sebuah perusahaan moda asing korea

selatan  yang  bergerak  di  bidang  konstruksi  bangunan  yang  telah  beroperasi

kurang lebih satu tahun tiga bulan dimana melakukan pencatatan akuntansi masih

di  lakukan  secara  manual  dan  tidak  sesuai  dengan  standar.  Keadaan  ini

menyulitkan pemilik untuk mengetahui kondisi keuangan di setiap periodenya. 

Ini  membuat pengambilan keputusan untuk mengembangkan usaha untuk

lebih maju menjadi  tidak mudah karena kurang akuratnya informasi  mengenai

keuangan dari perusahaan dimana tanpa di dukung oleh media pengeolahan data

dan keuangan yang dapat diakses secara cepat dan akurat. Dari uraian masalah di

atas, maka mahasiswa ingin memperbaiki sistem yang selama ini di gunakan oleh

PT. Indo Raya Engineering dalam bentuk penelitian yang dituangkan kedalam

sebuah  laporan  kerja  praktik  dengan  judul  “Perancangan Pencatatan Sistem

Akuntansi dan Pelaporan pada PT. Indo Raya Engineering”. 

1.2  Ruang Lingkup

Ruang  lingkup  didalam  laporan  kerja  praktik  ini  merupakan  hal  yang

penting yakni perancangan sistem akuntansi yang akurat dengan media Microsoft

Office  Access.  Agar  dapat  menyajikan  laporan  keuangan  yang  sesuai  dan

menghasilkan  informasi  keuangan  akurat,  efektif  dan  efisien  dalam  upaya
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memperbaiki  dan  mengembangkan  sistem  pembukuan  menjadi  lebih  baik

kedepannya. 
Faktor fundamental yang menjadi penelitian didalam laporan kerja praktik

ini  adalah  keterlibatan  pengguna  dan  program  yang  dirancang  dan  memiliki

hubungan yang saling mendukung. Pelatihan juga dilakukan terhadap sistem yang

dirancang terhadap objek dari penelitian ini yaitu PT. Indo Raya Engineering.

1.3 Tujuan Proyek

Tujuan  proyek  ini  yakni  salah  satunya  menerapkan  atau

mengimplementasikan sistem akuntansi rancangan mahasiswa untuk mengetahui

apakah  sistem  tersebut  layak  bagi  pengguna.  Meminimalisir  kesalahan  dalam

sistem  sekaligus  pengembangan  terhadap  pembukuan  yang  digunakan  dalam

usaha tersebut.
Kemudian  diharapkan  sistem  rancangan  mahasiswa  mampu  memberikan

kemudahan  dengan  sebuah  fasilitas  sistem  pencatatan  akuntansi  yang  sesuai

dengan standar dan ketentuan yang ada. Penyajian laporan keuangan yang benar

dan akurat agar dapat di implementasikan oleh UMKM sesuai dengan kebutuhan

terkait segala transaksi keuangan yang di lakukan. 

1.4  Luaran Proyek

Penelitian  dilakukan  agar  kedepannya  dapat  memberikan  kemudahaan

dalam mendesain  atau  merancang  sebuah  sistem pencatatan  akuntansi  melalui

media  Microsoft  Access.  Diperlukannya  daftar  akun  yang  mendukung  proses

pencatatan seluruh transaksi yang terjadi di dalam suatu usaha.
Mengidentifikasi  masalah  yang  dihadapi  serta  memberikan  solusi  untuk

menyelesaikan  masalah  tersebut  sebelum  akhirnya  menjadi  dasar  merancang
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sistem yang  diharapkan  dapat  mempermudah  jalannya  operasional  unit  bisnis

pengguna.  Sistem  akuntansi  yang  dapat  digunakan  dalam  mencatat  transaksi

keuangan, seperti :

a. Penjurnalan Transaksi 

b. Penjurnalan Umum

c. Buku Besar

d. Neraca Saldo

e. Laporan Laba Rugi

f. Laporan Perubahan Modal

g. Laporan Hutang Piutang

1.5 Manfaat Proyek 

Terlaksananya  proyek kerja  praktik  ini  di  harapkan  dapat  menyelesaikan

masalah  yang  ada  di  PT. Indo  Raya  Engineering  serta  sekaligus  memberikan

manfaat  yang  dapat  dirasakan  oleh  pelaku  usaha  itu  sendiri.  PT.  Indo  Raya

Engineering dapat melakukan pencatatan atau pembukuan akuntansi secara lebih

akurat sehingga berguna untuk pengambilan keputusan agar usaha menjadi lebih

baik kedepannya. 

Perusahaan  juga  diharapkan  dapat  menghasilkan  laporan  keuangan  yang

sederhana  dan  berstandar  dengan  standar  akuntansi  dan  peraturan  yang  telah

ditetapkan. Pemilik UMKM sendiri dapat mengetahui laba rugi serta pendapatan
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yang di hasilkan didalam satu periode sebagai bahan pertimbangan dalam bisnis

kedepannya. Berikut manfaat yang didapat dari pelaksanaan proyek ini:

1. Perusahaan 

a) Dapat memperbaiki sistem pencatatan akuntansi dan dapat menghasilkan laporan

keuanga yang  memiliki  tujuan  untuk  mengurangi kesalahan  ketika  melakukan

pencatatan secara manual. 

b) Memberikan kemudahan kepada pemilik  usaha  dalam  operasional  usaha,  serta

mencegah terjadinya kecurangan yang dapat dilakukan saat melakukan pencatatan

secara manual.

2. Akademis

a) Mampu  membuat  mahasiswa  mengembangkan  ilmu  –  ilmu  yang  sudah  di

dapatkan selama pembelajaran yang bertujuan untuk menilai kemampuan dalam

menjalankan proyek kerja praktik ini atas materi yang sudah di pelajari.

3. Mahasiswa

a) Mampu menerapkan dan mengembangkan ilmu dan materi serta mempraktikan

apa yang sudah di dapat dari proyek kerja lapangan ini dan membuat mahasiswa

lebih berkembang di dunia pereknomian keuangan. 

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika  pembahasan  dalam  penyusunan  laporan  kerja  praktik  ini  adalah

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN 
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Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, ruang lingkup, luaran

proyek, tujuan dan manfaat proyek, sistematika pembahasan atau

penyusunan laporan  kerja  praktik  dimana menjelaskan apa  yang

menjadi dasar terlaksananya proyek tersebut.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab  ini  berisi  tentang  kerangka  teoritis,  kajian  pustaka  yang

digunakan  dalam  melaksanakan  kerja  praktik  dan  uraian

penyusunan konsep penerapan kerja praktik, dimana menjelaskan

landasan yang digunakan sebagai pendukung proyek ini.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini terdiri  dari  identitas perusahaan, struktur organisasi,  dan

aktivitas kegiatan operasional perusahaan.

BAB VI METODOLOGI PENELITIAN

Bab  ini  memuat  tentang  rancangan  penelitian,  objek  penelitian,

teknik pengumpulan data,  metodologi  pelaksanaan,  jadwal  kerja,

serta perancangan. Menjelaskan metode dan sistem yang digunakan

untuk mengumpulkan data sebagai bahan proyek tersebut.

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN

Bab  ini  bersisi  tentang  gambaran  hasil  observasi,  perancangan

luaran proyek, dan kendala implemntasi

BAB VI IMPLMENTASI
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Bab ini memuat tentang implementasi luaran proyek dan kondisi

setelah implementasi.

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini  berisi  tentang kesimpulan terkait  judul  yang dipilih  dan

saran  untuk  perusahaan  terkait  hal-hal  yang  ditemukan  selama

melakukan kerja praktik.
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