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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Berkembangnya ekonomi di Indonesia dapat dilihat dari sisi dunia usaha, 

semakin berkembang dunia usaha maka persaingan yang sehat dengan perusahaan 

sejenis  merupakan  ciri khas dari para pengusaha kecil sampai menengah atau 

biasanya disebut sebagai UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) agar 

mendapatkan untung yang besar. Untuk mengetahui seberapa  besar untung yang 

didapat,  maka laporan keuangan perusahaan harus disajikan , akan tetapi 

kebanyakan UMKM tidak menyajikan laporan keuangannya untuk perusahaannya 

( Pinasti, 2007).  

 Akibat pola pikir dan kemampuan manusia yang terbatas, sehingga 

terkadang pengolahan data yang dilakukan secara manual belum tentu 

mengeluarkan hasil perolehan data yang memuaskan. Akan tetapi jika pengolahan 

data yang tepat maka akan menghasilkan sebuah keuntungan. Suatu kepentingan 

dalam satu perusahaan adalah kepemilikkan terhadap kemampuan dalam suatu 

pengolahan data dan penggunaan informasi yang secara efektif (Pailin, 2012).    

 Dalam usaha untuk meminimalisasi sebuah kesalahan yang terjadi pada 

saat penyusunan laporan keuangan, aplikasi akuntansi secara komputerisasi 

menciptakan pengotomatisasi transaksi suatu akuntansi melalui sebuah laporan 

keuangan serta analisa laporan untuk pendukung suatu pengambilan keputusan 

yang berhubung dengan keadaan keuangan satu perusahaan dalam suatu periode 

akuntansi (Sastrawan, Pratiwi & Merdekawati, 2012). 
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 Di Batam kini telah banyak UMKM yang tengah meningkat pesat, karena 

roda perekonomian Batam sedang berkembang. Dan akibat dari perkembangan 

teknologi yang tinggi, sistem mencatat, menjurna dan pelaporan keuangan yang 

sistematis harus dimiliki oleh pihak UMKM.  

 Didalam laporan ini, penulis mengambil salah satu UMKM yang berada 

di Batam yakni Rejuv-A (Facial Treatment & Massage). Rejuv-A merupakan 

salah satu UMKM yang dapat dikatakan berkembang cukup pesat. 

Bedasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan  mencoba untuk 

membantu pengguna dalam melakukan perbaikan terhadap sistem pencatatan 

manual dengan penerapan sistem pembukuan melalui perangkat lunak yang 

sederhana. Penulis akan merancang sistem yang akan membuat pembahasan 

dalam laporan yang berjudul “Perancangan dan Penyusunan Sistem 

Pencatatan Akuntansi pada Rejuv-A (Facial Treatment & Massage)”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

 Rejuv-A (Facial Treatment & Massage) menjadi objek dalam penelitian 

ini. Rejuv-A (Facial Treatment & Massage) tidak mempunyai sistem pencatatan 

kejadian transaksi dalam kegiatan operasional setiap hari, pengambilan dari suatu 

keputusan bagi pemilik yang berupa dari informasi dari laporan keuangan yang 

dihasilkan masih dapat di katakan kurang tepat.   

 Ruang lingkup dari proyek ini berupa seperti merancang, menyusun 

sampai dengan proses penyajian laporan keuangan berupa program berbasis 

Microsoft Office Access.   
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1.3 Tujuan Proyek 

 Prosedur pekerjaan perusahaan yang pemahamannya mengenai suatu 

kejadian transaksi pada kegiatan operasional perusaaan setiap harinya, untuk 

mencatat dan melaporkan sesuai dengan basis akrual serta merangcang sistem 

pencatatan akuntansi terhadap transaksi-transaksi pada Rejuv-A agar sesuai 

dengan ketetapan pemerintah yang berlaku. Tujuan lain dari kegiatan ini sebagai 

pengetahuan mengenai implementasi dalam pencatatan sistem akuntansi yang 

telah dirancang untuk pada Rejuv-A, sehingga mendapat penyajian berupa laporan 

keuangan secara tepat, dan pencatatan laporan keuangan menjadi efektif dan 

efisien, serta melakukan peningkatan terhadap kinerja perusahaan.  

 

1.4 Luaran Proyek 

 Agar dapat melakukan suatu tahap transaksi menjadi lebih gampang, 

peneliti menciptakan sebuah output sistem pembukuan akuntansi yang 

mempergunakan Microsoft Office Access untuk pencatatan akuntansi.  

 

1.5 Manfaat Proyek 

1. Bagi Penulis  

 Peningkatan suatu wawasan atau suatu pemahaman didalam dunia 

pekerjaan, terutama menerapkan suatu pengetahuan dalam bidang ilmu pada 

usaha kecil dan dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Rejuv-A (Facial Treatment & Massage) 

 Rancangan sistem ini mengharapkan dapat membuahkan hasil sebagai 

bahan masukan dan bahan untuk dapat dipertimbangkan dalam menerapkan 
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akuntansi pada perusahaan pemilik. Selain itu, pemilik  dapat melakukan 

pengendalian internal yang lebih baik dan jelas mengenai keuntungan atau 

kerugian bisnis serta pengendalian terhadap persediaan barang dan sebagainya.  

3. Bagi Akademis 

Rancangan sistem diharapkan dapat dijadikan sebagai gambaran 

pembelajaran pembuatan  laporan kerja praktek selanjutnya  dengan topik yang 

sama yang dapat memberikan wawasan mengenai sistem pencatatan akuntasi 

dengan menggunakan Microsoft Office Access bagi penulis selanjutnya.  

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

 Penjelasan yang singkat mengenai suatu isi bahasan atau penggambaran 

yang mulai dari bab 1 hingga bab 7 akan di bahas melalui bagian sistematika 

pembahasan ini, antara lain:  

BAB I  PENDAHULUAN 

 Penjelasan mengenai suatu latar belakang masalah, ruang lingkupm 

tujuan proyekm luaran proyekm manfaat proyek serta sistematika 

pembahasai dari aktivitas penyusunan laporan kerja praktek ini akan 

dijelaskan pada bab ini.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini merupakan penjelasan tentang landasan teori, referensi ataupun 

informasi mengenai materi yang berkaitan dengan penelitian dalam 

penyusunan proyek ini yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam 

penyusunan proyek ini.  
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BAB III  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  Penggambaran mengenai suatu identitas perusahaan, penyusunan suatu 

struktur organisai perusahaan, aktivitas kegiatan operasional perusahaan 

dan sistem pembukuan yang sedang digunakan perusahaan pada saat ini 

merupakan penjelasan didalam bab ini. 

BAB IV  METODOLOGI 

 Perancangan penelitian, objek dari penelitian, teknik yang digunakan 

dalam mengumpulkan data, metode pelaksanaan kerja praktik, jadwal 

dan proses pada perancangan akan dijelaskan di dalam bab ini. 

BAB V  ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

 Analisis kondisi pada perusahaan sebelum penerapan sistem 

pembukuan akuntansi yang dirancang, dan penjelasan mengenai setiap 

tahap serta fungsi dari sistem yang dirancang akan dijelaskan di dalam 

bab ini.  

BAB VI IMPLEMENTASI 

 Pembahasan tentang tahap apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan 

implementasi serta perubahan kondisi pada perusahaan setelah 

menerapi sistem yang dirancang. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Pembahasan tentang tahap apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan 

implementasi serta perubahan kondisi pada perusahaan setelah 

menerapi sistem yang dirancang. 
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