
 1 Universitas Internasional Batam 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berkembangnya perekonomian Indonesia memiliki hubungan erat 

dengan perkembangan usaha masyarakat Indonesia dari sektor mikro, kecil dan 

menengah. Pada saat itu UMKM turut berperan dalam penyediaan lapangan 

pekerjaan, pemasukan terhadap negara, dan juga memberikan kontribusi dalam 

produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 60% serta memiliki 97%  

tenaga kerja. Pada saat ini jumlah usaha kecil yang ada di Indonesia sudah  

mencapai 93,4%, usaha menengah sebanyak 5,1%, usaha besar tidak lebih 1% 

(kompas.com). Oleh karena itu, pelaku UMKM sangat penting bagi perekenomian 

suatu Negara. 

Pada saat ini pelaku UMKM memiliki masalah dalam pengelolaan dana 

untuk usahanya. Mayoritas dari pelaku UMKM tidak dapat memberikan informasi 

akuntansi mengenai keuangan maupun kondisi usaha (Rudiantoro & Siregar, 

2012:2). Pelaku UMKM memiliki keterbatasan pengetahuan terhadap bidang 

akuntansi dan tidak mengetahui pentingnya informasi akuntansi dalam membantu 

usahanya.  

Perusahaan merupakan suatu organisasi yang melakukan serangkaian 

kegiatan-kegiatan ekonomi berorientasi pada tujuan bersama. Dimana perusahaan 

didirikan untuk memperoleh keuntungan, maka suatu perusahaan sangat 

membutuhkan informasi mengenai kinerja keuangan secara akurat seperti laporan 

keuangan untuk menjadi titik tolak ukur dalam menentukan beberapa keputusan 

dan perencanaan perusahaan untuk kedepannya.  
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Laporan keuangan merupakan kumpulan informasi akuntansi yang 

dibutuhkan perusahaan untuk melihat perkembangan perusahaan setiap saat dan  

dapat di pantau dan dibandingkan dengan periode sebelumnya (Kasmir, 2013). 

Dengan demikian kita bisa mengetahui perusahaan mengalami kenaikan atau 

penurunan serta sebagai dasar pengambilan keputusan dalam mendapatkan 

bantuan modal.  

Pesatnya perkembangan teknologi komputer telah menyebabkan 

meningkatnya penggunaan sistem infomasi berbasis komputer, komputer menjadi 

suatu teknologi yang dibutuhkan di kalangan bisnis untuk mempermudah 

pekerjaan kita (Danish, 2013). Pada saat ini berbagai perusahaan telah 

menerapakan sistem berbasis komputer untuk membantu mempermudah suatu 

pekerjaan operasional menjadi lebih efisiensi serta pengambilan keputusan yang 

tepat. Akan tetapi masih terdapat banyak usaha yang belum menerapkan sistem 

berbasis komputer karena minimnya pemahaman penggunaan dan tidak 

mengetahui manfaat yang dihasilkan walaupun pesatnya perkembangan teknologi 

komputer.  

Salah satu usaha yang belum menerapkan sistem berbasis komputer 

adalah UMKM, karena minimnya pengetahuan pelaku UMKM terhadap akuntansi. 

Maka penulis melakukan penelitian terhadap UMKM di Batam, dimana UMKM 

ini masih menggunakan sistem pencatatan manual belum efisien pada transaksi 

keuangannya. Penulis tertarik untuk membuat sebuah rancangan sistem berbasis 

komputer untuk membantu pemilik meminimalisir kesalahan pencatatan dalam 

usahanya. 
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Follow Me adalah UMKM yang menjual berbagai jenis parfum di Batam. 

Adapun transaksi penjualan dicatat manual di dalam buku. Pencatatan persediaan 

barang dagang hanya dilakukan pada saat barang dijual dan tidak ada pencatatan 

persediaan barang masuk. Pemilik hanya mengetahui jumlah barang terjual, 

barang masuk dan jumlah akhir persediaan tidak jelas, sehingga arus keluar-

masuknya persediaan dapat dikatakan tidak normal. 

 Follow Me tidak mempunyai laporan keuangan, pengkalkulasian 

seluruh transaksi pengeluaran dan pemasukan dalam periode tahun terakhir tidak 

diketahui secara jelas. Setiap transaksi dilakukan secara manual, saat terjadi 

kesalahan akan sulit menyelesaikannya dengan cepat dan efisien diperlukan waktu 

yang lama dalam pencarian data-data transaksi. Dari penjelasan kendala Follow 

Me, penulis tertarik melakukan penelitian dengan membuat sebuah sistem 

pencatatan untuk Follow Me yang mampu menyajikan laporan keuangan 

berkualitas serta akurat melalui Microsoft Office Access, berjudul “Perancangan 

Sistem Informasi Akuntansi di Follow Me”.  

 

1.2 Ruang Lingkup 

Masalah yang terdapat pada Follow Me adalah pencatatan dan pembukuan  

masih manual,  kurangnya informasi keuangan membuat kondisi ini kurang tepat 

menjadi patokan dalam mengambil keputusan pada setiap masalah.  

Oleh karena itu, ruang lingkup ini mencakup pembuatan, penyusunan dan 

implementasi sistem melalui Microsoft Office Access yang akan menjadi solusi 

masalah follow me. Tahap awal dengan mengumpulkan informasi dan data usaha, 
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membuat input data atas bukti transaksi diakhiri dengan penyusunan laporan-

laporan yang berkaitan keuangan dan persediaan.  

 

1.3  Tujuan Proyek 

Proyek penelitian bertujuan memberikan wawasan akan peran penting 

sistem akuntansi berbasis komputer dalam suatu usaha terutama UMKM . Dalam 

proyek dilakukan perancangan dan penyusunan sistem untuk Follow Me yang 

sudah disesuaikan dengan kondisi usahanya. Pemilik bisa mengetahui sistem 

akuntansi sesuai standar yang ditetapkan dan hasil laporan berperan memberikan 

informasi keuangan yang diperlukan dan mampu membuat pemilik menentukan 

suatu keputusan. 

 

1.4  Luaran Proyek 

Penggunaan program Microsoft Office Access untuk mendesain sistem 

bertujuan menyediakan informasi keuangan dan gambaran kondisi usaha selama 

periode berjalan kepada Follow Me. Luaran proyek dirincikan sebagai berikut:  

a) Kemudahan pengelolaan sistem pencatatan didasari memiliki daftar akun , 

bukti transaksi hingga kumpulan laporan keuangan pada sistem dirancang 

b) Hasil dari perancangan sistem adalah mendapatkan laporan yang handal 

atas transaksi-transaksi yang terjadi pada periode berlangsung .  Salah satu 

pelaporan yang rancang berupa laporan pendapatan,laporan pengeluaran , 

laporan persediaan dan lain-lain. 
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1.5  Manfaat Proyek 

Manfaat yang diharapkan seperti mempermudah pencatatan transaksi, 

mengetahui jelas jumlah persediaan barang yang ada, serta memiliki laporan 

keuangan akurat, tepat dan berguna, maupun pengetahuan terhadap sistem 

pencatatan akuntansi berbasis komputer untuk UMKM menjadi lebih luas. Hasil 

proyek menjadi pedoman merancang sistem yang tepat bagi UMKM dan 

mengetahui bentuk laporan keuangan UMKM yang sederhana. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika ini berisi pembahasan mengenai garis dasar bagian isi, tujuan , 

gambaran umum bab yang tertera pada susunan suatu laporan penelitian. 

 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan menguraikan secara garis besar latar belakang 

masalah, ruang lingkup, tujuan proyek, luaran proyek, manfaat proyek 

serta sistematika pembahasan dari penyusunan laporan penelitian. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

 Bagian ini membahas uraian teoritis dari para ahli, kajian pustaka  

serta referensi materi penelitian sebelumnya saling berkaitan. 

BAB III   GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bagian ini menguraikan garis besar perusahaan seperti sejarah 

berdirinya, identitas perusahaan, struktur organisasi, aktivitas 

operasional perusahaan dan sistem yang diterapkan. 

BAB IV   METODOLOGI 
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Bagian ini menguraikan tentang desain, metode yang akan digunakan 

dalam proyek serta model rancangan sistem, teknik pengumpulan data, 

proses perancangan sistem dan langkah-langkah kerja dan jadwal 

pelaksanaan.  

BAB V     ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan tentang analisis data perancangan sistem dan 

kendala yang timbul. Analisis data berisi gambaran observasi atau 

wawancara serta hasil perancangan sistem. 

BAB VI     IMPLEMENTASI 

Bab ini menguraikan tentang proses yang terjadi pada saat tahap 

implementasi dari hasil perancangan yang diimplementasikan pada 

tempat  penelitian. Bab ini juga memuat hasil dari implementasi sistem 

dan perubahan kondisi usaha setelah implementasi. 

BAB VII   KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini adalah bab terakhir dari laporan penelitian mengemukakan 

secara singkat kesimpulan dan saran untuk klien melalui hasil 

penelitan dan cacatan yang pelu ditindak lanjuti. 
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