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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Baik dalam perusahaan kecil, menengah, ataupun besar sekalipun, tidak 

akan luput dalam hal perlunya suatu sistem akuntansi untuk menjaga serta 

menyajikan kegiatan yang berlangsung. Pentingnya sistem informasi akuntansi 

dikarnakan akuntansi merupakan dasar dari segala jenis keputusan keuangan dan 

kelangsungan usaha serta kunci untuk pengolahan data dan hasil akhir laporan 

keuangan yang diperlukan. Sebuah laporan keuangan harus berisikan data yang 

baik dan benar nyatanya sesuai dengan apa yang telah terjadi. Laporan keuangan 

dijadikan suatu dasar atas perencanaan dan keputusan akhir dalam perusahaan. 

Selain para akuntan sendiri, perusahaan juga memerlukan manajemen yang akan 

berpatokan dalam laporan keuangan yang telah disajikan untuk mengambil 

keputusan. Peneliti akan menggunakan informasi dalam laporan keuangan dalam 

melakukan pengambilan keputusan akhir yang akan digunakan sebagai dasar 

pengembangan serta perluasan sistem internal kontrol dalam suatu perusahaan. 

Hal penting didalam informasi suatu laporan keuangan adalah keakuratan, 

ketepatan waktu, serta keterkaitan satu sama lainnya informasi yang terdapat 

didalamnya, sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan baik dan benar 

yang kedepannya akan mempengaruhi keseluruhan kegiatan perusahaan. 

Walaupun keputusan memang merupakan sebuah kesepakatan yang dicapai 

melalui perhitungan dan perkiraan, tetapi akan lebih terpercaya dan akurat apabila 

dicapai dengan data yang berbasis pada laporan keuangan jika dibandingkan 

dengan yang sejatinya hanya merupakan perkiraan sementara. 
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Diperekonomian Indonesia Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) 

merupakan satu diantara banyaknya jenis usaha yang mempunyai pengaruh 

dominan bagi perekonomian Indonesia. Layaknya perusahaan-perusahaan yang 

sudah terkenal dan maju, UMKM juga melakukan pengambilan keputusan yang 

didasarkan pada informasi yang didapat dari laporan keuangan demi 

kelangsungan usahanya, seperti pertimbangan akan harga, ekspansi area 

penjualan, jalinan antar saingan serta pemerintahan, bank dan lain sebagainya, 

sehingga dengan ini menunjukkan pentingnya suatu sistem informasi akuntansi 

untuk pencatatan transaksi yang baik dan sempurna serta juga tidak melenceng 

dari standar laporan keuangan yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, 

Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), namun penyajian laporan keuangan tersebut 

tetap berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI). Terhalang oleh pengetahuan yang ada, banyak sekali UMKM yang belum 

menerapkan aturan akuntansi yang baik dan benar dalam usahannya, sehingga 

penentuan angka laba atau rugi masih merupakan angka perkiraan yang tidak 

diketahui bagaimana pastinya. 

Di Indonesia sendiri sudah ada banyak sekali UMKM yang tersebar 

dimasing-masing pulau nya, akan tetapi masih banyak yang tidak dapat 

berkembang sebagaimana mestinya karena terhalang masalah pengetahuan 

mengenai informasi akuntansi. Hal ini lah yang mengakibatkan melemahnya 

keahlian dalam memproses dan mengolah keuangan yang berujung pada tidak 

berkembangnya UMKM tersebut. 

Untuk penelitian penerapan sistem akuntansi kali ini UMKM yang 

dijadikan objek adalah Toko Elis. Toko Elis ini merupakan usaha UMKM di kota 
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Batam yang dimana toko ini bergerak dalam bidang penjualan atas barang-barang 

kebutuhan rumah tangga. Toko Elis yang telah berdiri sejak 2008 ini melakukan 

pencatatan secara manual sehingga belum memiliki sistem akuntansi yang 

diterapkan dalam melakukan pencatatan yang tepat, sehingga tidak 

memungkinkan mereka untuk memproses dan menyajikan sebuah laporan 

keuangan. 

Permasalahan tersebut yang menjadi alasan peneliti untuk melakukan 

perencanaan sistem akuntansi dengan harapan para pengusaha dapat memahami 

dengan baik pentingnya sebuah laporan keuangan terpadu dan mampu 

menyajikannya sendiri. Rangkaian proses dan hasil akan dirangkum dalam 

laporan kerja praktik dengan judul “Perencanaan dan Mengimplementasikan 

Sistem Informasi Akuntansi untuk Toko Elis”. 

 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian yang dilakukan dalam pelaksanaan kerja praktik ini adalah 

merencanakan dan mengimplementasikan sebuah rancangan sistem informasi 

akuntansi bagi pengusaha agar mereka menyadari pentingnya sebuah laporan 

keuangan dan mampu menyajikan laporan keuangannya sendiri. Laporan 

keuangan yang dihasilkan merupakan 3 laporan utama, yaitu, laporan posisi 

keuangan, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. 

 

1.3 Tujuan Pelaksanaan  

Kerja praktik yang dilakukan oleh peneliti ini memiliki beberapa tujuan 

yang telah ditetapkan yaitu: 
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a. Melakukan perencanaan serta pembuatan sebuah sistem informasi 

akuntansi terpadu serta mengimplementasikannya pada kegiatan 

operasional usaha Toko Elis. 

b. Berkontribusi dengan Toko Elis agar mampu menyajikan sebuah laporan 

keuangan dengan harapan pemilik dapat melihat langsung angka 

keuntungan serta kerugian dari usahanya serta dapat mempertimbangkan 

rencana pengembangan usahanya. 

 

1.4 Luaran Proyek Penelitian 

Luaran dalam melakukan kerja praktik ini merupakan sebuah sistem 

informasi akuntansi yang berbentuk Microsoft Office Access yang pada akhirnya 

peneliti akan akan diberikan secara langsung kepada toko untuk digunakan oleh 

pemilik yang berisikan tentang: 

1. Sistem yang diproses mengunakan Microsoft Office Access yang tersusun 

sedemikian rupa untuk menopang segala jenis pencatatan transaksi yang 

berhubungan langsung dengan kegiatan operasional usaha. 

2. Sistem dapat memantau: 

a. Kode Perkiraan Akun 

b. Daftar supplier atau penyuplai 

c. Daftar customer atau konsumen 

d. Daftar inventory atau persediaan 

3. Sistem dapat menginput: 

a. Transaksi penjualan 

b. Transaksi pembelian 
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c. Transaksi pembayaran utang 

d. Transaksi penerimaan piutang 

e. Transaksi jurnal umum 

f. Penyesuaian persediaan 

4. Sistem akan menyajikan: 

a. Laporan posisi keuangan 

b. Laporan laba rugi 

c. Laporan perubahan modal 

d. Laporan penjualan dan pembelian 

e. Laporan atas utang dan piutang 

f. Laporan atas persediaan 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Hasil akhir dari kerja praktik diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

a. Bagi Usaha serta Pemilik Toko Elis 

Sistem ini dapat membantu segala proses pencatatan akuntansi dimulai 

dari transaksi penjualan hingga pengendalian persediaan dan mampu 

menyajikan sebuah laporan keuangan guna kelangsungan dan 

pengembangan usaha. 

b. Bagi Akademis 

Melalui kerja praktik ini diharapkan mampu memberikan ilmu dan 

memperluas jangkauan pengetahuan yang dimiliki sebagai suatu modal 

untuk kerja nyata dikemudian hari. 
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c. Bagi Peneliti 

Sebagai salah satu syarat kelulusan, peneliti melakukan kerja praktik ini 

dalam melakukan penyelesaian dan pemenuhan segala syarat peneliti 

untuk dapat mencapai tingkatan Sarjana dan tentunya untuk menambah 

ilmu dan pengetahuan akuntansi bagi peneliti. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan dalam menyajikan laporan dari hasil kerja praktik yang telah 

dilakukan akan dijabarkan berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini, peneliti menjabarkan bagainmana latar belakang, ruang 

lingkup, tujuan, luaran, manfaat serta sistematika dalam melakukan 

penulisan laporan ini. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini peneliti menampilkan teori-teori serta referensi dalam 

melakukan kerja praktik. 

BAB III GAMBARAN UMUM USAHA 

Bab ini akan dijelaskan profil yang berkaitan dengan jenis usaha 

objek yang dimulai dari pendirian hingga sistem yang digunakan 

hingga saat ini. 

BAB IV METODOLOGI 

Bab ini akan dijelaskan tata cara/metode yang menjadi dasar 

peneliti untuk merencanakan sistem yang diharapkan. 
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BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini dijelaskan sejauh mana peneliti terjun ke lapangan usaha 

dan memahami usaha objek penelitian untuk melanjutkan 

perencanaan sistem yang diharapkan. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini peneliti akan menjelaskan pengimplementasian yang 

dilakukan selama masa penelitian. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini dibeberkan kesimpulan serta saran yang didapat setelah 

melakukan serangkaian kerja praktik bagi para pengusaha agar 

dapat berkembang lebih baik di masa yang akan datang. 
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