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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Dengan berkembangnya berbagai macam usaha di dalam bidang berbeda-

beda yang didorong oleh gaya hidup masyarakat. Munculnya usaha-usaha tersebut 

berfungsi untuk mempermudah masyarakat memperoleh kebutuhan hidup mereka. 

Selain  berkembangnya usaha, teknologi juga ikut berubah dengan cepat. Teknologi 

sangat bermanfaat bagi manusia untuk meningkatkan efektivitas pekerjaan. Pada 

zaman perubahan yang cepat, terutama untuk bisnis, perlunya pertimbangan untuk 

integrasi teknologi pada usahanya. Dalam lingkungan bisnis, dikenal juga suatu 

sistem pencatatan yaitu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi 

tersebut dapat memproses pencatatan transaksi yang terjadi sehari-hari secara 

akurat. 

Sistem akuntansi merupakan bagian penting dari bisnis. Tanpa sistem, 

pengusaha akan sulit untuk melacak apa yang dimilikinya, siapa berutang dan 

terutang. Selain itu, pelaku bisnis dapat melacak pengeluaran yang tidak perlu dan 

juga penetapan harga pada barangnya. Setiap pelaku usaha tentunya akan berusaha 

mencari berbagai cara untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan yang 

didirikannya. Dalam proses pencapaian kesuksesan, diperlukan sumber daya seperti 

modal, tenaga kerja, dan juga teknologi informasi untuk mendukung pemantauan 

kondisi keuangan. 

Pada negara Indonesia, pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah 

(UMKM) berkembang pesat dari tahun ke tahun mencakup kawasan desa hingga 

kota besar seperti Jakarta, Medan, Batam, dan juga kota lain yang tersebar di pulau 
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Indonesia. Keberadaan UMKM menyalurkan kontribusi vital dalam hal 

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Namun, perkembangan bisnis saat ini 

menghasilkan peningkatan jumlah kebutuhan modal untuk sebagian besar UMKM, 

sehingga simpanan yang dimiliki tidak mencukupi sebagai modal untuk 

mengembangkan usahanya, maka pemilik bisnis hanya bisa mempertimbangkan 

pinjaman dari pihak luar (Hasanah, Anggraini, & Purwohedi, 2018). Sebagian besar 

UMKM hanya berfokus pada menghasilkan keuntungan tanpa memikirkan apakah 

keberhasilan bisnis berkelanjutan. Masalah utama bagi UMKM sehubungan dengan 

pengembangan modal adalah manajemen keuangan yang tepat dan kurangnya 

keterampilan akuntansi yang baik. Sistem akuntansi manual paling sering 

digunakan oleh usaha kecil, karena sistem ini tidak memakan biaya daripada 

perangkat lunak akuntansi yang kompleks. Catatan keuangan secara manual 

memungkinan kesalahan meningkat secara substansial, karena sangat mudah bagi 

manusia untuk mengubah angka atau membuat kesalahan kecil lainnya yang 

mungkin memiliki konsekuensi yang dapat menyebabkan kehilangan peluang 

untuk tumbuh. 

B&W Collection merupakan usaha UMKM yang bergerak di bidang 

perdagangan. Toko B&W Collection menjual tas dan sepatu di Batam sejak 2011. 

Toko B&W Collection selama delapan tahun menggunakan pencatatan secara 

manual, sehingga masih belum mengenal sistem akuntansi. Pencatatan yang 

dilakukan selama ini hanya pada penjualan dan persediaan secara manual. 

Dikarenakan tidak ada pemakaian sistem informasi keuangan, toko B&W 

Collection mempunyai kesusahan dalam menentukan laba yang diperoleh dalam 
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setiap transaksi jual beli sehari-hari dan kesalahan menghitung jumlah fisik barang 

persediaan di toko. 

Pertimbangan keadaan yang dialami oleh toko B&W Collection. Karya 

ilmiah disusun berdasarkan observasi dan wawancara kepada pemilik usaha terkait 

pemecahan masalah kesulitan dalam pengendalian internal toko. Demikian, 

penelitian yang dilaksanakan dengan judul “Perancangan Sistem Pencatatan 

Akuntansi pada B&W Collection”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Toko B&W Collection mempunyai masalah dalam pembukuan 

operasional sehari-hari. Pemilik bisnis masih belum mengetahui pemakaian sistem 

akuntansi pada toko. Pada kerja praktik ini akan menyusun sebuah sistem untuk 

menghasilkan laporan keuangan terkomputerisasi. Laporan keuangan akan 

dirancang sesuai dengan kerangka pembukuan akuntansi melalui perangkat lunak 

Microsoft Access. Sistem akuntansi tersebut diharapkan dapat memberi manfaat 

kepada pengguna dalam proses pembukuan dengan praktis. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan kerja praktik tersebut adalah menciptakan sebuah sistem akuntansi 

memungkinkan bisnis untuk melacak semua jenis transaksi keuangan, termasuk 

pembelian (pengeluaran), penjualan (faktur dan pendapatan), kewajiban (dana, 

utang) dan mampu menghasilkan laporan statistik komprehensif yang menyediakan 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan serangkaian data yang jelas untuk 

membantu dalam proses pengambilan keputusan. 
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1.4 Luaran Proyek 

Dalam proyek yang akan dilaksanakan memperoleh hasil berupa: 

1. Rancangan pembukuan akuntansi pada perangkat lunak Microsoft Access 

yang dimulai dari daftar akun, daftar aset, daftar pelanggan, daftar 

pemasok, daftar persediaan, form pembelian, form penjualan, dan form 

jurnal umum.  

2. Dari rincian transaksi tercatat, menghasilkan laporan lengkap tentang 

kinerja bisnis seperti laporan penjualan, laporan pembelian, laporan 

persediaan, laporan neraca saldo, laporan laba rugi, laporan posisi 

keuangan, laporan perubahan ekuitas, dan buku besar. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Proyek yang dirancang akan memberikan manfaat kepada pihak-pihak 

seperti: 

1. Pemilik UMKM 

Perangkat lunak akuntansi unggul dalam menganalisis praktik bisnis 

pengusaha dan memungkinkan  mengidentifikasi dengan cepat bagaimana 

uang mengalir melalui operasi sehari-hari. Aplikasi tersebut dapat 

mengelola semua transaksi keuangan pengguna, maka dapat dengan cepat 

melihat bagaimana pendapatan dan biaya operasi yang terjadi selama 

periode. Program pembukuan menghemat waktu pengguna dengan 

menghapus penghitungan dan pencatatan manual. Selain itu, sistem 

akuntansi memberikan dukungan bagi pemilik untuk menganalisis kondisi 
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keuangannya sehingga dapat memutuskan resolusi terbaik untuk 

usahanya. 

2. Akademis 

Memberikan wawasan dan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai 

implementasi pelaporan akuntansi terkomputerisasi pada UMKM. 

Informasi dari penelitian ini dapat menambah pemahaman lebih baik 

mengenai  studi kasus masalah akuntansi pada lingkungan bisnis UMKM 

nyata. Dari studi kasus tersebut, dapat menkontribusikan konsep dan ide 

bermanfaat bagi masyarakat. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Tujuan sistematika pembahasan merupakan jabaran keseluruhan 

sehubungan keterangan dalam bab yang terlibat pada rancangan laporan kerja 

praktik berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menceritakan latar belakang permasalahan ruang lingkup, 

luaran proyek, tujuan proyek, manfaat proyek beserta sistematika 

pembahasan proyek. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan rangkuman pembahasan konsep mengenai teori  dan 

penemuan dahulu berhubungan dengan proyek tersebut yang 

dibutuhkan untuk perumusan kesenjangan kerja praktik. 

 

 

Dewi Ratna. Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi pada B&W Collection. 
UIB Repository©2019



6 
 

                        Universitas Internasional Batam 
 

BAB III GAMBARAN UMUM USAHA 

Bab ini menggambarkan secara keseluruhan identitas perusahaan,  

struktur organisasi perusahaan, aktivitas operasional perusahaan dalam 

lingkungan kerja praktik. 

BAB IV METODOLOGI 

Bab ini mendeskripsikan rancangan penelitian, teknik pengumpulan 

data, proses perancangan dan juga fase yang dijalani dalam masa 

pelaksanaan. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Menjelaskan secara detail mengenai analisis data yang terkumpul dan 

diolah hingga munculnya hasil perancangan. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Meninjau prosedur ditempuh dalam proses implementasi dan 

memberikan gambaran keadaan perusahaan setelah penerapan sistem 

akuntansi yang dirancang. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Mengemukakan suatu konklusi perihal topik yang diambil dan saran 

selama berlangsungnya kerja praktik. 
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