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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini, perkembangan bisnis di dunia maupun di Indonesia sendiri, 

tidak dapat dipisahkan dari teknologi informasi karena kedua tersebut saling terkait. 

(Utami, 2010). Seiring dengan kemajuan teknologi informasi diseluruh dunia, 

banyak bisnis juga turut mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dengan 

adanya perkembangan tersebut maka muncul peluang bisnis yang banyak varian 

beserta persaingan yang semakin ketat.  

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan suatu bisnis yang 

dimiliki oleh perseorangan maupun sebuah badan usaha yang berproduktif serta 

sesuai dengan syarat-syarat sebagai usaha mikro. Melalui Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), Ikatan Akuntan 

Indonesia (2016), menujukan SAK EMKM akan dijadikan sebagai standar bagi 

entitas yang belum dapat menjalankan kriteria akuntansi yang ada dalam Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Adanya 

SAK EMKM memudahkan UMKM dalam penyusunan laporan keuangannya 

sendiri dimana hanya terdiri atas tiga laporan keuangan yaitu: (a) laporan posisi 

keuangan, (b) laporan laba rugi, dan (c) catatan atas laporan keuangan. Di kota 

Batam terdapat banyak UMKM tumbuh subur di setiap daerah namun masih kurang 

adanya kesadaran mengenai pentingnya sebuah laporan keuangan. Untuk 

mendapatkan sebuah gambaran keuangan usaha, UMKM seharusnya harus 

melakukan pencatatan sesuai dengan standar yang berlaku. 
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Dalam rangka meraih peluang bisnis ataupun bersaing sangat diperlukan 

sebuah panduan informasi keuangan terhadap bisnis/usaha yang sedang dilakukan. 

Menurut IAI dalam PSAK No.1 (2015), dalam mendeskripsikan suatu performa 

perusahaan, informasi keuangan periode tertentu yang dicantumkan pada laporan 

keuangan sangat berguna. 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pencatatan penyusunan 

laporan keuangan dapat dilakukan secara terkomputerisasi dimana dapat 

mengabungkan pengetahuan mengenai akuntansi dengan program yang 

terkomputerisasi.  Dengan begitu, mampu menolong UMKM dalam menyusun 

sebuah laporan keuangan yang dapat menunjang mereka dalam mengambil sebuah 

keputusan untuk usaha tersebut. 

Dessert Talk merupakan sebuah UMKM yang bergerak dibidang kuliner yang 

menjual berbagai makanan ringan dan minuman. Dessert Talk sudah berdiri kurang 

lebih empat tahun, namun masih belum mampu menyusun sebuah laporan 

keuangan yang akurat. Selama proses jual beli selama kurang lebih empat tahun, 

mereka hanya mengandalkan sebuah buku yang berisi tentang pencatatan manual 

berupa pendapatan dan pengeluaran harian, sehingga sampai sekarang pengusaha 

tersebut tidak mengetahui laba rugi yang pasti selama usaha berlangsung. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini diharapkan dapat membantu 

menyelesaikan masalah yang dialami oleh para pemilik UMKM dan dapat 

menyediakan sebuah penyelesaian dengan judul “Perancangan Sistem 

Pencatatan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Dessert Talk”. 
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1.2 Ruang Lingkup 

Penelitian ini ditujukan pada Dessert Talk yang bergerak di usaha kuliner 

dimana menjual berbagai jenis makanan ringan dan minuman. Dessert Talk masih 

belum mempunyai sebuah laporan keuangan yang akurat yang dapat dipergunakan 

sebagai penyedia informasi dalam mengambil sebuah keputusan. Ruang lingkup 

dalam penelitian ini adalah merancang sebuah sistem pencatatan akuntansi dan 

memproses sebuah laporan keuangan yang terkompurisasi terhadap Dessert Talk 

yaitu berbasis Microsoft Office Access. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan penelitian ini yaitu memberikan sebuah penyelesaian bagi para 

pengusaha UMKM berupa sebuah rancangan sistem berbasis Microsoft Office 

Access dalam proses pencatatan dan penyajian laporan keuangan. Adanya sebuah 

sistem akuntansi bermaksud untuk usaha Dessert Talk mampu melakukan 

pencatatan transaksi jual beli serta mampu menyajikan sebuah laporan keuangan 

yang bermanfaat bagi pemilik usaha. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Microsoft Office Access merupakan basis bagi penulis dalam merancang 

sebuah sistem untuk Dessert Talk. Dalam sistem yang dirancang akan memuat 

tentang pencatatan berupa transaksi harian baik itu pendapatan, pembelian maupun 

pengeluaran, setelah itu dilanjutkan dengan pemrosesan laporan keuangan berupa 

laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. 
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1.5 Manfaat Proyek 

Manfaat pada penelitian ini yang ingin penulis berikan, yaitu : 

1.  Bagi Akademisi 

Diharapkan mampu menjadi acuan dan penambahan ilmu dalam proses 

perancangan sistem. 

2.  Bagi Pemilik  

Diharapkan dapat membantu pemilik usaha dalam melancarkan proses 

transaksi jual beli yang terjadi dan menyajikan sebuah laporan keuangan yang 

bermanfaat saat pengambilan keputusan. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Rincian yang akan dibahas didalam penelitian ini akan dirincikan pada 

sistematika pembahasan ini. Sistematika pembahasan dirincikan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam pendahuluan mencakup mengenai latar belakang suatu masalah yang 

terjadi pada usaha tersebut, ruang lingkup, tujuan yang ingin dicapai, luaran yang 

ingin diimplementasi, manfaat yang dapat diperoleh serta sistematika pembahasan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada tinjauan pustaka berisi tentang penjelasan serta teori yang dapat 

mendukung dan menjelaskan seputar penelitian yang sedang dilakukan. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Gambaran umum perusahaan berisi tentang informasi sebuah usaha yang 

sedang diteliti, struktur organisasi yang terdapat dalam usaha tersebut, aktivitas 
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harian yang dilakukan serta sistem yang dilakukan dalam mendukung kegiatan 

operasional usaha tersebut. 

BAB IV METODOLOGI 

Metodologi penelitian akan mencakup tentang rancangan penelitian yang 

akan dilakukan, teknik pengumpulan yang digunakan, proses perancangan yang 

dikerjakan dan juga tahap serta jadwal pelaksanaan penelitian. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Analisis data dan perancangan berisi tentang gambaran observasi awal 

sampai dengan hasil penelitian dilakukan, sistem yang dirancang serta masalah 

yang dihadapi oleh penulis dalam proses penelitian. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Pada bagian implementasi berisi tentang tahap-tahap yang terjadi selama 

implementasi penelitan serta proses setelah diimplementasi. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dan saran mencakup tentang rangkuman yang dapat dipetik oleh 

penulis, keterbatasan dari penulis sendiri serta saran untuk penelitian selanjutnya. 
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