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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berkembang sangat pesat dan 

maju membuat UMKM memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. 

Terdapat banyak jenis dan variasi UMKM yang ada di seluruh wilayah Indonesia. 

Untuk setiap usaha pasti akan memerlukan pencatatan dan pembukuan baik usaha 

jasa, usaha dagang maupun usaha manufaktur. Setiap harinya pasti ada transaksi 

yang memerlukan pencatatan dan pembukuan untuk pelaporan keuangan. 

Sehingga banyak pengusaha yang memerlukan alat teknologi dalam membantu 

pencatatan dan pembukuan berupa laptop atau komputer dan dalam 

operasionalnya juga membutuhkan sistem informasi akuntansi untuk efisiensi 

pencatatan dan pembukuan sampai kepada pelaporan keuangan. Menurut 

Harnanto (2000) dan Bodnar dan William (2006), sistem akuntansi pada awalnya 

merupakan instrumen sebuah entitas usaha dalam mampu beroperasi dengan 

lancar sesuai dengan rancangan yang sudah disepakati. 

Banyak UMKM yang tidak menjalankan pencatatan akuntansi yang benar 

dan lengkap yang artinya belum sesuai dengan standar akuntansi yang sudah 

ditetapkan di Indonesia oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Pencatatan dan 

pembukuan yang benar dinilai sangat penting dikarenakan hasil pencatatan yaitu 

informasi yang ada pada laporan keuangan dijadikan patokan bagi para pengambil 

keputusan dalam membuat kesimpulan dan perencanaan perusahaan untuk 

kedepannya. Maka dari itu, pencatatan sebuah siklus transaksi keuangan 

(pembelian, penjualan, utang, piutang dan lain sebagainya) harus dicatat dengan 
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hal yang sebenarnya dan menyeluruh. Menurut Andrianto dan Aan (2017), tolak 

ukur akuntansi memiliki perlakuan akuntansi yang diawali dari pengakuan, 

pengukuran, penyajian maupun pengungkapan, dan pastinya dapat dijadikan 

sebagai landasan untuk membuat laporan keuangan yang terpercaya. 

Perkembangan dari teknologi informasi dan juga komunikasi belakangan ini 

membuat sistem pencatatan akuntansi menjadi sebuah instrumen yang sangat 

bernilai dalam dunia bisnis yang semakin bersaing (Ogah, Idagu, & Joseph, 

2013). UMKM yang memiliki kegiatan operasional yang aktif memerlukan 

efisiensi untuk mencatat laporan keuangan yaitu dengan suatu sistem pendataan 

transaksi laporan keuangan untuk mengendalikan kegiatan usaha yang dijalankan. 

Setiap jenis usaha seperti usaha jasa fotokopi, tempat makan, cafe, tempat menjual 

alat elektronik, salon, laundry, toko nail arts, toko baju dan lain sebagainya 

memerlukan sistem dan alat teknologi seperti komputer dan laptop untuk 

pencatatan laporan keuangan. Untuk khususnya di daerah Batam, kebanyakan 

UMKM bergerak dibidang penjualan makanan atau kuliner dikarenakan 

kebutuhan primer konsumen dan akan lebih mudah dalam menciptakan 

keuntungan dalam berjalannya usaha. Usaha penjualan makanan yang kecil 

maupun besar tetap memerlukan pencatatan laporan keuangan untuk penggunaan 

decision making dan informasi usahanya. 

Toko D’Taste - Mr. Steak adalah usaha yang beroperasi di bidang tempat 

makan atau bidang kuliner dengan menu utamanya adalah steak dengan berbagai 

variasi.  Toko D’Taste - Mr. Steak didirikan oleh Bapak Syofian sebagai pemilik 

pada tanggal 1 Oktober 2017 yang bertempat di Ruko Palm Spring Blok B3 No. 

12B, kota Batam. Sampai saat ini, usaha pada toko D’Taste – Mr. Steak tetap 
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beroperasi dengan baik dan semakin berkembang hingga sudah membuka cabang 

di daerah Komplek Batama Blok C No. 5, Nagoya, Batam. D’Taste – Mr. Steak 

diminati oleh banyak orang dari kalangan anak-anak bahkan sampai orang tua 

dikarenakan D’Taste – Mr. Steak memiliki banyak variasi menu dari Western food 

sampai ke Indonesian food.  

Jam operasional dari D’Taste – Mr. Steak adalah dimulai jam 1 siang 

sampai 12 malam setiap harinya. Bapak Syofian selaku pemilik D’Taste – Mr. 

Steak ikut serta memegang bagian dalam kegiatan operasional usahanya yaitu 

sebagai pemilik, pengontrol, keuangan dan pemasaran. Bapak Syofian memiliki 7 

karyawan yang ikut serta dalam membantu usaha toko D’Taste – Mr. Steak agar 

semakin berjalan lancar dan berkembang. 

Akan tetapi, D’Taste – Mr. Steak memiliki masalah dalam menjalankan 

usahanya, salah satunya yaitu belum ada sistem pelaporan keuangan yang akurat 

dan  sesuai dengan standar dan aturan akuntansi. Pencatatan yang dilakukan dari 

D’Taste – Mr. Steak hanya pencatatan berupa penjualan dan pembelian. Untuk 

laporan keuangan pun dapat dikatakan tidak lengkap untuk dijadikan sebagai 

patokan untuk pengambilan keputusan dan perencanaan masa depan usaha. 

Berdasarkan latar belakang masalah pada D’Taste – Mr. Steak, maka 

penulis akan melakukan sebuah perancangan sistem informasi akuntansi untuk 

D’Taste – Mr. Steak sebagai tempat kerja praktek dari penulis. Penyusunan sistem 

informasi akuntansi yang sudah dibuat akan dicantumkan dalam laporan kerja 

praktek yang berjudul “Perancangan dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi 

pada D’Taste – Mr. Steak”. 

 

Claudia, Perancangan dan Penerapan Sistem Pencatatan Akuntansi pada Usaha D'Taste - Mr. Steak. 
UIB Repository©2019



4 
 

  Universitas Internasional Batam 

1.2  Ruang Lingkup  

Toko D’Taste – Mr. Steak adalah sebuah toko yang melayani konsumen 

dengan penjualan menu makanan dan minuman dengan menu utama steak. Toko 

D’Taste – Mr. Steak belum mempunyai sistem yang bagus dan efisien dalam 

melakukan pencatatan untuk setiap transaksi keuangan yang terjadi selama 

berjalannya usaha.  Sehingga penulis berniat untuk membuat sistem pencatatan 

akuntansi untuk membantu D’Taste – Mr. Steak dalam membentuk laporan 

keuangan dengan efisien. Maka dari itu, ruang lingkup dari laporan ini adalah 

membuat sebuah sistem pencatatan akuntansi yang terkomputerisasi dari 

pengisian formulir-formulir seperti daftar akun, saldo awal, daftar menu, 

persediaan, penjualan, pembelian, pengeluaran stok, jurnal umum dan jurnal 

penyesuaian hingga penyajian laporan keuangan secara otomatis yaitu laporan 

penjualan, laporan pembelian, laporan persediaan, laporan neraca saldo, laporan 

laba rugi dan laporan posisi keuangan. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan proyek adalah perancangan beserta pembuatan sebuah sistem 

pencatatan akuntansi yang efisien yaitu dapat secara otomatis membentuk laporan 

keuangan sehingga dapat diaplikasikan pada D’Taste – Mr. Steak sehingga dapat 

membantu proses pencatatan akuntansi sampai kepada penyajian suatu laporan 

keuangan yang mudah dimengerti dan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas 

Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). 
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1.4 Luaran Proyek 

Berdasarkan perencanaan proyek yang telah dirancang, maka kemudian 

akan menghasilkan luaran proyek sebagai berikut: 

a. Merencanakan sistem pencatatan akuntansi yang dimulai dari daftar akun, 

saldo awal, jurnal untuk transaksi operasional (jurnal pembelian, jurnal 

penjualan, jurnal umum dan jurnal penyesuaian), 

b. Sistem pencatatan akuntansi yang dapat menghasilkan laporan seperti: 

1. Laporan laba rugi 

2. Laporan Neraca 

3. Laporan Penjualan  

4. Laporan Pembelian  

5. Laporan Persediaan 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Berikut adalah manfaat proyek yang dihasilkan yaitu antara lain untuk: 

a. Bagi UMKM 

Untuk UMKM mendapatkan manfaat seperti pemilik usaha dapat membuat 

sebuah laporan finansial usaha yang efisien dan andal dari sistem yang telah 

dihasilkan sehingga dapat dijadikan sebagai patokan untuk perencanaan dan 

pengambilan keputusan usaha. 

b. Bagi akademisi 

Manfaat yang didapat adalah memperbanyak wawasan kepada banyak orang 

tentang implementasi ilmu akuntansi yang diperoleh dari Universitas 

Internasional Batam terhadap dunia UMKM. 
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c. Bagi Penulis 

Memiliki manfaat sebagai ketentuan kelulusan dan bertambahnya 

pengetahuan penulis tentang praktek dalam dunia kerja sesuai jurusan 

penulis dibidang akuntansi.  

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematikan pembahasan ini akan menguraikan penjelasan mengenai isi 

dari setiap bab. Sistematika pembahasan penelitian terbagi menjadi 7 bab 

yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bagian ini menjelaskan secara ringkas mengenai latar belakang dan 

permasalahan, ruang lingkup, tujuan, luaran, manfaat dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini menjelaskan penelitian-penelitian sebelumnya beserta teori yang 

memiliki hubungan dengan sistem yang akan dibuat pada laporan kerja 

praktek ini. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bagian ini menguraikan semua hal tentang perusahaan yang dimulai dari 

bagaimana latar belakang berdiri perusahaan, permasalahan hingga sistem 

pencatatan akutansi yang dipakai perusahaan. 

BAB IV METODOLOGI 

Bagian ini berisi penjelasan mengenai proses dan cara perencanaan sistem, 

tahapan dan jadwal pelaksanaan kerja praktek . 
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BAB V ANALISA DATA DAN PERANCANGAN 

Bagian ini menjelaskan bagaimana penjabaran data, perencanaan sistem dan 

permasalahan yang akan timbul ketika melakukan perancangan sistem. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bagian ini menjelaskan proses aplikasi sistem yang dilakukan melingkupi 

setiap aspek dari luaran proyek, pengggunaannya dan respon pengguna pada 

hasil sistem serta menjelaskan ketentuan dari tempat kerja praktek setelah 

implementasi dan juga menjelaskan perubahan apa saja yang terjadi setelah 

implementasi diaplikasikan pada tempat kerja praktek. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian ini memberikan penjelasan tentang kesimpulan dan saran pada 

laporan kerja praktek ini. 
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