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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pengusaha dalam mendirikan usaha pasti mengharapkan keuntungan 

sehingga meningkatkan kesejahteraan pemilik. Elemen penting dalam 

menjalankan usaha adalah laporan keuangan karena dapat memberikan informasi 

penting tentang kondisi perusahaan, termasuk keuntungan dari menjalankan 

usaha. Usaha yang memiliki laporan keuangan mengambil keputusan keuangan 

lebih tepat sehingga menghasilkan profit lebih tinggi atau lebih minimal dalam 

risiko (Novia, 2017). 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, UMKM (Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah) adalah sebuah usaha dengan kepemilikan badan atau orang 

pribadi yang memenuhi yang ditetapkan. Usaha mikro adalah usaha yang 

memiliki penjualan setahun paling banyak 300.000.000 atau kekayaan paling 

banyak 50.000.000. Sedangkan usaha kecil adalah usaha dengan penjualan dalam 

setahun antara 300.000.000 hingga 2.500.000.000 atau kekayaan antara 

50.000.000 hingga 500.000.000. Usaha menengah memiliki penjualan dalam satu 

tahun antara 2.500.000.000 hingga 50.000.000.000 atau kekayaan antara 

500.000.000 hingga 10.000.000.000. 

Umumnya, pelaku UMKM tidak memiliki sistem pencatatan. Pelaku 

UMKM hanya mencatat transaksi penerimaan saja dan tidak mencatat transaksi 

pengeluaran, atau sebaliknya, atau bahkan tidak mempunyai catatan sama sekali. 

Hal ini disebabkan oleh masih banyak pelaku UMKM tidak mempunyai 

pengetahuan yang cukup tentang pentingnya pencatatan transaksi keuangan dan 

penyajian laporan keuangan dalam menjalankan sebuah usaha (Latief, 2018). 

Salah satu UMKM di Batam yang bernama Tans Flour merupakan penjual 

tepung sagu, tepung tapioka dan bubuk kopi secara grosiran. Usaha ini sudah 

beroperasi sejak tahun 2016 namun belum mempunyai sistem pencatatan 

akuntansi yang dapat menunjang operasional perusahaan serta menghasilkan 

laporan keuangan. Saat menjalankan usahanya, pemilik hanya mencatat transaksi 

penjualan dan pembelian. Pemilik tidak mengetahui profit yang dihasilkan. 
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Pemilik akhirnya menyadari pentingnya laporan keuangan dalam menjalankan 

sebuah usaha. 

Peneliti merancang sebuah sistem pencatatan akuntansi yang sederhana 

menggunakan Microsoft Access. untuk memecahkan permasalahan yang dimiliki 

oleh Tans Flour. Proses dari kerja praktik ini dicurahkan dalam laporan dengan 

judul “Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi pada Tans Flour” 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup proyek “Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi 

pada Tans Flour” mempunyai cakupan: 1) Melakukan perancangan sistem 

pencatatan akuntansi sesuai SAK-EMKM serta hasil observasi serta wawancara 

pemilik usaha; 2) Memakai aplikasi lunak Microsoft Access sebagai alat untuk 

merancang sistem pencatatan akuntansi; dan 3) Implementasi sistem pencatatan 

hasil perancangan yang telah diujicoba dan dievaluasi. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Proyek ini bermaksud membantu pemilik memahami pentingnya catatan 

dan laporan keuangan. UMKM juga diberi bantuan berupa sistem pencatatan 

akuntansi yang sederhana serta sesuai kebutuhan. Sebuah sistem pencatatan yang 

sederhana dirancang untuk pemilik agar dapat mencatatkan transaksi keuangan 

usahanya lebih mudah dan dapat menerbitkan laporan keuangan secara lebih 

akurat dan tepat waktu, sehingga pemilik dapat mengambil keputusan bisnis yang 

lebih tepat. 

 

1.4 Luaran Proyek 

 Luaran proyek penelitian terapan ini menghasilkan luaran yang terdiri atas: 

1) Input data utama, yang terdiri atas fasilitas untuk input data baru atau tambahan 

dalam daftar akun, pemasok, pembeli dan persediaan; 2) Jurnal khusus seperti 

jurnal pembelian, penjualan, pembayaran hutang dan penerimaan piutang; 3) 

Jurnal umum; 4) Buku besar untuk setiap akun; 5) Neraca Saldo; 6) Laporan 

keuangan, yang terdiri atas laporan posisi keuangan dan laba rugi; dan 7) Laporan 

lainnya, yang terdiri atas laporan piutang, hutang, sisa stok serta analisis rasio. 
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1.5 Manfaat Proyek 

Pembuatan dan implementasi sistem pencatatan akuntansi di atas 

diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu: 

1. Pelaku UMKM dapat lebih memahami pencatatan transaksi keuangan. Selain 

itu mereka dapat menggunakan sistem pencatatan akuntansi dengan mudah 

hingga menghasilkan laporan keuangan. Pelaku UMKM menjadi lebih paham 

tentang kondisi usahanya dan dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih 

baik. 

2. Akademisi dapat menambah pengetahuan yang lebih luas tentang sistem 

pencatatan akuntansi dan laporan keuangan. Akademisi bisa membantu pelaku 

UMKM lainnya dengan masalah yang sama. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Laporan ini terdiri atas beberapa bagian. Berikut merupakan sistematika 

pembahasan yang menjelaskan bagian-bagian yang terdapat pada laporan ini. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah 

pada Tans Flour. Ruang lingkup, tujuan, luaran dan manfaat atas 

proyek yang telah dilaksanakan. Sistematika pembahasan yang berisi 

penjelasan singkat mengenai setiap bab dari penelitian di Tans Flour. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian ini berisi informasi-informasi dasar yang dijadikan 

referensi dalam pembuatan sistem pencatatan akuntansi dan laporan 

ini. 

BAB III  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini berisikan informasi umum mengenai toko Tans Flour seperti 

identitas usaha, struktur organisasi, aktivitas operasional serta sistem 

pencatatan keuangan yang digunakan. 
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BAB IV  METODOLOGI 

Pada bab ini dikembangkan hal-hal tentang rancangan dan objek 

penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan, rencana proses 

perancangan sistem serta tahapan dan jadwal pelaksanaan penelitian. 

BAB V  ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bagian ini menguraikan analisis data, perancangan sistem serta 

kendala pada saat implementasi. 

BAB VI  IMPLEMENTASI 

Pada bagian ini menjelaskan hasil implementasi sistem dan kondisi 

setelah sistem telah diimplementasikan. 

BAB VII  KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bagian ini berisi kesimpulan dari proyek ini, saran kepada klien 

dan catatan-catatan yang perlu dilakukan oleh proyek selanjutnya. 

 

 

Iven Julia. Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi pada Tans Flour. 
UIB Repository©2019


