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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kondisi perekonomian Batam saat ini lebih diwarnai dengan kebutuhan 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mendukung jenis Usaha Jasa 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) semakin berkembang dan dibutuhkan oleh 

masyarakat. Disaat berlangsungnya krisis ekonomi ditahun 1998, usaha UMKM 

masih dapat berjalan dan tetap bertahan dari dampak krisis finansial yang terjadi 

karena biasanya didukung dengan modal pribadi tanpa pinjaman dari pihak luar. 

Krisis perekonomian dunia yang terjadi pada tahun 2008 juga tidak terlalu 

berdampak pada perekonomian Indonesia, salah satu alasan dibalik itu ialah 

adanya dukungan dari UMKM. Menurut data Deputi bidang Ekonomi Makro dan 

Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 6 juli 2018 

Iskandar Simongkir (2018) menyatakan bahwa di Indonesia terdapat 93,4% bisnis 

skala kecil, 5,1% bisnis skala menengah dan 1% untuk bisnis yang berskala besar.  

UMKM masih menghadapi banyak hambatan, salah satunya adalah 

keberadaan pendamping untuk menuntun dan memberikan pengarahan bagi para 

pelaku UMKM. Keberadaan pendamping ini berguna untuk memberikan 

konsultasi dalam berbagai hal, diantaranya mengenai sumber daya manusia yang 

masih kurang terampil dan kurang kompetitif untuk dapat bersaing dalam 

lingkungan usahanya. Prosedur pengurusan perizinan UMKM telah dipermudah 

untuk mendukung perkembangan usaha ini di tengah masyarakat, namun hal ini 

tidak membuat mayoritas UMKM memiliki badan hukum yang jelas.  
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Beberapa permasalahan lain yang membutuhkan pendampingan adalah 

mengenai pengaturan keuangan, pencatatan akuntansi, pengelolaan usaha, 

penggunaan teknologi dan perbandingan pasar. UMKM memerlukan biaya yang 

cukup besar untuk menghadapi permasalahan tersebut, selain itu UMKM juga 

memerlukan pendanaan untuk terus dapat mengembangkan produk yang dimiliki. 

Pendanaan tambahan UMKM dapat diperoleh melalui pinjaman dari bank, 

namun biasanya bank atau badan keuangan formal akan memberikan pinjaman 

untuk pembiayaan operasional UMKM apabila dapat memenuhi kriteria yang 

telah ditentukan oleh lembaga tersebut untuk menjamin keberlangsungan 

usahanya. UMKM harus terus berusaha menjaga kelangsungan hidupnya dan 

memastikan kinerja usahanya dapat terukur dan tercatat dengan baik. Oleh karena 

itu, UMKM memerlukan pengunaan teknologi informasi berbentuk sistem 

akuntansi yang berbasis komputer agar pencatatan transaksi yang dilakukan dapat 

tercatat dengan lebih akurat dibandingkan dengan pencatatan yang dilakukan 

secara manual. 

Sistem informasi akuntansi berbasis komputer ini dapat memberikan 

informasi mengenai pencapaian perusahaan apakah sedang dalam kondisi untung 

atau rugi dengan lebih akurat dan dengan waktu yang lebih singkat. Informasi 

tersebut dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk mempersiapkan diri dengan 

memantau posisi keuangan usahanya, manfaat lainnya juga termasuk 

penghematan dalam perlengkapan tulis seperti kertas-kertas dan tinta. 

Permasalahan yang dialami oleh UMKM tersebut juga dihadapi oleh salah 

satu UMKM yang ada di Batam yaitu toko Ninja Laundry. Pada toko Ninja 

Laundry masih belum memiliki sistem pencatatan akuntansi yang berbasis 
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komputer. Laporan keuangan yang harusnya tersusun setiap periodenya sulit 

dilakukan oleh toko Ninja laundry hal ini disebabkan oleh pencatatan yang 

dilakukan masih tradisional yaitu dengan mencatat pendapatan berdasarkan nota-

nota ke dalam buku secara manual. Toko Ninja laundry juga mempunyai kesulian 

dalam memprediksi jumlah persediaan dikarenakan transaksi yang tidak selalu 

sama setiap harinya menyebabkan ketidakjelasan pada jumlah akhir persediaan 

serta kerap kali terjadinya kekurangan atau kehabisan persediaan karena tidak ada 

perencanaa yang baik. Pencatatan pengeluaran biaya juga hanya dicatat secara 

sederhana sehingga pemilik tidak dapat mengetahu laba rugi yang dihasilkan 

setiap periode. 

 Seperti yang kita ketahui, laporan keuangan memiliki fungsi yang sangat 

penting dalam merepresentasikan kinerja perusahaan serta kondisi suatu usaha. 

Toko Ninja Laundry kesulitan untuk mengetahui pendapatan dari usahanya dan 

pengeluaran atas biaya operasional yang muncul di setiap periode. Oleh sebab itu, 

pemilik akan kesulitan untuk memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan dan 

keputusan apa yang harus dijalankan sehingga strategi perkembangan usaha dan 

tingkat kinerja perusahaan bisa berjalan dengan tidak optimal. Didasari oleh 

permasalah tersebut, penulis akan membahas masalah terkait sistem akuntansi 

yang dirancang untuk UMKM ini dengan mengusung topik “Perancangan dan 

Penyusunan Sistem Pencatatan Akuntansi pada Toko Ninja Laundry” 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Aplikasi Microsoft Office Access menjadi sistem yang dipakai agar 

penyusunan dan perancangan pencatatan akuntansi dapat dilakukan. Sistem ini 
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diharapkan mampu membantu pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dengan 

meminimalisir kesalahan, memberikan informasi yang aktual dan akurat 

terpercaya, serta dapay menghasilkan laporan keuangan yang menampilkan posisi 

keuangan yag dapat berguna untuk mengambil keputusan yang tepat dalam 

menjalankan usahanya. Langkah awal setelah wawancara dengan pemilik usaha 

yaitu dimulai dengan menghimpun berkas transaksi, menganalisa berkas serta 

memasukkan data berkas transaksi supaya dapat menghasilkan laporan keuangan.  

 

1.3 Tujuan Proyek 

Proyek ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Menciptakan sistem pencatatatan akuntansi yang sesuai dengan ketetapan 

akuntansi yang telah ditetapkan dengan mengunakan basis akrual. 

2. Menekan tingkat kekeliruan dan kecurangan yang dapat dilakukan oleh 

karyawan.  

3. Mengurangi kesalahan pencatatan transaksi serta mengurangi resiko 

kehilangan data  

4. Memberikan kejelasan mengenai laba atau rugi yang diinginkan pemilik 

sesuai dengan periode yang diinginkan.  

5. Memberikan informasi kepada pemilik mengenai transaksi yang 

berlangsung sehari-hari dengan mudah 

6. Perancangan sistem dalam kerja praktek ini memiliki tujuan dengan harapan 

pemilik dapat terbantu dengan kemudahan pengecekan transaksi dan 

ketersediaan laporan keuangan berbasis komputer.  

 

Fitri. Perancangan dan Penyusunan Sistem Pencatatan Akuntansi pada Toko Ninja Laundry. 
UIB Repository©2019



5 
 

Universitas Internasional Batam 

1.4 Luaran Proyek 

Didasari perencanaan pada proyek maka luaran proyek penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Sistem berbasis komputer mengunakan software Microsoft Accesss guna 

pencatatan akuntansi yang lebih efektif dan efesien 

2. Dokumen pendukung yang digunakan dalam merancang pendataan transaksi 

pada sistem akuntansi yakni: 

a. Jurnal penjualan 

b. Jurnal umum 

c. Jurnal pembelian 

d. Jurnal penerimaan kas 

e. Jurnal pengeluaran kas 

3. Merancang pelaporan dan penyajian dalam sistem akuntansi yang terdiri 

dari: 

a. Neraca saldo 

b. Laporan  laba rugi 

c. Laporan posisi keuangan 

d. Laporan pengeluaran kas 

e. Laporan pembelian 

f. Laporan penjualan 

g. Laporan daftar aset 
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1.5 Manfaat Proyek 

Proyek ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak dibawah ini, 

yakni: 

1. Bagi Toko Ninja Laundry 

a. Pencatatan transaksi akuntabel dan handal yang dapat dilakukan 

dengan mudah oleh pemilik. 

b. Pengurangan risiko kekeliruan yang dapat dilakukan secara sengaja 

atau tidak oleh karyawan ataupun pemilik. 

c. Penerapan sistem komputer berbasis akuntansi sehingga diharapkan 

lebih praktis dalam proses penyajian laporan keuangan. 

d. Mutasi persediaan bisa dikendalikan sehingga mengurangi tingkat 

kehilangan atau kekurangan yang penyebabnya tidak diketahui. 

e. Informasi mengenai laporan keuangan dapat diketahui sehingga bisa 

mempermudah mengambil keputusan dan strategi toko kedepannya. 

f. Bank dapat menggunakan laporan keuangan yang telah ada sebagai 

langkah awal kemudahan dalam prosedur pemodalan usaha maupun 

peminjaman dana. 

2. Bagi Akademisi. 

a. Peningkatan keahlian dan pemahaman pada sistem komputer yang 

dapat diterapkan di dunia nyata. 

b. Dapat dilakukan sebagai wujud pengabdian masyarakat dalam bentuk 

penerapan pada UMKM yang penyajian laporan keuangannya masih 

belum memadai sehingga tidak dapat dibuktikan keakuratan dan 

kehandalan laporan keuangan tersebut yang dapat mempersulit 
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UMKM apabila ingin mengajukan peminjaman dana ke lembaga 

formal  

3. Bagi Penulis 

a. Bisa terjun secara langsung ke dunia perekonomian keuangan dengan 

penerapan ilmu materi yang didapatkan dari universitas dengan kata 

lain penerapan ilmu materi secara nyata dilapangan. 

b. Bisa mengembangkan ilmu dipelajari sebelumnya di universitas 

secara langsung 

c. Mengerti perbedaan yang ada antara praktek di dunia nyata dengan 

materi teori yang diberikan di universitas dan lapangan. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

 Tujuan dari sistematika pembahasan ialah untuk memberikan gambaran 

mengenai isi dan juga pembahasan dari tiap-tiap bagian atau bab yang tersusun di 

dalam penelitian yaitu sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Di bagian ini memberikan gambaran utama atau latar belakang secara 

jelas ruang lingkup, tujuan, manfaat serta sistematika pembahasan dari 

proyek ini.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Ada dua bagian dalam bab ini yaitu landasan teoritis dan informasi 

penelitian yang berhubungan dengan proyek, yang dijadikan referensi 

atau dasar dalam pelaksanaan laporan kerja praktek 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
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Pengenalan perusahaan melalui deskripsi indetitas, struktur organisasi, 

kegiatan operasional perusahaan dan sistem pencatatan yang 

digunakan akan diterangkan pada bab ini. 

BAB IV METODOLOGI 

Di bagian ke empat ini menjelaskan tentang rancangan sistem yang 

digunakan, yang tersusun atas: teknik penelitian, metode 

penghimpunan data, teknik pengerjaan proyek, jadwal dan proses 

perancangan proyek. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bagian ini menjelaskan dengan detail hasil analisa tempat usaha, 

penjelasan atas hasil yang didapatkan serta hambatan yang ditemui 

saat sistem dirancang. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bagian ini akan menjelaskan proses dari pengimplementasian sistem 

yang dirancang, umpan balik pengguna sistem, dan kondisi usaha 

setelah sistem di terapkan. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian akhir dari laporan kerja praktik ini memuat kesimpulan dan 

saran untuk pihak yang membutuhkan selanjutnya. 
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