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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Tujuan suatu badan usaha dibangun untuk menghasilkan laba yang 

semaksimal mungkin (Soeharno, 2007). Untuk mengetahui apakah suatu badan 

usaha telah dijalankan sesuai dengan tujuannya, maka diperlukan laporan 

keuangan. Dalam laporan keuangan kita dapat mengetahui apakah laba yang 

dihasilkan sudah maksimal  

Kondisi keuangan suatu perusahaan dapat dicerminkan dalam laporan 

keuangan pada periode yang bersangkutan  (Harahap, 2008). Dengan adanya 

laporan keuangan tersebut, pihak penggunanya dapat mengetahui apa yang telah 

dicapai oleh perusahaan pada masa lalu, saat ini, dan rencana yang akan 

dijalankan pada masa yang akan datang (Pongoh, 2013) 

Penyajian laporan keuangan diperlukan semua jenis usaha yang sedang 

beroperasional. Peraturan yang mengatur pengelompokan UMKM yaitu Undang-

undang No. 20 tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM). Badan usaha dapat dikategorikan berdasarkan net asset yang dimiliki 

oleh perusahaan. Apabila net asset maksimal 50.000.000 rupiah merupakan Usaha 

Mikro dan Usaha Kecil. Dan perusahaan yang memiliki 300.000.000 rupiah 

dikategorikan Usaha Menengah. Dalam setahun nilai penjualan sebesar 

300.000.000 rupiah adalah Usaha Mikro, sedangkan Usaha Kecil pendapatan per 

tahun sebesar 500.000.000 rupiah, dan Usaha Menengah pendapatannya mencapai 

2.000.000.000 rupiah.  
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Rahmana (2009) menyatakan bahwa UMKM merupakan penggerak 

penting dalam pembangunan ekonomi idonesia, karena dapat menciptakan 

lapangan kerja yang merupakan sarana untuk meratakan tingkat perekonomian 

rakyat kecil dan juga dapat memberikan pemasukan devisa bagi Negara. Dimana 

UMKM memiliki posisi penting yang harus mendapatkan perhatian dan dukungan 

yang besar oleh semua pihak (Nasikin, 2016). 

Namun yang terjadi saat ini masih memiliki banyak faktor yang 

menghambat perkembangan UMKM. Contoh dari hambatan berkembangannya 

UMKM seperti pengolahan dana. Pengolahan dana yang tidak tepat dikarenakan 

oleh implementasi sistem akuntansi yang kurang maksimal (Kurniawati, Nugroho, 

& Arifin, 2012). Adawiyah (2013) juga menyatakan implementasi sistem 

akuntansi dan penyajian laporan keuangan dipepengaruhi oleh factor sumber daya 

manusia. 

Pada saat ini UMKM yang menggunakan sistem pencatatan akuntansi 

sangatlah sedikit. Bahkan masih banyak UMKM yang tidak melakukan 

pencatatan keuangan ataupun pencatatan manual. Kurniawati et al. (2012) pernah 

menyatakan apabila perusahaan memiliki pencatatan keuangan yang tepat. 

Sehingga informasi yang diberikan juga lebih akurat, maka akan mempermudah 

pihak manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan untuk masa depan 

perusahaan. 

PT. Eddi Batam Logistik merupakan salah satu UMKM di Kota Batam. 

Pada saat ini masih menggunakan proses pencatatan secara manual, yaitu dengan 

menggunakan nota, kwitansi dan sebagainya. Setiap akhir minggu baru dilakukan 

pencatatan data kedalam sistem Microsoft Excel. Sehingga perusahaan tidak dapat 
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melakukan pencatatan akuntasi yang tepat dan tidak lengkap, yang dikarenakan 

kemungkinana kehilangan dokumen transaksi pada rentang satu minggu tersebut. 

Oleh karena itu laporan keuangan yang dihasilkan tidak akurat.  

Dikarenakan pencatatan laporan keuangan yang tidak menggunakan 

sistem, sehingga proses pencatatan menjadi sangat tidak efektif dan efisien. Staf 

akuntan yang bekerja di  PT. Eddi Batam Logistik memerlukan waktu yang sangat 

lama untuk menghasilkan satu laporan keuangan. Sehingga ini memperlambat 

pihak manjemen untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan periode yang 

bersangkutan. Sesuai dengan masalah yang dihadapin oleh PT. Eddi Batam 

Logistik. Maka penulis membahas tentang masalah sistem pencatatan akuntasi 

pada UMKM dalam laporan kerja praktik ini dengan judul “Penerapan Sistem 

Akuntansi Keuangan pada Perusahaan Jasa Forwarding PT. Eddi Batam 

Logistik”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Objek pada penelitian ini adalah PT. Eddi Batam Logistik yang 

merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengurusan dokumen ekspor 

maupun impor pada pengiriman barang – barang internasional, maupun 

pengiriman domestic. Yang termasuk dalam kerja praktik ini terbatas pada 

perancangan sistem pencatatan akuntansi menggunakan perangkat lunak 

Microsoft Access. Setelah adanya sistem tersebut berharap dapat meningkatkan 

keakuratan laporan keuangan dan juga lebih efektif dan efisien. Sehingga pihak 

manajemen dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan infomasi yang 

diberikan. 
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Penulis mengumpulkan data dengan cara mewawancara staf akuntan 

yang PT. Eddi Batam Logistik mendapatkan nomor akun, asset yang dimiliki, dan 

dokumen transaksi pada PT. Eddi Batam Logistik. Setelah itu penulis 

menganalisis dan merancang sistem yang dapat digunakan sesuai kebutuhannya. 

Lalu menginput transaksi ke dalam sistem tersebut hingga menghasilkan laporan 

keuangan yang dapat digunakan. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan dari proyek ini adalah dengan adanya sistem tersebut dapat 

membantu staf akuntan agar dapat lebih cepat untuk menghasilkan laporan 

keungan. Dan juga laporan keuangan memiliki tingkat keakuratan yang lebih 

tinggi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Bersama dengan itu juga akan 

menurunkan kemungkinan memanipulasi data ataupun kecurangan yang 

disengajakan ataupun terjadi kecerobohan yang tidak sengaja. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Berdasarkan proyek yang telah direncanakan, maka luaran proyek yang 

dihasilkan adalah sebagai berikut: 

1. Membuat program sistem akuntansi berdasarkan Microsoft Access. Data 

yang dimasukan berupa daftar nama dan keterangan akun, daftar aset 

lancer maupun tetap, daftar nama vendor, dan daftar nama customer.  

2. Membuat program sistem akuntansi yang dapat mencatatat segala 

transaksi terjadi kedalam jurnal transaksi. 
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3. Membuat program sistem akuntansi yang dapat mengyajikan hasil dari 

semua jurnal transaksi yang terjadi ke dalam bentuk laporan laba rugi, 

laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Manfaat dari kerja praktik ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi PT. Eddi Batam Logistik 

a. Meningkatkan efisisiensi dan efektif pencatatan siklus akuntansi bagi 

perusahaan dan juga kinerja karyawan.  

b. Mempermudah staf akuntan perusahaan untuk melakukan proses 

pembukuan sehingga tidak memerlukan waktu yang lama.  

c. Memperkecil tingkat terjadinya kesalahan yang diakibatkan 

kecerobohan ataupun kecurangan yang secara sengaja. 

d. Menerbitkan laporan keuangan dengan tepat waktu dan hasilnya juga 

lebih akurat sesuai dengan  yang terjadi. 

e. Pihak yang menggunakan laporan keuangan baik internal maupun 

eksternal akan memperoleh informasi yang lebih tepat untuk 

menentukan strategi atau langkah perusahaan selanjutnya. 

2. Bagi akademisi 

a. Menambah pengetahuan tentang progam ataupun sistem akuntansi 

berbasis komputer dan penerapannya secara nyata di lapangan. 

b. Meningkatkan etika profesi dan kedisiplinan dalam penerapan praktik 

kerja. 
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1.6 Sistematika Pembahasan  

Tujuan dari Sistematika pembahasan adalah untuk menjelaskan tujuh bab 

yang terdapat di dalam laporan kerja praktik yang akan di jelaskan secara singkat 

sebagi berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab yang membahas tentang latar belakang dari mengapa laporan 

disusun, ruang lingkup, tujuan dan manfaat proyek dan terakhir 

adalah sistematika pembahasan ini. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab kedua ini menjelaskan landasan teoritis tentang laporan yang 

disusun berikut. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ketiga ini menjelaskan semua data mengenai identitas 

perusahaan dan juga informasi lainnya seperti kedudukan posisi 

manajemen perusahaan, aktivitas operasional perusahaan dan juga 

pembukuan perusahaan sebelumnya. 

BAB IV METODOLOGI 

Bab keempat ini menjelaskan bagaimana rancangan penelitian, 

teknik pengumpulan data awal, proses dan jadwal pelaksaaan. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab kelima ini berisi hasil observasi penulis dan juga penjelasan 

mengenai sistem yang telah dirancang dan juga penjelasan 

kegunaan dan cara menggunakan mengenai form dan laporan pada 

sistem yang telah dirancang. 
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BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab keenam ini berisi mengenai proses implementasi sistem pada 

perusahaan dan tanggapan langsung dari pihak perusahaan 

mengenai perubahan kondisi perusahaan setelah penggunaan 

sistem. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terkahir ini merupakan kesimpulan mengenai pembahasan 

yang telah dibahas dan beberapa saran yang dapat disampaikan ke 

klien maupun peneliti selanjutnya, terakhir adalah catatan untuk 

peneliti selanjutnya yang terdapat dalam catatan yang perlu 

ditindaklanjuti. 
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