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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut UU No. 9 tahun 1995, bahwa bisnis kecil ialah jenis bisnis yang 

mempunyai kekuasaan maksimal dua ratus juta rupiah dan penjualan setahun 

mencapai satu miliar. Sedangkan bisnis menengah adalah jenis bisnis yang 

kekayaan usahanya diluar bangunan dan tanah lebih dari dua ratus juta rupiah 

hingga mencapai sepuluh miliar. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

adalah usaha perekonomian yang sangat penting untuk pengembangan usaha yang 

dilakukan oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Hal ini telah dibuktikan pada 

tahun 2008 di mana UMKM telah menyelamatkan Indonesia dari dampak buruk 

krisis moneter.  

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2014, menunjukkan bahwa 

UMKM telah menyediakan lapangan pekerjaan untuk pengangguran sebesar 

96,99% terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai salah satu 

bentuk kontribusinya. Selain itu, UMKM juga menambah devisa Negara dalam 

bentuk penerimaan ekspor yang sudah mencapai Rp 27.700.000.000.000. Rosan 

Perkasa Roeslani selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, 

menyatakan ekspor pada tahun 2016 telah mencapai 15%.  

Dalam UU No. 20 tahun 2008, tujuan UMKM yaitu mengembangkan 

transaksi jual-beli serta membangun perekonomian NKRI sesuai demokrasi yang 

menjunjung tinggi keadilan. Masalah utama yang menjadi fokus dalam 

pengembangan UMKM yaitu pencatatan atau pengelolaan keuangan. UMKM 

masih enggan untuk menggunakan sistem informasi akuntansi sehingga 

pencatatan transaksi masih dicatat pada buku dan ada UMKM yang tidak 

mencatat transaksi sama sekali (Rachmawati, 2018; Dewi & Restika, 2018). 

UMKM terlalu fokus pada bagaimana menciptakan produk yang unik atau 

memberikan pelayanan jasa yang baik sedangkan pencatatan akuntansi atau 

pengelolaan keuangan dinomorduakan. Hal ini disebabkan karena sangat 

rendahnya pengetahuan sumber daya manusia akan akuntansi dan proses 

akuntansi yang dinilai sangat rumit justru menambah 
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beban pekerjaan sehingga pencatatan akuntansi sering diabaikan oleh masyarakat 

(Berthelot & Morrill, 2016; Armitage, Webb & Glynn 2015). 

Saat ini hampir seluruh UMKM di Indonesia masih mencatat transaksi 

keuangan secara manual. Hal ini memungkinkan transaksi yang dicatat 

perusahaan kurang akurat karena kemungkinan besar akan terjadi kesalahan 

pencatatan dan adanya transaksi yang tidak dicatat dalam pembukuan 

menyebabkan laporan keuangan yang didapatkan tidak handal dalam 

mengambarkan kondisi ekonomi operasional serta kinerja usaha pada waktu 

tertentu yang bisa menyebabkan kesalahan dalam memutuskan suatu hal.  

UMKM membutuhkan suatu sistem akuntansi dalam pencatatan transaksi 

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah  

(SAK EMKM) yang telah disusun secara spesifik dan diakui oleh Ikatan 

Akuntansi Indonesia (IAI) agar mampu mendorong kegiatan ekonomi Indonesia 

dalam berpartisipasi secara signifikan terhadap UMKM yang lebih berkembang. 

Keberadaan sistem akuntansi tersebut, akan memudahkan UMKM dalam 

menghasilkan laporan mengenai kegiatan ekonomi suatu usaha yang tepat untuk 

dijadikan sebagai patokan dalam mengambil suatu putusan keuangan yang benar. 

Keterbatasan pengetahuan akan pencatatan transaksi keuangan pada UMKM 

yang telah beroperasi sejak tahun 2018 di Batam, yaitu: PT. Megah Travelindo 

Nusantara menyebabkan pencatatan masih dilakukan secara manual akan 

transaksi ekonomi dalam pembukuan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan 

tidak mencerminkan keadaan nyata. Oleh karena itu, PT. Megah Travelindo 

Nusantara membutuhkan sistem informasi akuntansi yang telah dirancang sesuai 

SAK EMKM agar dapat menerbitkan laporan akan kegiatan usaha yang 

sesungguhnya sehingga keputusan yang diambil merupakan keputusan yang 

benar. PT. Megah Travelindo Nusantara bergerak di bidang penjualan tiket ferry 

kapal Majestic dengan tujuan Batam-Singapore-Batam. 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh PT. Megah Travelindo 

Nusantara, maka penulis ingin melakukan observasi dan menyusun suatu metode 

pencatatan yang sudah disesuaikan dengan keperluan entitas dalam menerbitkan 

informasi finansial yang handal sehingga dapat segera diimplementasikan oleh 
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PT. Megah Travelindo Nusantara dengan judul “Penyusunan Sistem Informasi 

Akuntansi pada PT. Megah Travelindo Nusantara”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Adanya pengimplementasian ini bertujuan untuk menghasilkan sistem 

informasi yang memanfaatkan program Microsoft Office Access berbasis 

komputerisasi agar dapat menerbitkan laporan keuangan yang akurat dan handal 

agar dapat dipakai oleh entitas dalam memilih suatu keputusan yang sesuai. 

Sistem pencatatan akuntansi bertujuan untuk mendata segala kegiatan ekonomi 

yang timbul. Pembagian pencatatan bisa berupa jurnal khusus dan jurnal umum. 

Jurnal khusus meliputi jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, pengeluaran kas 

dan pembelian sedangkan jurnal umum untuk mendata semua kegiatan ekonomi 

kecuali transaksi yang dapat dicatat pada jurnal khusus yang akan menerbitkan 

laporan keuangan berupa penjualan, pembelian, laba/rugi , persediaan,  perubahan 

modal, posisi keuangan, dan neraca. 

1.3 Tujuan Proyek 

Dikarenakan adanya tugas ini, diharapkan bisa membantu PT. Megah 

Travelindo Nusantara dalam mendapatkan pencatatan berbasis komputerisasi 

yang bisa menerbitkan informasi finansial sesuai dengan kebutuhan entitas serta 

sesuai dengan SAK EMKM yang diberlakukan agar bias diimplementasikan 

dengan benar sehingga dapat mengeluarkan laporan keuangan yang tepat 

sekaligus handal. Sistem yang dibuat diperlukan untuk meningkatkan kinerja 

entitas dengan adanya pendataan transaksi yang lebih efektif dan efisien. Selain 

itu, diharapkan bisa membantu entitas dalam mengontrol pergerakan persediaan 

pada suatu periode karena adanya kegiatan jual beli yang terjadi.  

1.4 Luaran Proyek 

Sesuai dengan sistem yang direncanakan untuk PT. Megah Travelindo 

Nusantara, berikut beberapa hasil dari luaran proyek, yaitu: 

1. Menyusun sistem pendataan transaksi menggunakan program Microsoft 

Office Access sesuai data perusahaan berupa daftar accounts, daftar 

customers, daftar supplier dan juga daftar inventory. 
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2. Menyusun sistem pendataan dalam mencatat kegiatan keuangan berupa : 

a) Jurnal pembelian 

b) Jurnal penjualan 

c) Jurnal umum 

3. Menyusun sebuah sistem pendataan transaksi yang bisa menerbitkan 

perincian finansial seperti: 

a) Laporan laba rugi 

b) Laporan posisi keuangan 

c) Laporan perubahan modal 

d) Laporan neraca 

e) Laporan penjualan 

f) Laporan pembelian 

g) Laporan persediaan 

1.5 Manfaat Proyek 

Hasil perencanaan sistem akuntansi berbasis komputerisasi ini diharapkan 

dapat berguna untuk: 

1. Penulis 

Memperluas wawasan penulis mengenai dunia nyata akan pencatatan sistem 

akuntansi yang diterapkan oleh UMKM. 

2. Entitas 

Membantu entitas dalam proses pendataan transaksi sehari-hari untuk lebih 

efektif dan efisien sehingga mampu menunjang kemampuan entitas serta 

mampu menerbitkan perincian keuangan yang sesuai dengan keadaan 

sesungguhnya yang akan dijadikan menjadi acuan dalam memutuskan suatu 

putusan untuk perkembangan bisnis kedepannya. 

3. Akademisi 

Membantu mahasiswa lainnya untuk memperluas wawasan akan praktik 

akuntansi dan dosen akademisi mengenai sistem informasi akuntansi 

berbasis komputerisasi. 

 

 

 

Veren. Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi pada PT. Megah Travelindo Nusantara. 
UIB Repository©2020



5 
 

Universitas International Batam 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan memberikan bayangan pengkajian untuk tiap-tiap 

bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan sedikit tentang latar belakang masalah, ruang 

lingkup, tujuan proyek, luaran proyek, manfaat proyek serta sistematika 

pembahasan dalam penyusunan laporan kerja praktik ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas secara singkat mengenai teori, penelitian sebelumnya 

serta hal lainnya yang berhubungan dalam pelaksanaan proyek ini. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Bab ini menguraikan sedikit tentang identitas, sejarah entitas, struktur 

organisasi entitas, aktivitas sehari-hari entitas, dan pencatatan yang 

dipakai oleh entitas saat ini. 

BAB IV METODOLOGI 

Bab ini menggambarkan perencanaan, metode yang dipakai untuk 

memberikan solusi terhadap persoalan yang dialami demi mencapai 

tujuan proyek. Bab ini pun menyinggung tentang metode pengambilan 

data, langkah perencanaan dan juga tahap dan skedul pelaksanaan. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN  

Bab ini menjelaskan penjabaran data, perencanaan serta hambatan pada 

pengimplementasian sistem akuntansi. Penjabaran data menguraikan 

hasil sesi tanya-jawab serta pengamatan di tempat kerja praktik dan 

tahap perencanan berisikan penjabaran atas sistem yang disusun untuk 

penelitian ini. Jika ada masalah yang menyebabkan hambatan dalam 

pengimplementasikan maka akan diuraikan dalam kendala 

implementasi. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini menjelaskan langkah dalam pengimplementasian dan juga 

tanggapan yang diterima dari hasil penyusunan sistem yang 

diaplikasikan di tempat kerja praktik. Selain itu, juga membahas 
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mengenai pengimplementasian sistem dan situasi entitas sesudah 

mengaplikasikan sistem. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini adalah sesi penutup dari laporan kerja praktik ini yang berisikan 

kesimpulan secara menyeluruh dari proyek kerja praktik, kritikan bagi 

client dan juga catatan penting yang mesti diselidiki agar bisa diperbaiki 

oleh penulis berikut. 
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