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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perekonomian di suatu negara akan selalu mengalami perkembangan. Salah 

satunya perkembangan perekonomian Indonesia di bidang dunia bisnis. Dalam dunia 

perekonomian nasional, pengaruh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari 

beberapa sudut pandang mengikutsertakan pemerintahan dalam merancang sistem 

pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN 

menegaskan rancangan proses sistem penunjang usaha bagi UMKM dan program 

peningkatan kewirausahaan serta kecakapan dalam bersaing (Hadiyati, 2010). 

Pada kenyataannya, meski produktivitasnya dinilai relatif rendah, UMKM 

turut mendukung tumbuhnya perekonomian nasional. Dengan struktur UMKM yang 

khas, salah satu cara strategis yang dapat ditempuh adalah secara terkoordinir 

melakukan pembangunan UMKM. Proses tersebut dapat direalisasikan dengan proses 

pengembangan terpusat untuk UMKM, ditambah dengan fasilitas bantuan financial 

maupun non-financial. Dengan melihat fakta bahwa UMKM sangat berperan dalam 

pertumbuhan perekonomi nasional, peningkatan kinerja dengan tujuan stabilisasi dapat 

dilakukan melalui penerapan sistem informasi akuntansi (Indralesmana, 2014). 

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) menggambarkan kelompok sumber daya, 

terbagi menjadi sumber daya manusia dan alat. Perancangan sistem ini bertujuan untuk 

melakukan pemrosesan data keuangan dan data lainnya untuk diolah menjadi sebuah 

informasi. Kemudian informasi dapat digunakan untuk mengambil keputusan. SIA 

dapat diimplementasikan baik secara manual atau terkomputerisasi. Jika akuntansi 

diartikan sebagai sebuah sistem informasi, maka input yang berasal dari seluruh 

transaksi keuangan harus diolah sedemikian rupa melalui sebuah proses, sehingga 

output yang dihasilkan dapat memproses laporan keuangan yang akurat. Laporan 

tersebut kemudian dapat digunakan oleh kelompok yang membutuhkan informasi 

untuk membuat keputusan. Informasi akuntansi umumnya digunakan oleh pihak dalam 

dan pihak luar perusahaan. Pihak internal perusahaan yaitu manager serta karyawan, 
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lalu pihak eksternal perusahaan yaitu investor, kreditor, instansi pemerintahan, dan 

pihak-pihak lainnya yang membutuhkan. (Musmini, 2013). 

Ketika UMKM ingin meluaskan usahanya, pihak UMKM membutuhkan 

modal yang tidak sedikit, sehingga pemilik usaha akan mengajukan pinjaman kepada 

bank. Akan tetapi, proses pengajuan ini sering kali ditolak oleh pihak bank karena 

UMKM tidak memiliki laporan keuangan. Di Batam, salah satu UMKM yang 

merasakan hal tersebut, yaitu UMKM Makeithappen Custom, dari awal beroperasi 

UMKM tidak mempunyai sistem yang digunakan untuk melaksanakan pencatatan 

akuntansi yang menghasilakan laporan keuangan. Maka dari itu, peran sistem 

akuntansi cukup penting dalam perkembangan berlanjut UMKM. Dengan 

mempertimbangan kondisi UMKM Makeithappen Custom saat ini, penulis mendesain 

dan mengimplementasikan sistem akuntansi berdasarkan standar akuntansi untuk 

memecahkan permasalahan yang ada. Dengan ini, penulis melaksanakan kegiatan kerja 

praktik ini dengan judul “Perancangan dan Pencatatan Sistem Akuntansi pada 

Makeithappen Custom”.   

 

1.2 Ruang Lingkup 

Lingkup dari Makeithappen Custom yaitu sistem akuntansi yang didesain dan 

diimplementasikan dengan Microsoft Office Access yang telah disetarakan dengan 

keadaan perusahaan saat ini. Keakuratan hasil pencatatan pada SIA berupa laporan 

keuangan diterapkan akan sangat membantu pemilik UMKM agar memiliki pedoman 

dalam mengambil keputusan. Proses kerja praktik ini mencakup pencatatan transaksi 

ke sistem dan pembentukan laporan keuangan.  

 

1.3 Tujuan Proyek 

Proyek ini bertujuan untuk mendesain sistem pencatatan akuntansi pada 

Makeithappen Custom untuk mengeluarkan hasil berupa laporan keuangan yang setara 

dengan standar akuntansi. Selanjutnya, sistem tersebut diimplementasikan untuk 

menyimpan dan membuat laporan terkait kegiatan usaha pada perusahaan. 

Verla Fransiska. Perancangan dan Pencatatan Sistem Akuntansi pada Makeithappen Custom. 
UIB Repository©2020



3 
 

  
 Universitas Internasional Batam 

 

Dengan tersediannya sistem akuntansi tersebut, laporan keuangan dapat 

digunakan oleh perusahaan sebagai sumber informasi yang dapat dijadikan cerminan 

kondisi perusahaan dalam memutuskan sebuah keputusan. Di sisi lain, perusahaan 

diharapkan mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi dengan hadirnya laporan 

keuangan sebagai output dari sistem akuntansi. Sistem akuntansi tersebut dapat 

membantu Makeithappen Custom dalam memutuskan keputusan dengan output berupa 

laporan keuangan. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Pelaksanaan kerja praktik ini menciptakan output berupa sistem akuntansi 

berdasarkan Microsoft Office Access yang disesuaikan dengan keadaan perusahaan saat 

ini dan standar akuntansi. Output dari proyek ini adalah: 

1. Mendesain alat pencatatan transaksi dengan sistem akuntansi berbasis 

Microsoft Office Access yang dapat meringankan kegiatan operasional pada 

Makeithappen Custom. 

2. Merancang sistem pencatatan kegiatan operasional usaha dengan tujuan untuk 

mengontrol, yaitu: chart of account, daftar supplier, dan daftar produk. 

3. Mendesain sistem untuk mencatat kegiatan operasional usaha dengan tujuan 

menghasilkan output laporan keuangan berupa jurnal, yaitu: jurnal penjualan, 

jurnal pembelian, jurnal umum, dan jurnal penyesuaian. 

4. Mendesain sistem yang dapat memperlihatkan laporan keuangan, yaitu: 

laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. 

5. Mendesain sistem akuntansi untuk melampirkan laporan keuangan pembantu, 

yaitu: buku besar, penjualan, pembelian, laporan stock, laporan piutang, dan 

laporan utang. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Penelitian ini bertujuan untuk menyalurkan manfaat kepada pihak UMKM 

serta akademisi. 
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1. UMKM 

Rangkaian pencatatan sistem akuntansi dapat meringankan pihak UMKM 

dalam menyajikan laporan keuangan dan mengambil keputusan, serta 

meminimalisir tingkat kelalaian dan penyelewengan yang dilakukan oleh 

karyawan, sehingga dapat memudahkan pemilik dalam melakukan 

pengecekan laporan. 

2. Akademisi 

Susunan pencatatan sistem akuntansi diharapkan dapat memperluas 

pemahaman tentang sistem pencatatan akuntansi dan dapat dimanfaatkan 

sebagai referensi dalam menyusun laporan kerja praktik dengan persoalan 

sejenis. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memaparkan inti pembahasan 

secara singkat yang berkaitan dengan isi dan pengkajian laporan kerja praktik yang 

telah dijalankan. Laporan kerja praktik ini terbagi atas tujuh bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi konten terkait pemaparan latar belakang penelitian, 

penjelasan ruang lingkup, tujuan penelitian dan proyek, luaran yang 

dihasilkan dari proyek, hingga manfaat dan sistematika dalam proses 

penyusunan laporan proyek.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini memuat konten terkait penulisan materi dalam laporan yang 

berlandaskan teori dan informasi yang relevan.  

BAB III GAMBARAN UMUM USAHA 

 Bab ini memuat tentang identitas usaha, struktur organisasi usaha, kegiatan 

operasional usaha, serta sistem pencatatan akuntansi yang digunakan saat 

ini oleh UMKM. 
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BAB IV METODOLOGI 

 Bab ini berisi konten terkait penjelasan rancangan dalam penelitian, pilihan 

teknik pengumpulan data, kegiatan proses perancangan sistem serta 

tahapan, hingga jadwal perancangan sistem. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini memuat konten terkait analisis yang memberikan gambaran terkait 

observasi dan interview awal di UMKM hingga proses perancangan sistem 

berdasarkan permasalahan yang didapatkan dari proses sebelumnya.  

BAB VI IMPLENTASI 

Bab ini memuat konten terkait hasil rancangan sistem yang 

diimplementasikan untuk menyelesaikan permasalahan yang dipaparkan 

oleh UMKM sejak awal. 

 BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memuat konten yang berisi kesimpulan keseluruhan laporan, saran 

yang dapat diberikan setelah melakukan penulisan laporan, hingga catatan 

yang harus diambil sebagai langkah tindaklanjut oleh pengguna. 
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