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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Letak strategis provinsi Kepulauan Riau yang dekat dengan negara 

Malaysia dan negara Singapura memberi dampak pada tingkat pertumbuhan 

ekonomi. Pulau Batam menjadi salah satu destinasi pariwisata bagi wisatawan dari 

negara tetangga. Pemerintah meningkatkan pembangunan infrastruktur di pusat 

perekonomian kota serta fasilitas tempat wisata lainnya untuk mempermudah akses 

serta menarik perhatian turis untuk datang kembali ke pulau Batam (Media center, 

2019).  

Berbagai acara dan event diadakan pemerintah dalam mendorong tingkat 

kedatangan wisatawan (Lubis, 2018). Jalur pariwisata ini membawa tingkat 

pertumbuhan ekonomi, program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur 

mendapat respon baik dari wisatawan mancanegara. Pertumbuhan sektor pariwisata 

Kepulauan Riau naik dari 4,9% ke 5,3% year on year (y.o.y). Wisatawan yang 

datang melalui kota batam tercatat sebanyak 69,54% (Dewi, 2019). Kedatangan 

wisatawan menggerakkan transaksi perekonomian di Batam.  

Usaha-usaha yang ada di kota Batam dominasi tergolong Usaha mikro 

kecil dan menengah (UMKM). Syarat pendirian untuk usaha ini tidak sulit dan 

modal yang diperlukan tidak mahal. Umumnya, para pelaku usaha mencari titik 

keramaian usahanya disekitar pusat perekonomian kota dan tempat wisata. UMKM 

dianggap sebagai cara yang paling efektif dalam memperoleh laba. Jiwa 

kewirausahaan yang tinggi, kreativitas dan strategi pengelolaan yang handal 

diperlukan pelaku usaha agar dapat mengelola usaha dengan baik . Sehingga usaha 

yang awalnya kecil menjadi titik perkembangan menjadi perusahaan yang besar. 

Tidak hanya memberi dampak positif  bagi pelaku usaha sendiri, juga dapat 

membantu membuka lapangan kerja baru, mengurangi tingkat pengangguran dan 

mendorong pertumbuhan ekonomi Kepulauan riau khusunya kota Batam (Lubis, 

2018).  

 Sejumlah pengusaha UMKM menyebutkan bahwa mengelola sebuah 

usaha tidak semudah yang dibayangkan. Persaingan yang ketat, pangsa pasar yang 
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sulit,  dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan faktor pemodalan 

menjadi faktor masalah dalam pengelolaan. Jika usaha dilanda masalah, tidak 

semua dapat bertahan. Pemilik usaha perlu keterampilan dalam mengelola dan 

menyusun strategi bisnis (Prasetyo, 2013). 

Setiap usaha dimulai dengan pemodalan, dilanjutkan dengan penjualan 

hingga mendapatkan pendapatan. Usaha diperlukan transaksi jual beli dalam 

keberlangsungan usaha. Pemilik perlu mencatat pemasukan dan pengeluaran yang 

dikeluarkan untuk mendapatkan informasi pendapatan yang dihasilkan. Proses ini 

berperan penting bagi pengusaha untuk mengukur kinerja usaha dan faktor 

pertimbangan untuk memperluas usaha.  

Pencatatan yang minim dengan rincian tidak dapat memberikan informasi 

yang kompleks untuk pemilik. Usaha yang tidak memiliki sistem kontrol, sehingga 

tidak lepas dari kecurangan. Kecurangan ini sering terjadi baik dari tidak dituliskan 

pengeluaran dan pemasukkan, pencatatan yang salah ataupun pencurian uang kas 

yang masuk dan lain-lain. Pemilik perlu adanya sistem pencatatan sehingga dapat 

menghindarkan pemilik usaha dari pihak-pihak yang melakukan kecurangan atau 

penyelewengan usaha. Selain itu sistem pencatatan dapat menghasilkan membantu 

laporan keuangan. Transaksi-transaksi yang telah terjadi akan disusun dan diolah 

menjadi sebuah laporan keuangan. Dari laporan keuangan, pemilik dapat 

mengetahui secara detail pada jumlah aset, utang, dan piutang juga modal yang 

dimiliki pemilik usaha. Rincian pemasukan dan pengeluaran akan disusun secara 

rapi dalam bentuk laporan. Dengan laporan ini, pemilik dapat membaca dengan 

baik informasi dan menjadikan laporan sebagai bahan pertimbangan dalam 

membuat keputusan.  

Toko ACT Selular adalah salah satu UMKM yang bergerak pada usaha 

perdagangan aksesoris Hp dan pulsa elektrik telah berdiri kurang lebih lima tahun 

tetapi pemilik belum menerapkan sistem dan belum pernah mempunyai laporan 

keuangan. Proses pencatatan hanya didasari atas penjualan harian dan pembelian 

yang terjadi. Kendala ini didasari atas kesulitan dan kurang pemahaman mengenai 

pencatatan akuntansi hingga laporan keuangan.  

Pemilik usaha tidak mengetahui pentingnya usaha dengan laporan 

keuangan. Walaupun usaha yang dimilikinya masih tergolong kecil, namun untuk 
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menghindari kecurangan internal ataupun kesalahan transaksi, laporan keuangan 

sangat berperan penting. Kurangnya pengetahuan keuangan berdampak pada 

pengembangan usaha ke depannya. Hal ini berpengaruh pada pemilik usaha akan 

bingung atau tidak jelas kondisi keuangan usaha yang djalankan sedang mengalami 

keuntungan atau kerugian. Permasalahan ini mendorong penulis dalam menerapkan 

ilmu pencatatan dalam menjalankan sebuah bisnis. Berdasarkan uraian diatas, 

penulis akan membuat sebuah sistem akuntansi yang sederhana dan sesuai dengan 

operasional usaha kedalam bentuk laporan kerja praktik dengan judul 

“Perancangan dan Penyusunan Sistem Akuntansi pada Toko ACT Selular”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup penelitian ini yaitu terdapat permasalahan yang dialami 

toko ACT Selular. Toko ACT Selular tidak belum memiliki sistem pencatatan 

akuntansi yang akurat sehingga pemilik usaha tidak jelas dengan keadaan usahanya. 

Oleh sebab itu proyek akan melakukan perancangan, penyusunan dan implementasi 

sistem pencatatan akuntansi yang sederhana dan sesuai dengan kegiatan operasional 

usaha toko ACT Selular. Sistem ini dirancang dengan menggunakan Microsoft 

Access. Sistem pencatatan akuntansi ini akan dirancang dalam memproses transaksi 

yang berhubungan dengan kegiatan penjualan, pembelian, pembayaran utang, 

penerimaan piutang dan juga jurnal umum untuk transaksi operasional usaha. 

Proyek akan diimplementasikan mulai dari pengingputan transaksi sampai dengan 

diolah dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan.  

 

1.3 Tujuan Proyek 

Pelaksanaan proyek ini bertujuan untuk merancang, menyusun dan 

menerapkan sebuah sistem pencatatan akuntansi yang sederhana dan akurat pada 

UMKM sehingga diharapkan sistem ini dapat bermanfaat sesuai dengan kebutuhan 

toko ACT Selular. Sistem yang selesai dirancang diharapkan dapat mempermudah 

pemilik dalam memperoleh informasi usaha dan mengendalikan alur keluar masuk 

kas usaha. Adanya penerapan sistem akuntansi ini diharapkan laporan keuangan 

yang dihasilkan yang lebih akurat, rinci dan tepat sehingga dapat memajukan usaha 

yang dijalankan pemilik.  
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1.4 Luaran Proyek 

Luaran proyek yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian yang 

diuraikan sebelumnya meliputi : 

1.   Sistem pencatatan akuntansi yang sesuai dengan usaha Toko ACT Selular 

dengan penggunaan program Microsoft Access. 

2.   Sistem akuntansi dirancang terdiri dari daftar akun, persediaan, pelanggan 

serta pemasok. Daftar yang dibuat dapat mendukung proses operasional 

usaha dalam transaksi penjual, pembelian dan operasional usaha.   

3.  Sistem pelaporan persediaan berisikan informasi daftar persediaan, saldo 

akhir persediaan. 

4.  Laporan pembelian dan penjualan untuk mengetahui total penjualan dan 

pembelian dalam periode yang dipilih. 

5. Laporan utang dan piutang untuk mengetahui total piutang yang perlu 

ditagih dan saldo utang yang belum terbayar. 

6.  Merancang sistem output dalam bentuk laporan keuangan atas transaksi 

yang terdiri dari buku besar, laporan posisi keuangan, laporan laba atau 

rugi, dan laporan perubahan modal.   

 

1.5 Manfaat Proyek 

Manfaat yang diharapkan penulis dalam menerapkan sistema ini adalah 

penerapan dari rancangan sistema ini mengolah data transaksi secara akurat, 

sehingga dapat memudahkan pemilik toko ACT Selular dalam pencatatan transaksi 

harian dan diolah smenghasilkan sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan yang 

menjadi output penelitian ini dapat membantu pemilik usaha dalam menelaah dan 

mengambilan keputusan dalam perencanaan strategi yang dapat memajukan usaha. 

Pelaksanaan proyek ini bermaksud juga dalam meningkatkan para pemilik UMKM 

dalam segi pemahaman, kesadaran, dan kepercayaan pada sistem pencatatan 

akuntansi yang dapat membantu dan bermanfaat pada usahanya. 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

penjelasan uraian secara ikhtisar dan inti penjelasan pada setiap bab penulisan 

laporan proyek yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bagian ini membahas mengenai latar belakang pada 

permasalahan yang terjadi pada toko ACT Selular, ruang lingkup 

proyek penelitian, tujuan dilakukan penelitian ini, manfaat 

proyek, serta urutan sistematika pembahasan dari laporan yang 

disusun. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan menguraikan secara sistematika penjelasan 

teoretis mengenai materi yang terkait ataupun berhubungan 

dengan penerapan, perancangan sistem dan penyusunan laporan. 

BAB III  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dalam bab ini akan membahas uraian dari usaha dalam penelitian  

dimulai dari identitas usaha, struktur organisasi usaha, aktivitas 

kegiatan yang berhubungan dengan operasional usaha, lokasi 

proyek penelitian dilakukan dan bentuk sistem pencatatan 

akuntansi yang digunakan oleh pemilik usaha. 

BAB IV METODOLOGI 

Penjelasan pada bab ini berhubungan dengan rancangan terhadap 

penelitian yang dilakukan, teknik dalam melakukan pengumpulan 

data pada penelitian, proses penyusunan dan perancangan, tahap 

penerapan, tahap pelaporan, penilaian serta susunan jadwal kerja 

pelaksanaan penelitian.  

BAB V ANALISA DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menggambarkan tentang pengkajian data pada penelitian 

yang didapatkan melalui observasi oleh penulis dan wawancara 

pada pemilik usaha serta uraian luaran dari perancangan sistem 

akuntansi yang dilakukan. 
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BAB VI IMPLEMENTASI 

Uraian dalam bab ini berupa proses atau tahap yang terjadi pada 

mekanisme implementasi di tempat penelitian dilakukan. Dalam 

proses ini mencakup tahap penerapan sistem yang telah selesai 

dirancang untuk tempat usaha yang diteliti. Selanjutnya 

pengulasan dari pemilik usaha untuk hasil perancangan sistem 

yang diimplementasikan pada tempat kerja praktik. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Isi pada bab ini merupakan penutup dari laporan penelitian yang 

disusun. Bab ini memuat hasil kesimpulan, keterbatasan dan 

pendapat atas keseluruhan laporan penelitian. Temuan kendala 

akan menjadi catatan dari hasil penelitian sehingga menjadi 

bahan yang perlu ditindaklanjuti di penelitain selanjutnya.  
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