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BAB I 

PENDAHULUAN  
 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pentingnya penyusunan dan pengelolaan keuangan dalam dunia usaha 

seringkali diabaikan oleh para usahawan, khususnya Usaha mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM). Pengelolaan keuangan yang tepat dapat membantu usahawan 

dalam mengelola aktivitas operasional usaha dan menghasilkan sekumpulan 

laporan yang dapat menyediakan informasi berguna kepada para usahawan.  

Laporan yang disajikan akan memperlihatkan hasil akhir dari kinerja keuangan 

UMKM, yang nantinya dapat digunakan untuk menilai kinerja usaha UMKM. Akan 

tetapi, dalam proses penyajian laporan keuangan untuk meningkatkan kinerja usaha 

UMKM seringkali mengalami beberapa hambatan seperti modal yang terbatas, 

kompetensi tenaga kerja yang rendah dan kurangnya sumber daya.  

 Berbagai keterbatasan ini termasuk kurangnya pengetahuan mengenai 

penyusunan laporan dalam akuntansi, kompleksitas proses akuntansi serta adanya 

anggapan bahwa laporan keuangan tidaklah penting untuk kegiatan operasional 

bisnis, latar belakang pendidikan yang tidak akrab dengan pencatatan akuntansi, 

kurangnya disiplin dalam pelaksanaan pencatatan akuntansi, serta tidak mempunyai 

dana yang mencukupi untuk menyewa seorang akuntan atau menggunakan 

perangkat lunak akuntansi untuk memfasilitasi proses pencatatan akuntansi dan 

penyajian laporan keuangan usaha (Hamzani & Achmad, 2016).  

 Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini, perancangan 

pengelolaan keuangan perusahaan bukan merupakan suatu hambatan utama lagi. 

Pengelolaan keuangan telah dapat dirancang dengan menggunakan perangkat 

lunak/software yang dikenal sebagai Microsoft Office Access. Microsoft ini 

memungkinkan user untuk menyimpan, mengontrol, menganalisis data dan 

membangun basis data khusus yang terintegrasi dan dapat disesuaikan (Alexander 

& Kusleika, 2016). Sistem ini memiliki database yang merupakan wadah untuk 

keseluruhan data dan obyek yang terdiri dari table, query, form dan report yang 

berfungsi untuk mengolah data. Microsoft ini juga menyusun dan menyimpan 

informasi secara sistematis dalam bentuk table pada database sehingga dapat 
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memudahkan user dalam mengakses data (Muhammad, 2011). Sistem ini akan 

memberikan kemudahan kepada pemilik UMKM atau yang kurang mengerti sistem 

akuntansi dalam proses pembukuan dan penyajian laporan keuangan secara 

sistematis tanpa memerlukan waktu yang lama. Sehingga, proses pembukuan dan 

penyajian laporan keuangan UMKM tidak perlu dilakukan secara manual lagi. 

Sistem terkomputerisasi ini akan dirancang menyesuaikan dengan karakteristik 

serta kebutuhan masing-masing UMKM dalam berbagai sektor.  

 Toko Espotam Moex adalah salah satu UMKM yang belum menerapkan 

proses akuntansi secara menyeluruh di Kota Batam, sehingga dalam pengelolaan 

keuangan serta keakuratan datanya masih terbilang sangat kurang. Toko Espotam 

Moex melakukan pencatatan transaksi sehari-hari secara manual di dalam buku 

transaksi dan dalam pencatatannya tidak melakukan pemisahan pengeluaran dan 

pemasukan kas serta tidak mencatat biaya atas operasional usaha secara mendetail 

seperti biaya sewa ruko dan biaya depresiasi. 

 Berdasarkan permasalahan di atas, pemilik usaha belum mempunyai 

pencatatan dan penyajian laporan keuangan akurat dalam setiap periode yang 

menghambat pemilik usaha dalam menilai kinerja keuangan usahanya. 

Permasalahan yang telah dibahas di atas, menjadi dasar penyelenggaraan kerja 

praktek ini yaitu untuk merancang sistem pengelolaan keuangan akuntansi pada 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang  kemudian diberi judul sebagai  

“Penyusunan Sistem Pengendalian Internal dan Pencatatan Akuntansi pada 

Toko Espotam Moex”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

 Toko Espotam Moex merupakan usaha di bidang produksi eskrim yang 

ditetapkan menjadi obyek penelitian penulis dalam penyelenggaraan kerja praktek. 

Dalam proses pelaksanaan kerja praktek ini, penulis akan membahas mengenai 

proses penyusunan dan pengelolaan keuangan berbasis Microsoft Office Access 

2010. Diawali dengan observasi dan wawancara untuk mengetahui secara rinci 

segala hal yang berhubungan dengan usaha Toko Espotam Moex. Kemudian, 

dilanjutkan dengan mengimplementasikan sistem akuntansi yang dirancang secara 

efektif dan akurat sesuai dengan kebutuhan usaha. 
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1.3 Tujuan Proyek 

 Berdasarkan dengan permasalahan yang dipaparkan oleh penulis. 

Pelaksanaan kerja praktek ini bertujuan untuk memfasilitasi para usahawan akan 

sistem akuntansi terkomputerisasi yang telah sesuai dengan standar akuntansi dan 

ruang lingkup usaha Toko Espotam Moex. Sistem ini diharapkan dapat 

mempermudah Toko Espotam Moex dalam proses penyusunan dan pengelolaan 

keuangan usaha serta sebagai bahan pertimbangan pemberian keputusan.  

 

1.4 Luaran Proyek 

 Pencatatan akuntansi terkomputerisasi berbasis kepada Microsoft Access 

merupakan luaran dari pelaksanaan kerja praktek penulis. Sistem ini bertujuan 

untuk mempermudah Toko Espotam Moex dalam proses pencatatan yang 

berhubungan dengan transaksi harian suatu usaha dan menyajikan laporan 

keuangan yang sistematis. Berikut merupakan rincian dari luaran proyek penulis. 

1. Merancang sistem penyusunan dan pengelolaan keuangan dengan 

Microsoft Office Access 2010. 

2. Merancang sistem penyusunan dan pengelolaan keuangan yang mencakup 

beberapa menu seperti menu daftar dan menu transaksi yang masing-

masing memiliki peran tersendiri. 

3. Merancang sistem yang dapat menyajikan laporan keuangan seperti 

laporan posisi keuangan, neraca saldo, sisa persediaan produk atau bahan 

baku, laba rugi dan perubahan modal. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

 Perancangan sistem penyusunan dan pengelolaan keuangan ini diharapkan 

bisa memberikan manfaat bagi: 

1. Bagi Usahawan 

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan wawasan mengenai 

penyusunan laporan keuangan, serta memberikan rancangan penyusunan 

laporan keuangan berbasis Microsoft Access kepada UMKM Toko 

Espotam Moex dan dapat memberikan kemudahan dalam proses 
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penyusunan dan pengelolaan keuangan, sehingga dapat menyediakan 

informasi sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. 

2.  Bagi Akademisi 

Penelitian penulis diharapkan dapat menjadi bahan kajian sehingga 

bermanfaat sebagai bahan referensi khususnya mengenai rancangan sistem 

penyusunan dan pengelolaan keuangan yang berbasis Microsoft Access.  

3.   Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi penulis 

dalam mengenal langkah dalam mengungkapkan suatu permasalahan 

secara sistematis dan menganalisis alternatif yang dapat mengatasi 

permasalahan ini. Khususnya mengenai rancangan penyusunan dan 

pengelolaan keuangan berbasis Microsoft Access. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan ini bertujuan sebagai gambaran secara ringkas 

susunan laporan kerja praktek, yang mencakup atas tujuh bab yang menjelaskan 

secara keseluruhan kerja praktek ini. Berikut merupakan rincian isi dari laporan 

kerja praktek: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan secara detail penjelasan terkait latar belakang 

masalah, ruang lingkup, tujuan proyek, luaran proyek, manfaat 

proyek, serta sistematika pembahasan yang dilakukan atas 

penyusunan laporan kerja praktek. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan secara terperinci terkait landasan teori yang 

diterapkan oleh penulis dalam proses perancangan sistem akuntansi 

terkomputerisasi dan teori dalam proses penyusunan laporan kerja 

praktek ini. 

BAB III  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menguraikan identitas perusahaan, struktur organisasi, 

aktivitas operasional perusahaan, serta sistem penyusunan dan 

pengelolaan keuangan perusahaan saat ini. 
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BAB IV  METODOLOGI 

Bab ini memberikan uraian mengenai rancangan penelitian, teknik 

pengumpulan data, proses perancangan sistem informasi akuntansi, 

serta tahapan dan jadwal pelaksanaan implementasi sistem 

pengelolaan keuangan berbasis sistem. 

BAB V  ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menguraikan hasil analisis data, perancangan dan  

perencanaan sistem pencatatan serta kendala yang dialami dalam 

proses implementasi sistem pada obyek penelitian. Bab ini juga akan 

memaparkan hasil dari observasi serta gambaran mengenai 

perancangan sistem oleh penulis dalam proses penyelenggaraan 

kerja praktek. 

BAB VI  IMPLEMENTASI 

Bab ini menjelaskan secara detail mengenai proses implementasi 

sistem pada obyek penelitian dan juga menjelaskan perubahan 

kondisi UMKM setelah proses implementasi.  

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini mengandung hasil akhir yang membahas tentang 

kesimpulan dari keseluruhan proyek kerja praktek yang diterapkan 

dan saran kepada peneliti selanjutnya atas keterbatasan yang perlu 

ditindaklanjuti 
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