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BAB I                                                                                                  
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jenis perusahaan yang ada di wilayah Indonesia memiliki berbagai 

tingkatan, tingkatan perusahaan yaitu kecil, menengah, dan besar. Pada 

perusahaan dengan ukuran yang besar, sistem akuntansi yang biasa digunakan 

untuk membuat suatu laporan keuangan sudah sesuai standar berlaku, karena pada 

tingkatan ini perusahaan memiliki kewajiban yang lebih besar kepada pihak-pihak 

yang menginginkan atas laporan keuangan. Berbeda dengan jenis usaha mikro 

kecil dan menengah (UMKM), pada tingkatan ini perusahaan biasanya tidak 

terlalu memperdulikan penggunaan sistem akuntansi untuk membuat laporan, 

yang terpenting adalah tujuan perusahaan itu bisa tercapai. Kurangnya 

pemahaman tentang penerapan sistem akuntansi yang tepat mengakibatkan tujuan 

yang ingin dicapai perusahaan kurang optimal. Jika UMKM ini menggunakan 

sistem akuntansi yang sesuai standar, mereka dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan, sehingga tujuan yang ingin dicapai akan lebih efektif dan efisien. 

 Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016), melalui Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM), usaha UMKM 

merupakan suatu entitas tanpa akuntabilitas publik yang berpengaruh penting, 

seperti dijelaskan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas 

Publik (SAK ETAP), yang termasuk kriteria dan definisi UMKM yaitu setidaknya 

selama dua tahun berturut-turut sebagaimana diatur dalam perundang-undangan 

yang berlaku di Indonesia, yaitu undang-undang no. 20 tahun 2008 yang mengatur 

lebih dalam tentang UMKM. 
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 Semakin bertambahnya UMKM yang berada di kota Tanjungpinang, 

menjadi salah satu penopang ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan. Tetapi 

bertambahnya jumlah UMKM tidak sejalan dengan pehaman para pemilik usaha 

tentang pentingnya membuat laporan keuangan yang benar. Pembuatan laporan 

keuangan yang tidak mengikuti aturan atau tidak membuat laporan keuangan, 

masih menjadi masalah yang harus dicari solusinya. Perkembangan teknologi 

yang sangat cepat menjadi salah satu solusi untuk pembuatan sistem akuntansi 

menggunakan komputer yang dapat membuat laporan keuangan secara akurat.   

 Nanda motor adalah suatu jenis UMKM yang bergerak dibidang 

perdagangan. Usaha yang dijalankan dari tahun 2018 menawarkan jual dan beli 

berbagai jenis motor bekas. Kurangnya pemahaman tentang standar pembuatan 

laporan keuangan pada usaha ini menyebabkan kurang optimalnya tujuan yang 

ingin diperoleh suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan jumlah sumber daya 

manusia yang kurang, maka perusahaan tidak bisa membuat laporan dan 

pengelola usaha tidak bisa melihat rincian keuangan operasional perusahaan, 

selain itu pemilik juga kurang optimal dalam proses mengambil suatu kebijakan 

tanpa adanya informasi pada laporan keuangan. 

Maka dari itu kerja praktik ini dilaksanakan untuk memudahkan 

perusahaan dalam operasionalnya, dengan cara merancang suatu sistem akuntansi 

yang mudah penggunaannya dan sudah sesuai_dengan_standar_akuntansi. 

Berdasarkan masalah diatas, maka dilaksanakan sebuah penelitian dan disajikan 

kedalam suatu laporan_kerja_praktik dengan_judul “Perancangan Sistem 

Akuntansi Pada Nanda Motor”. 
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1.2 Ruang Lingkup 

Nanda motor merupakan suatu usaha yang menawarkan jual beli motor 

bekas yang beroperasi lebih dari satu tahun. Selama beroperasinya usaha ini, 

kegiatan pelaporan keuangan masih belum optimal, sistem pencatatan yang 

diterapkan secara manual dan tidak adanya laporan keuangan secara lengkap.  

Pada proyek ini mempunyai ruang lingkup yaitu merancang sistem 

akuntansi yang dan menerapkannya dengan memakai aplikasi Microsoft Office 

Access 2010. Aplikasi ini diterapkan pada sistem pencatatan perusahaan dan dari 

sistem ini menghasilkan suatu informasi yang diperlukan oleh pemilik Nanda 

Motor untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Laporan pada kerja praktik memiliki tujuan untuk merancang suatu sistem 

akuntansi_yang tepat bagi perusahaan dan mengimplementasikan sistem akuntansi 

pada perusahaan. Tujuan dari merancang sistem akuntansi adalah untuk dapat 

membantu perusahaan pada proses mencatat dan melaporkan data keuangan 

sesuai peraturan pemerintah.  

Sistem akuntansi yang sudah dibuat pada proyek ini diharapkan dapat 

memberikan kejelasan dan keakuratan suatu infromasi. Dengan adanya sistem ini 

perusahaan dapat menciptakan beberapa laporan_ yang diharapkan bisa 

mempermudah penyelia pada proses memutuskan kebijakan yang lebih baik untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan.  
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1.4 Luaran Proyek 

Projek kerja_praktik ini memiliki luaran yaitu suatu sistem_akuntansi yang 

memakai sebuah aplikasi berupa Microsoft_Office_Access_2010, sistem ini 

berupa pencatatan seluruh kegiatan operasional pada Nanda Motor. Perancangan 

sistem telah disesuaikan dengan kondisi pada tempat usaha, sehingga dapat 

mempermudah dalam penggunaannya. 

Pencatatan kegiatan operasional perusahaan antara lain berupa data pada 

pembelian, penjualan, pemasukan dan pengeluaran kas. Dari data-data yang sudah 

dikelola dengan memakai sistem akuntansi ini dapat memberikan informasi dari 

beberapa laporan keuangan, antara lain laba_rugi,  _posisi keuangan, dan laporan 

persediaan. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Pada kerja praktik ini diharapkan bisa memberikan manfaat terhadap 

pihak-pihak terkait, antara lain : 

1. Bagi Pihak Perusahaan 

Manfaat bagi pihak perusahaan adalah dapat membantu perusahaan dalam 

pencatatan operasional dan pembuatan laporan yang telah 

sesuai_dengan_standar. Adanya laporan yang sesuai standar bisa 

memudahkan manajemen untuk mengetahui lebih terperinci dan jelas 

tentang situasi keuangan,_dan_dapat mempermudah proses mengambil 

kebijakan yang lebih akurat untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 
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2. Bagi Pihak Akademisi 

Manfaat bagi pihak akademisi adalah memberikan tambahan pengetahuan 

dan wawasan tentang perencanaan sistem akuntansi yang baik untuk 

mengatasi masalah operasional perusahaan. Hasil pada proyek ini juga 

dapat menjadi pedoman untuk proyek selanjutnya. 

 

1.6 Sistem Pembahasan 

Berikut merupakan sistematika pembahasan yang digunakan pada 

pembuatan laporan kerja praktik, antara lain : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab satu mendefinisikan tentang latar_belakang_yang 

mendasari adanya proyek, serta menjelaskan tentang tujuan proyek, 

ruang_lingkup,_luaran_proyek, _manfaat yang diperoleh dari proyek 

ini, dan sistematika_pembahasan yang dilaksanakan dalam 

pelaporan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab dua mendefinisikan tentang berbagai teori, hasil penelitian 

yang pernah dilakukan, dan beberapa informasi yang mendukung 

dan berkaitan_dengan_proyek_ini sebagai basis untuk melakukan 

praktik kerja. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab tiga mendefinisikan tentang situasi perusahaan secara 

umum yang terdiri dari identitas perusahaan yang menjadi tempat 

proyek, struktur organisasi, berbagai kegiatan operasional yang 
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terjadi, dan penggunaan sistem perusahaan dalam proses 

operasional_perusahaan.  

BAB IV METODOLOGI 

Pada bab  empat  mendefinisikan  bagaimana  metode  yang  

diterapkan  untuk perencanaan penelitian,_cara yang diterapkan 

untuk mengumpulkan data, tahap merancang sistem yang diterapkan 

dalam proyek, dan menjelaskan beberapa tahapan serta jadwal 

pelaksanaan yang diterapkan pada praktik kerja. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Pada bab lima mendefinisikan tentang analisis data-data yang telah 

dikumpulkan pada bab sebelumnya yang berupa hasil observasi 

perusahaan, mendefinisikan perancangan sistem yang digunakan, 

dan kendala dalam proses implementasi. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Proses implementasi sistem akuntansi telah dilakukan, maka pada 

bab enam mendefinisikan tentang situasi tempat usaha_sesudah 

proses penerapan sistem akuntansi yang sudah dibuat. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab tujuh, mendefinisikan tentang kesimpulan yang diperoleh 

dari proyek_kerja_praktik yang sudah terlaksana, terutama pada 

tahap perencanaan dan implementasinya. Pada bab ini juga 

mendefinisikan beberapa saran yang diperlukan perusahaan agar 

dapat meningkatkan kinerja perusahaannya. 
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