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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Suatu aktivitas yang dapat menghasilkan barang atau jasa untuk dijual 

atau ditukar disebut sebagai usaha. Dalam usaha terdapat seseorang atau lebih 

yang mengatur dan bertanggung jawab dalam menjalankan dan mengelola usaha 

tersebut. Usaha memiliki beberapa jenis diantaranya usaha mikro, usaha kecil, dan 

usaha menegah (UMKM). UMKM berpengaruh sangat besar di Indonesia, karena 

UMKM dapat meningkatkan lapangan pekerjaan di Indonesia serta meningkatkan 

keadaan perekonomian di Indonesia. Pada tanggal 31 Maret, Indonesia 

memperingati hari penghargaan bagi UMKM yang beroperasional di Indonesia. 

UMKM sering kita dengar dalam kegiatan sehari-hari kita dan banyak 

kita jumpai di perekonomian di Indonesia. Sebelum kita mendalami lebih lanjut 

tentang UMKM kita harus mengetahui pengertian dari UMKM itu sendiri. 

UMKM adalah kegiatan usaha yang dilakukan seseorang atau lebih yang memiliki 

peranan penting dalam kegiatan perekonomian Indonesia dan dapat memberikan 

peluang bagi pekerja serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga 

mewujudkan kestabilitas nasional. UMKM juga merupakan salah satu pondasi 

dalam perekonomian Indonesia sehingga dukungan dan pelindungan dibutuhkan 

oleh kelompok usaha ekonomi rakyat. 

Untuk meningkatkan perlindungan tersebut, kebijakan hukum tentang 

UMKM dapat dilihat pada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2008 

nomor 20 yang berisikan mengenai pengertian, prinsip, tujuan dan kriteria 

masing-masing usaha. Pasal 1 bagian 1 menjelaskan tentang penjelasan usaha 
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mikro, Pasal 1 bagian 2 menjelaskan tentang usaha kecil, Pasal 1 bagian 3 

menjelaskan mengenai dari usaha menegah, pada pasal 4 menjelaskan tentang 

prinsip-prinsip UMKM, pasal 5 menjelaskan tujuan dari UMKM, dan pasal 6 

membahas tentang peraturan-peraturan yang harus dipenuhi oleh peserta UMKM 

yang berada Indonesia. 

UMKM memiliki penghasilan dan pengeluaran yang tidak kecil  

sehingga membutuhkan pencatatan keuangan yang layak untuk digunakan. 

Sebagian UMKM telah memiliki pencatatan keuangan sendiri baik secara manual 

maupun secara era sekarang. Penulis mengharapkan bahwa teknologi pada era 

sekarang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM untuk 

melakukan pencatatan dan melaporkan transaksi-transaksi perusahaan pada sistem 

yang berbasis komputerisasi, 

Pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan harus didasari dengan 

peraturan-peraturan yang terdapat di Indonesia sehingga laporan yang dihasilkan 

memiliki standarisasi yang baik. Laporan yang dihasilkan harus dapat 

menjelaskan keadaan sebenarnya dari usaha tersebut dan laporan tersebut bisa 

menjadi acuan bagi pelaku UMKM untuk pengambilan keputusan terhadap usaha 

yang sedang dijalankan. Berdasarkan penjabaran diatas, topik dari laporan ini 

adalah “Perancangan dan Penyusunan Sistem Pencatatan Keuangan pada 

PT. Prima Batam Sentosa”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Dalam kegiatan pada kerja praktek yang dilakukan penulis memiliki 

ruang lingkup yang digunakan yaitu menyusun, membuat serta mengimplementasi 
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program sistem pencatatan akuntansi yang terkomputerisasi pada PT. Prima 

Batam Sentosa dengan memakai Software Microsoft Access 2010. Sistem yang 

dibuat akan menghasilkan informasi-informasi keuangan yang baik serta akurat 

dalam pengambilan keputusan oleh pelaku usaha maupun untuk proses 

operasional usaha. 

Awal proses dari laporan kerja praktek dimulai dari mendokumentasikan 

bukti-bukti transaksi, menjabarkan data transaksi, pemasukkan data, hingga 

dengan penyampaian laporan keuangan. Beberapa laporan keuangan yang akan 

diperoleh dalam sistem yang dirancang seperti laporan laba rugi, laporan 

perubahan modal, laporan neraca atau posisi keuangan, laporan penjualan, dan 

buku besar. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Laporan kerja praktek ini memiliki tujuan proyek untuk: 

1. Perancangan aplikasi pencatatan keuangan yang terkomputerisasi. 

2. Mengetahui serta mengerti sistem keuangan yang telah di rancang dapat 

digunakan oleh pemilik usaha. 

3. Mengerti aplikasi pencatatan keuangan yang sudah dirancang telah 

berjalan baik. 

4. Mengetahui aplikasi pencatatan keuangan yang dibuat pemilik usaha 

telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. 
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1.4 Luaran Proyek 

Luaran proyek dalam melakukan kerja praktek adalah untuk merancang 

sistem pencatatan akuntansi yang terkomputerisasi untuk PT. Prima Batam 

Sentosa dengan memakai Software Microsoft Access 2010  dan sistem tersebut 

akan disesuaikan dengan keperluan dari usaha tersebut. Pada sistem yang 

dirancang terdapat lima form dalam menginput data dan tujuh financial report 

yang dihasilkan. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Manfaat yang diterima dalam melakukan kerja praktek ini antara lain: 

1. Pemilik Usaha 

Pemilik usaha akan memperoleh manfaat seperti mendapatkan sistem 

dalam proses pencatatan yang dapat mendukung pemilik untuk mendapatkan 

berbagai informasi tentang keuangan maupun kinerja yang berkaitan dengan 

usaha yang dijalankan. Sistem yang dibuat dapat dipakai oleh pemilik usaha untuk 

kedepannya secara terus menerus sampai mendapatkan laporan yang diinginkan. 

Hasil dari laporan tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk pengembangan 

bisnis kedepan dan dapat menyelesaikan persoalan tentang masalah dalam 

penyajian laporan keuangan usaha. 

2. Bagi Akademisi 

Beberapa manfaat yang di peroleh akademi yaitu dapat memberikan 

pengetahuan yang luas tentang UMKM serta cara merancang system dalam 

pencatatan perusahaan dan proses penerapan sistem pencatatan akuntansi beserta 
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hasil dari implementasi bisa menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya yang 

mempunya topik yang saman.  

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan laporan kerja praktek terdiri dari: 

BAB I    PENDAHULUAN 

Tahap ini menjelaskan tentang dasar-dasar masalah, ruang lingkup 

penelitian, maksud dari proyek, luaran proyek, keuntungan dari 

proyek, dan pengaturan pembahasan dalam penyusunan laporan 

kerja praktek. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada tahap ini menampilkan tentang hasil penelitian sebelumnya, 

sistem yang akan diterapkan, dan dasar-dasar teori tentang proyek 

yang akan dijalankan serta informasi yang digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan kerja praktek. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada tahap ini menjelaskan mengenai latar belakang usaha, 

susunan organisasi usaha, kegiatan usaha, dan program atau cara 

yang sedang digunakan oleh usaha pemilik. 

BAB IV METODOLOGI 

Pada tahap ini menyajikan mengenai rancangan penelitian, cara 

mendapatkan data, prosedur pembuatan sistem, proses tahapan 

pelaksanaan, rencana pelaksanaan, dan tahap penilaian pada proyek 

yang akan dijalankan. 
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BAB V   ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Pada bagian ini menjabarkan analisi data, pembuatan sistem 

pencatatan akuntansi serta gangguan penerapan pada perusahaan. 

BAB VI  IMPLEMENTASI 

Bagian ini menguraikan tentang prosedur implementasi sistem 

yang akan digunakan dan kondisi perusahaan setelah sistem 

dijalankan. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Tahap ini mengungkapkan mengenai pendapat serta saran kepada 

pemilik usaha mengenai masalah-masalah yang didapat dalam 

melakukan kerja praktek dan catatan bagi penelitian berikutnya. 
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