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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kegiatan ekonomi masyarakat dilaksanakan oleh para pelaku ekonomi 

yang terdiri atas organisasi dan perorangan yang mempunyai bertujuan untuk 

memperoleh keuntungan bagi pihak yang berkepentingan atas perusahaan 

tersebut. Istilah perusahaan merupakan istilah ekonomi yang dimasukkan ke 

dalam hukum, khususnya hukum dagang. Istilah perusahaan (bedriff) dan 

perbuatan perusahaan (bedrifshandeling) dimasukkan ke dalam KUH Dagang. 

Menurut Pasal 1 huruf c Undang-Undang No.1 Tahun 1987 mengenai Kamar 

Dagang dan Industri (UU KADIN), suatu usaha yang melaksanakan kegiatan 

ekonomi secara tetap maupun terus menerus untuk mendapatkan laba atau 

keuntungan dari usaha yang diakukan merupakan pengertian dari perusahaan. 

Kegiatan ekonomi pada suatu perusahaan dapat meliputi kegiatan 

perdagangan barang dan jasa, kegiatan memproduksi barang dagang dan jasa, 

ataupun melakukan perantara dalam lokal, nasional, maupun internasional. 

Indikator pertumbuhan ekonomi suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil atau 

tidaknya tergantung pada aktivitas pelaku ekonomi dalam menjalankan, 

mengelola, dan membangun sistem produktivitas ekonomi perusahaan dalam 

jangka panjang. Pengembangan tersebut dapat tercapai dan kemajuan teknologi 

tumbuh seiring dengan adanya perkembangan dan penyesuaian organisasi dengan 

mengembangkan perusahaan tersebut sesuai dengan perencanaan internal masing-

masing perusahaan. 

Perusahaan sangat membutuhkan informasi kinerja keuangan dari aspek 

ekonomis manajerial untuk menilai perubahan sumber daya ekonomi dalam 

rangka mengendalikan suatu kemungkinan timbulnya tindakan pada masa depan 

dan untuk mempermudah pada saat membuat keputusan suatu perusahaan 

tersebut. Suatu laporan keuangan dapat memberikan kontribusi pada suatu 

perusahaan dengan berpartisipasi keseluruhan aktivitas ekonomi dengan 

melakukan pencatatan, pengikhtisaran, dan penyusunan sebuah laporan keuangan 

yang secara efisian dan efektif. Laporan keuangan merupakan suatu sarana yang 

bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai keuangan antara sebuah 
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perusahaan dengan pihak–pihak yang bersangkutan serta memiliki kemampuan 

bertanggungjawab atas aktivitas kegiatan usaha yang meliputi perlindungan, 

pembinaan, pengarahan, pengawasan perusahaan dalam upaya menciptakan iklim 

perekonomian yang efisien dan efektif. 

Inflasi pertumbuhan ekonomi pada zaman era kepemimpinan 

pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang saat ini adalah sekumpulan 

peraturan baik formal maupun informal yang sedang berkuasa telah melakukan 

berbagai upaya untuk menaikkan lajunya pertumbuhan perekonomian Indonesia. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sering kali menyatakan bahwa sebuah kunci 

pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah pemerataan kesejahteraan hidup. 

Presiden Jokowi berkeinginan untuk memperluas jangkauan dalam pertumbuhan 

khususnya di daerah-daerah yang masih ketinggalan perekonomiannya. 

Pertumbuhan ekonomi masa diharapkan dapat tercapai dengan mempererat usaha 

seperti koperasi, usaha kecil, usaha menengah, usaha ultra-mikro, usaha mikro 

yang bertujuan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi merupakan suatu target 

yang diharapkan oleh pemerintahan Jokowi. Suatu perusahaan memegang peranan 

penting dalam meningkatkan aktivitas ekonomi rakyat yang menciptakan, dan 

memperniagakan barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat, proses 

mengembangkan sumber daya manusia (SDM), upaya meningkatkan teknologi. 

Keberhasilan suatu perusahaan dalam produksi dan pemasaran didasari adanya 

tuntutan kualitas atas kepentingan dan kebutuhan konsumen tergantung pada 

kemajuan teknologi yang berkembang. 

Pesatnya perkembangan zaman era globalisasi, salah satu teknologi 

informasi yang dibangun berbasis teknologi komputer. Revolusi teknologi 

membawa aplikasi yang pada umumnya proses pengolahan data menghasilkan 

informasi yang relevan bagi pengguna. Ketersediaan teknologi informasi untuk 

para pengguna data tersebut yang membantu, menyimpan, menghasilkan, 

menyampaikan informasi kepada pihak pengguna dalam segala hal.  

Perkembangan teknologi untuk mengelola informasi akuntansi yang lebih cepat 

telah mengimbangi serta mengikuti kecepatan kemajuan teknologi sejumlah 

perusahaan. Perkembangan teknologi ini tercipta berbagai fungsi dari alat 
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teknologi yang membantu perusahaan membawa dampak perubahan cara bekerja 

dengan mudah dan cepat. 

Dampak positif pengembangan teknologi di zaman era globalisasi 

memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama pelaku aktivitas ekonomi  

terhadap salah satu usaha menengah atas di Kota Batam. Upaya 

mengoptimalisasikan dan upaya peningkatan daya saing usaha menengah keatas 

menjadi usaha yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas standar kompetensi 

kerja nasional Indonesia, memperbesar omset yang mendukung perekonomian 

nasional. Usaha menengah atas masih memiliki berbagai hambatan eksternal 

maupun internal, terutama pada iklim usaha ekonomi Batam yang mana telah 

dilakukan survei di sebuah usaha kursus jasa bimbingan belajar yang terkait 

penulis penelitian tersebut untuk turut memecahkan permasalahan serta 

merancang suatu sistem yang berbasis komputer dalam mencatat pencatatan 

akuntansi. 

Clever Learning Centre merupakan usaha menengah atas yang mana 

tergolong di bidang jasa bimbingan belajar yang terletak di Ruko Taman Kota 

Baloi Blok D No.18, Batam. Usaha bimbingan belajar tersebut telah beroperasi 

selama dua tahun, namun usaha tersebut belum memenuhi syarat sistem proses 

pencatatan akuntansi yang andal serta akurat. Proses sistem pencatatan pada 

Clever Learning Centre hanya merekap data transaksi yang terjadi dengan cara 

manual dan sederhana, sehingga menyebabkan Clever Learning Centre tidak 

dapat mendeskripsikan informasi perusahaan mengenai kinerja perusahaan dengan 

akurat dan relevan, serta laporan yang dihasilkan seperti laporan posisi keuangan, 

perubahan modal, laba rugi dan keuangan lainnya yang tidak menyertakan hasil 

yang memadai. 

Ketidaktersediaan data informasi laporan keuangan perusahaan tersebut, 

memberikan dampak ketidakjelasan akses data informasi laporan keuangan  

Clever Learning Centre terhadap sejumlah pemasukan, beban biaya, serta 

keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan usaha secara cermat dan efisien, 

sehingga bisa mempengaruhi dalam proses mengambil keputusan. Indikasi 

penelitian tersebut dipergunakan untuk merancang sebuah sistem yang membantu 

pembukuan keuangan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Office Access. 
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Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk menulis laporan kerja praktik 

dengan mengakat judul “Perancangan dan Penyusunan Sistem Informasi 

Akuntansi pada Clever Learning Centre”. 

 

1.2  Ruang Lingkup 

Permasalahan yang terkait pada Clever Learning Centre adalah 

ketidaktersediaan pencatatan akuntansi yang akurat, sehingga informasi dalam 

laporan finansial usaha menjadi kurang tepat dan efisien. Kekurangan laporan 

tersebut menyebabkan perusahaan tidak dapat mengambil keputusan secara 

langsung. Ruang lingkup yang berasal dari kerja praktik perusahaan tersebut yaitu 

bertujuan sebagai merancang, menyusun, serta implementasi dalam sistem 

pencatatan proses akuntansi yang berdasarkan pada teknologi informasi dengan 

penyajiaan berupa  Microsoft Office Access. Jenis transaksi keuangan yang terjadi 

pada Clever Learning Centre akan dibukukan dengan tepat sampai pada tahap 

penerbitan laporan keuangan merupakan fungsi dari sistem informasi akuntansi. 

 

1.3  Tujuan Proyek 

Kerja praktik tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada 

pelaku aktivitas ekonomi terutama pemilik Clever Learning Centre untuk 

mendapatkan proses pencatatan keuangan yang memenuhi ketentuan informasi 

akuntansi keuangan yang sesuai dan relevan, sehingga dapat menjadi pedoman 

dalam proses mengambil keputusan dimana memperluas usaha Clever Learning. 

Proyek tersebut diharapkan pemilik Clever Learning Centre tersebut dapat 

meningkatkan kesadarannya bahwa pentingnya sebuah hasil laporan keuangan 

serta mempunyai bukti akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi 

khusus  secara baik. Sistem yang dirancang tersebut diharapkan dapat 

memberikan kontribusi kepada pemilik Clever Learning Centre ke depannya. 
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1.4  Luaran Proyek 

Aplikasi Microsoft Office Access digunakan sebagai sistem yang 

membantu membukukan transaksi keuangan pada Clever Learning Centre 

bertujuan untuk menyediakan informasi–informasi finansial. Informasi finansial 

yang diberikan kepada kepada Clever Learning Centre memiliki beberapa luaran 

yang bermanfaat bagi pemilik, yaitu : 

1. Sistem pencatatan akuntansi yang berupa sejumlah akun dan daftar siswa 

yang bertujuan mempermudah pengelolaan sistem yang dirancang. 

2. Input dalam sistem pencatatan yang berguna dalam mencatat transaksi–

transaksi pada setiap periode. 

3. Transaksi ekonomi pada Clever Learning Centre terkait kegiatan 

operasional perusahaan pada suatu periode tertentu dibukukan pada 

sistem yang dirancang. 

 

1.5  Manfaat Kerja Praktik 

Manfaat proyek kerja praktik tersebut diharapkan bisa memberikan 

manfaat buat pihak yang berkepentingan. Manfaat kerja praktik dari penelitian 

tersebut antara lain, yaitu: 

1. Bagi Usaha 

Bagi usaha yaitu dengan tersedianya laporan kerja praktik tersebut 

diharapkan memberikan ide dan gagasan terhadap pemilik usaha dalam 

mendapatkan hasil laporan laba rugi dan posisi keuangan terhadap 

kemajuan usaha, sehingga pemilik Clever Learning Centre mampu 

secara mudah dan akurat melakukan pembukuan transaksi pada 

usahanya. Data informasi keuangan perusahaan tersebut yang tersedia 

bersifat relevan dan memperbaiki struktur kinerja perusahaan secara 

keseluruhan dalam upaya penciptaan, peningkatan, penyampaian, dan 

pengambilan keputusan yang memberikan kontribusi pada sektor 

perusahaan tersebut.  

2. Bagi Akademisi 

Kerja praktik yang dilaksanakan oleh penulis memiliki tujuan untuk 

menerapkan ilmu serta keterampilan yang sudah didapati sejak masa 
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kuliah serta pengalaman kerja dengan menerapkan sistem perangkat 

lunak yang dikenal dengan Microsoft Office Access. Peningkatan 

tanggung jawab dan kedisiplinan kepada yang mengelola upaya 

pengembangan sebuah  sistem pada bidang sejenis juga termasuk dalam 

tujuan sistem yang dirancang. 

3. Bagi Peneliti 

Upaya peningkatan suatu pengetahuan serta pandangan yang terdapat 

dalam dunia pekerja terutama ilmu pengetahuan akuntansi. Sistem yang 

dirancang oleh penulis diharapkan membantu peneliti selanjutnya dalam 

menyelesaikan kerja praktik yang memiliki bidang sejenis. 

 

1.6  Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan susunan yang berisi tentang 

gambaran secara menyeluruh mengenai isi dan pembahasan yang telah dibuat. 

Pembahasan penelitian ini terdiri dari tujuh bagian antara lain yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bagian pendahuluan menggambarkan ringkasan tentang latar belakang 

masalah yang terjadi, ruang linngkup usaha, tujuan proyek, luaran 

proyek, manfaat proyek, serta sistematika pembahasan yang telah 

dilakukan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian tinjuan pustaka memberikan penjelasan mengenai hasil penelitian 

sebelummnya dan teori–teori yang berhubungan dengan penelitian yang 

dilakukan, serta uraian dalam penyusunan kerangka pendekatan. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bagian dari gambaran umum perusahaan memberikan penjelasan 

mengenai perusahaan secara umum seperti identitas perusahaan, struktur 

organisasi perusahaan, aktivitas operasional perusahaan, serta sistem 

pencatatan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. 
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BAB IV METODOLOGI 

Bagian dari metodologi tersebut memberikan penjelasan tentang  

rancangan penelitan, teknik pengumpulan data yang diambil dalam 

penelitan, dan proses perancangan sistem, serta jadwal dan tahapan 

pelaksanaan kerja praktik. 

BAB V  ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bagian dari analisis data dan perancangan ini memberikan penjelasan 

tentang menganalisis data, perancangan sistem informasi akuntansi, dan 

kendala yang terjadi pada saat melakukan implementasi. Analisis data 

dihasilkan dari wawancara atau observasi. Bagian perancangan  

mencakup proses bagaimana alur penulis merancang sistem perangkat 

lunak. Kesulitan dalam proses implementasi yang dilakukan dapat 

dirincikan apabila terjadi kesalahan pada sistem yang dirancang oleh 

penulis. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bagian dari implementasi memberikan uraian tentang proses yang terjadi 

pada saat implementasi sistem dan kondisi setelah implementasi pada 

tempat melakukan kerja praktik. 

BAB VIIKESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian dari kesimpulan dan saran merupakan bagian akhir dari laporan 

kerja praktik tersebut yang memberikan kesimpulan dan saran yang dapat 

diperoleh dari penyusunan penelitian ini. 
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