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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (EMKM) digambarkan sebagai 

contoh dari banyaknya jenis sektor usaha yang menyumbang kontribusi yang 

sangat penting dalam pemgembangan ekonomi Indonesia. Rutinitas setiap pagi 

yaitu sarapan, kita biasanya selalu mencari EMKM yang menjual makanan untuk 

membeli sarapan. Pengamatan seperti membeli sarapan merupakan kegiatan 

sehari-hari yang dijalani yang tak terlepas dari layanan atas hasil produksi serta 

kreasi dari pelaku EMKM itu sendiri.  

Ditambah lagi di era digital saat ini, ada beberapa EMKM yang hanya 

memasarkan hasil produknya secara online tanpa memiliki toko fisik bahkan 

perizinan usaha. Pernyataan ini didukung dari keterlibatan EMKM atas 

pembukaan lapangan perkerjaan, pemerataan pendapatan masyarakat luas serta 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan stabilitas nasional. 

Dengan kata lain, EMKM merupakan sektor usaha yang dapat menyumbang 

kontribusi dalam menaikan kapasitas produksi suatu ekonomi dalam kategori 

yang sangat besar dan memperankan posisi yang krusial bagi perekonomian kita 

secara makro. 

Sebagaimana data statistika yang didapatkan Walfajri (2018) dari Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Pusat Statistika dan United Nation 

Population Fund, kuantitas pemilik usaha EMKM di Indonesia secara menyeluruh 

sudah menginjak angka 58.97 juta orang pada tahun 2018. Pelaku EMKM 

khususnya entitas jenis mikro berjumlah 58.91 juta unit, entitas kecil sebanyak 

59.260 unit, dan entitas besar berjumlah 4.987 unit. 

Segala peraturan tentang EMKM telah diatur secara legal yang dirangkum 

ke dalam Undang-undang no. 20 tahun 2008 atas Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (EMKM) yang berisikan penjelasan tentang perusahaan kecil dimana 

modal kerjanya didanai oleh pemilik usahanya sendiri dimana dikategorikan ke 

Emely Halim. Perancangan Sistem Informasi Akuntansi pada Permata Home Bakery. 
UIB Repository©2020



2 

  Universitas Internasional Batam 

dalam beberapa jenis total kekayaan serta pendapatan. Banyak EMKM yang 

belum melakukan pencatatan keuangan usaha yang baik. Pada umumnya, EMKM 

tidak memiliki kebiasaaan pembukuan yang terperinci dan sesuai standar sehingga 

mengakibatkan sebagai faktor atau keadaan yang menghalangi pelaku EMKM 

untuk menggapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Kelangsungan EMKM terancam apabila tidak tersedianya informasi 

mengenai keuangannya. EMKM memiliki tingkatan kefleksibilitas yang jauh 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan komoditas usaha lainnya yang berkategori 

kapasitas besar, sehingga dibutuhkan pengawasan ketat yang didasari oleh 

informasi yang tepat agar dapat menjalin hubungan bisnis yang terarah antara 

pelaku usaha kecil dan menengah yang ditambah dengan daya saing usaha 

sehingga jaringan pasar ke pasar dapat tetap terjaga. Banyak kerugian yang timbul 

dari tidak adanya pencatatan akuntansi yang sesuai. Salah satu yang terjadi pada 

EMKM Permata Home Bakery. 

Permata Home Bakery merupakan salah satu EMKM yang bergerak di 

sektor produksi bermacam kue serta roti. Permata Home Bakery juga menerima 

pesanan pembuatan kue dan roti sesuai dengan permintaan konsumen (customized 

cake). Permata Home Bakery sudah beroperasi kurang lebih tiga tahun, tetapi 

Permata Home Bakery belum pernah mencoba untuk menyusunkan laporan 

keuangan. Salah satu kesulitan yang dialami Permata Home Bakery yaitu 

menyusun laporan keuangan dan mengetahui laba yang dihasilkan.  

Pemilik EMKM masih mencatat segala transaksi yang dilakukan secara 

manual dimana menyebabkan pembuatan laporan keuangan sulit dilakukan. 

Transaksi-transaksi pembelian dan penjualan tidak tercatat dengan rapi dan tepat 

sebagai konsekuensinya pemilik usaha tidak tahu pasti seberapa besar laba atau 

rugi yang telah dihasilkan selama satu tahun beroperasi. Di sisi lain, pengeluaran 

biaya-biaya opersional dan non-operasional juga tidak dilakukan pencatatan 

sebagaimana mestinya sehingga tidak adanya laporan usaha yang dihasilkan yang 

mampu digunakan sebagai cermin atas keadaan ekonomi yang aktual. 
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1.2 Ruang Lingkup 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, ruang lingkup yang dilaksanakan 

peneliti yaitu mendesain sebuah sistem pencatatan akuntansi dan menyusun 

laporan keuangan untuk EMKM Permata Home Bakery. Permata Home Bakery 

merupakan salah satu EMKM yang sistem pencatatan akuntansinya belum sesuai 

dengan SAK EMKM.  

Dalam Permata Home Bakery masih tidak menyediakan informasi 

mengenai laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar oleh pemilik 

usaha dalam memberi keputusan dimana sangat membantu dalam melakukan 

pengembangan usaha. Adanya pelaksanaan kerja praktik ini ditujukan untuk 

pemilik usaha dalam menghasilkan laporan keuangan yang lebih terperinci. 

Langkah pertama diawali dengan melakukan perancangan dan 

penginputan transaksi yang terjadi. Selanjutnya, diikuti dengan penyajian laporan-

laporan usaha yang dibutuhkan oleh pemilik usaha. Alhasil, sistem pencatatan 

akuntansi dapat menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan oleh pemilik 

usaha. 

 Laporan keuangan selalu dibutuhkan dalam suatu entitas tanpa 

membedakan entitas tersebut tergolong mikro, kecil, menengah ataupun besar. 

Masih banyak EMKM yang masih belum sadar atas pentingnya laporan keuangan. 

Memahami keberadaan laporan keuangan untuk sebuah EMKM mendorong 

penulis untuk menyusun segala wawasan mengenai sistem akuntansi dengan judul 

“Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pada EMKM Permata Home 

Bakery”. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan dari penyelenggaraan kerja praktik yang dilakukan penulis adalah 

sebagai berikut: 
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1. Menerapkan sistem pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan secara 

terkomputerisasi dengan menggunakan Microsoft Office Access. 

2. Memudahkan pemilik usaha dalam mencatat kegiatan operasional yang 

dilakukan dalam usaha. 

3. Menciptakan sistem yang dapat melacak pencatatan kegiatan operasional 

yang sudah lampau. 

4. Memudahkan pemilik usaha dalam mengontrol stok bahan baku. 

5. Memudahkan pemilik usaha dalam menyajikan laporan keuangan dengan 

format yang dirancang. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Luaran proyek yang akan diserahkan kepada pemilik usaha setelah 

penelitian selesai adalah sebagai berikut: 

1. Mendesain sistem pencatatan akuntansi dengan menggunakan Microsoft 

Office Access dimana beberapa akun telah disediakan guna mendukung 

proses kegiatan operasional. 

2. Mendesain sistem akuntansi agar dapat dilakukannya pencatatan jurnal-

jurnal beserta dokumen pendukung, seperti purchase form, sales form, 

inventory form, customer form, dan supplier form. 

3. Mendesain sistem akuntansi guna menghasilkan laporan-laporan usaha, 

seperti laporan total penjualan, laporan total pembelian, laporan neraca 

saldo, laporan inventaris, laporan posisi keuangan, serta laporan laba rugi. 
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1.5 Manfaat Proyek 

Proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, 

seperti: 

1. Bagi Pemilik Usaha 

Sebagai arahan yang membantu pemilik usaha dalam melakukan 

pencatatan transaksi penjualan serta pembelian, mengetahui harga pokok 

produksi, penentuan harga penjualan dan dapat mengetahui penghasilan 

dari usaha. Dengan dilakukannya penelitian ini, pemilik usaha diharapkan 

dapat mengetahui kinerja usaha melalui laporan-laporan yang dihasilkan 

dari sistem dengan mudah. 

2. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 

akuntansi dan digunakan sebagai referensi khususnya dalam membuat 

laporan keuangan yang sederhana. 

3. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat dimanfaatkan sebagai referensi 

untuk menggambarkan ilmu akuntansi yang didapatkan sewaktu 

perkuliahan dengan hasil praktik yang ditemukan pada tempat penelitian. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan gambaran secara umum untuk 

mengetahui pembahasan dari laporan penelitian yang disusun dalam tujuh bab 

laporan, yakni: 

BAB I  PENDAHULUAN 
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Bab ini membahas latar belakang masalah, ruang lingkup, tujuan, 

luaran dan manfaat dari proyek serta sistematika pembahasan dari 

penyusunan laporan kerja praktik ini. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas seluruh materi yang terkait berdasarkan 

beberapa referensi yang terdiri dari teori dasar informasi beserta 

informasi-informasi pendukung akuntansi dan sistem akuntansi. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini membahas latar belakang, struktur organisasi, kegiatan 

operasional, dan sistem pencatatan akuntansi dalam perusahaan 

untuk dijadikan sebagai landasan perancangan sistem dalam 

penelitian. 

BAB IV  METODOLOGI 

Bab ini membahas tentang rancangan penelitian, teknik 

pengumpulan data, proses rancangan sistem, langkah-langkah 

pengerjaan sistem, metode yang digunakan untuk penyelesaian 

proyek, dan jadwal pelaksanaan penelitian. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini membahas tentang proses menganalisis data yang 

dilakukan dengan cara observasi atau wawancara, perancangan 

sistem, dan kendala yang ditemui pada saat implementasi sistem. 

BAB VI  IMPLEMENTASI 

Bab ini membahas tahap-tahap pengimplemantasian sistem serta 

hasil yang didapatkan dari perancangan sistem yang 

diimplementasikan pada toko beserta kondisi toko setelah 

implementasi sistem. 
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BAB VII  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas kesimpulan atas hasil penelitian beserta 

keterbatasan dan saran yang ingin diberikan atas luaran proyek 

yang belum sempat diselesaikan oleh penulis. 

 

Emely Halim. Perancangan Sistem Informasi Akuntansi pada Permata Home Bakery. 
UIB Repository©2020




