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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang mempunyai perkembangan persaingan 

yang ketat dan cepat. Perkembangan bisnis ini dipengaruhi oleh pengusaha–

pengusaha mulai membangun bisnis dari nol, sehingga banyak munculnya UMKM 

di Negara berkembang, tidak dapat dipungkiri perkembangan UMKM sangat pesat 

sehingga menjadi prioritas dalam perkembangan Negara Indonesia dalam 

menemukan UMKM yang mempunyai nilai tambah sehingga dapat menjadi 

perusahaan besar. Dengan di bantu oleh E-Commerce UMKM mudah sekali dalam 

menemukan jaringan pasar untuk usahanya. 

Dengan adanya UMKM di Negara diharapkan dapat menanggulangi 

permasalahan–permasalahan yang terjadi di Indonesia terutama masalah 

pengangguran dan kesejahteraan masyarakat. Entitas UMKM dapat mengurangi 

masalah pengangguran karena dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan UMKM 

diharapkan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat karena dengan modal kecil 

dapat mengembangkan UMKM tersebut menjadi pemasukan bagi pemilik. 

Sehingga dapat memancing masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dalam 

mengembangkan inovasi dalam berbisnis. 

Namun, ada beberapa kendala dalam UMKM, salah satu kendala yang 

utama adalah UMKM belum dapat menampilkan laporan keuangan. Salah satu 

entitas UMKM di Batam yang terkendala dalam hal tersebut yaitu King Of 

Communication, King Of Communication menjalankan sistem pencatatan 

akuntansi yang diinput ke Ms. Excel berupa penjualan dan pembelian. Sehingga 

King Of Communication tidak dapat mengetahui keuntungan bersih dari usahanya 

setelah dikurangi oleh beban–beban karena tidak dicatat dalam Excel. Sehingga 

dalam pengambilan keputusan dalam King Of Communication hanya dilakukan 

berdasarkan  laporan  Excel yang telah dibuat. 

Dengan belum adanya sistem dalam membuat laporan keuangan kepada 

pemilik UMKM tidak dapat mengetahui jelas apakah usahanya rugi atau untung, 

dan tidak mengetahui posisi persediaannya dengan pasti. Selain permasalahan itu 
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pemilik juga kebingungan dan kesulitan dalam menentukan perkembangan usaha 

ke depan, dikarenakan tidak mengetahui posisi keuangan usaha. Berdasarkan 

paparan persoalan yang diuraikan di atas, maka penulis akan mengorientasikan 

permasalahan pada sistem akuntansi dengan judul “Pemrograman Sistem 

Akuntansi pada King Of Communication”. 

1.2 Ruang Lingkup 

King Of Communication merupakan objek penelitian yang merupakan 

salah satu usaha dalam bidang perdagangan telekomunikasi yang masih memiliki 

kekurangan dalam sistem pencatatan akuntansi yang digunakan dalam usahanya, 

sehingga menghasilkan laporan keuangan yang belum membantu dalam 

perkembangan usaha ke depan. Ruang lingkup yang telah dianalisis oleh penulis 

dalam kerja praktik (KP) dengan memfokuskan pada sistem akuntansi berbasis Ms. 

Access yang disesuaikan dengan keperluan entitas dalam mengambil keputusan.  

1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan dari pelaksanaan proyek ini adalah diharapkan dapat membantu 

pemilik usaha untuk mengawasi kinerja entitas dengan perancangan pencatatan 

sistem akuntansi komputerisasi yang mengikuti kriteria di Indonesia. Sistem ini 

diharapkan dapat dijalankan oleh King Of Communication dengan tujuan pemilik 

usaha dapat mengawasi usahanya dengan efektik dan efisien, supaya laporan 

keuangan yang dikeluarkan dapat menjadi suatu parameter. 

1.4 Luaran Proyek 

Hasil dari luaran perancangan proyek sebagai berikut: 

1. Merancang sistem pencatatan akuntansi dengan menggunakan Ms.Access

yang mengandung informasi usaha tentang jenis asset, barang persediaan,

dan daftar akun.

2. Merancang sistem akuntansi untuk pencatatan transaksi dengan dokumen

pendukung seperti:

a. Jurnal Umum

b. Jurnal Penjualan
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c. Jurnal Pembelian 

d. Jurnal Penyesuaian 

e. Jurnal Pengeluaran Kas 

f. Jurnal Penerimaan Kas 

3. Merancang sistem akuntansi yang dapat menyajikan hasil pencatatan 

akuntansi yang terdiri dari: 

a. Laporan Laba Rugi 

b. Laporan Posisi Keuangan 

c. Laporan Persediaan 

d. Laporan Pembelian 

e. Laporan Penjualan 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Manfaat dari penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagi UMKM. 

a. Menjadi alat pertimbangan dan pengawasan dalam pengambilan 

keputusan dalam keberlangsungan usaha.  

b. Mempermudah pemilik dalam memeriksa laporan entitas. 

c. Menghasilkan laporan keuangan yang dapat menjadi pedoman 

kebijakan perusahaan kedepan. 

d. Menghindari penyeludupan persediaan yang dilakukan oleh karyawan 

2. Bagi akademisi dapat memperbanyak wawasan akan penerapan sistem 

komputerisasi untuk akuntansi pada pekerjaan di lapangan secara nyata.  
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1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan terdiri dari tujuh bab, dengan perincian sebagai 

berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab pertama ini menjelaskan secara rinci tentang latar belakang 

permasalahan, ruang lingkup kerja. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab kedua menjelaskan tentang landasan teoritis jelaskan tentang 

teori yang diambil yang berhubungan dengan pelaksanaan dan 

penulisan hasil kerja laporan praktik. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ketiga menampilkan identitas entitas, struktur organisasi entitas, 

pengoperasional kegiatan entitas, dan sistematika yang digunakan 

oleh entitas. 

BAB IV METODOLOGI 

Bab empat menjelaskan uraian dari rancangan penilitian cara 

pengumpulan data, proses perancangan data dan jadwal kerja 

lapangan praktik secara rinci. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini memaparkan rincian-rincian hasil observasi penulis di 

lapangan dan sistem perancangan. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini memberikan informasi tentang proses pengimplementasian 

dan feedback dari pengguna beserta keadaan entitas setelah 

implementasi. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memberikan hasil kesimpulan dari penelitian pembahasan 

permasalahan sebelumnya, saran kepada pemilik beserta kelanjutan 

sistem yang telah dirancang supaya dapat dikembangkan lebih 

lanjut.  
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