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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat dalam pembangunan 

ekonomi contohnya dengan membentuk lapangan kerja untuk menurunkan angka 

pengangguran dan meratakan distribusi pendapatan adalah tujuan umum dari 

pembangunan perekonomian yang dilakukan negara berkembang. Kebanyakan 

Negara Sedang Berkembang (NSB) termasuk Indonesia sedang menghadapi 

masalah seperti bagaimana memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang 

sangat banyak dan pada umumnya tidak berpengalaman (unskilled) bagi para 

pembangunannya. Maka warga negara yang banyak merupakan modal 

pembangunan bukan menjadi beban pembangunan (Hafni & Rozali, 2017). 

Pengertian usaha adalah suatu kegiatan yang dapat menciptakan jasa/ 

barang dengan tujuan untuk ditukar dengan barang lain ataupun dijual dan usaha 

memiliki satu atau lebih orang yang mempunyai tanggung jawab serta wewenang 

untuk mengembangkan usaha tersebut. Badan Pusat Statistik (BPS) 

mendefinisikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan jumlah 

sumber daya manusia dari setiap unit usaha yaitu usaha kecil mempunyai jumlah 

tenaga kerja yang terdiri dari 5 hingga 19 orang. Usaha menengah mempunyai 

tenaga kerja terdiri dari 20 hingga 99 orang. 

UMKM dalam pembangunan ekonomi daerah mempunyai peran dan strategis 

yang sangat penting, selain itu UMKM juga berperan dalam mengedarkan atau 

mendistribusikan   hasil-hasil pembangunan. Peran UMKM terlah terbukti sangat 

penting di Indonesia hal ini dikarena telah menyelamatkan perekonomian bangsa 

ketika dilanda krisis ekonomi tahun 1997 (Rifa’i, 2003). Hal ini terbukti pada saat 

indonesia mengalami krisis ekonimi banyak perusahaan besar bangkrut tetapi 

UMKM masih dapat terus bertahan (Supriadi, 2018).  

Manfaat laporan keuangan berkualitas juga dapat menggambarkan secara 

lengkap kinerja usaha, memberikan informasi atau data yang akurat dan 

komprehensif untuk seluruh pihak yang berkepentingan. Pada umumnya pemilik 

usaha melakukan pengambilan keputusan dalam berupaya pengembangan usaha 
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didasarkan pada  kondisi atau kinerja keuangan dari laporan keuangan yang 

dilaporkan secara lengkap  (Rosmiati, Aminah, Khairudin, 2018). Sebagian besar 

pengusaha UMKM tidak bisa memberikan informasi atau laporan keuangan 

akuntansi yang sesuai kondisi usahanya (Baas & Schrooten, 2006). 

Salah satu persyaratan pengajuan kredit jika Perusahaan UMKM 

menggunakan akuntansi yang memadai seperti pembuatan laporan keuangan 

(Warsono, Sagoro, Darmawan, & Ridha, 2010). Selama ini PT. Mitra Batam 

Perkasa pencatatan transaksi tidak memakai sistem akuntansi akibatnya 

perusahaan tidak dapat menghasilkan laporan kuangan yang sesuai dengan kinerja 

usahanya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis akan melakukan 

observasi lebih lanjut dengan judul “Perancangan Sistem Pencatatan 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada PT. Mitra Batam Perkasa”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Menyusun dan membuat sistem akuntansi dengan menggunakan 

Microsoft office Access 2010 ini merupakan salah satu tujuan utama dari kerja 

praktek. Serta membantu menghasilkan informasi keuangan yang lebih tepat atau 

akurat dan efektif serta handal untuk mengambil keputusan untuk pengembangan 

bisnis pada waktu yang tepat. 

Proses penerapan kerja praktek diawali dari pemahaman kondisi usaha, 

pengumpulan data, pencatatan transaksi sampai tahap penyampaian laporan 

keuangan. Ruang lingkup dari penyusunan informasi keuangan terdiri dari laporan 

laba rugi, perubahan ekuitas, posisi keuangan serta terdapat beberapa laporan 

tambahan misalnya laporan penjualan, pembelian, saldo piutang, hutang usaha, 

persediaan, daftar aset dan buku besar. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan utama proyek kerja praktek ini diawali PT. Mitra Batam Perkasa 

memiliki beberapa kekurangan dalam penyusunan dan pelaporan informasi 

keuangan. Hal ini disebabkan pengunaan sistem yang digunakan saat ini kurang 

memadai sehinga metode pencatatan transaksi dan penghasilan laporan keuangan 

masih tidak dapat mengambarkan kondisi keuangan usaha.  
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Penulis diharapkan dapat membantu pemilik usaha dengan merancang 

sebuah sistem akuntansi yang tepat, agar mempermudah teknik pencatatan 

akuntansi dan menghasilkan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi 

Keuangan UMKM serta peraturan yang sedang berlangsung saat ini Sehingga 

dapat mempermudah pengambilan keputusan serta penentuan kebijakan yang 

tepat bagi perusahaanya. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Luaran proyek dari hasil pembuatan sistem akuntansi yang menggunakan 

perangkat lunak Microsoft Office Access 2010 terdiri dari : 

1. Merancang formulir pencatatan akuntansi dengan informasi data seperti 

daftar akun, pemasok, pelanggan, persediaan barang dagang, dan asset 

tetap. 

2. Merancang formulir yang dapat mempermudah pencatatan setiap 

terjadinya transaksi disuatu organisasi seperti pengeluaran, penerimaan 

kas, transaksi pembelian dan penjualan. 

3. Membantu mengambarkan kinerja organisasi dengan menghasilkan 

laporan keuangan agar dapat meningkatkan pengambilan keputusan yang 

lebih efektif dalam rangka pengembangan bisnis. laporan keuangan yang 

akan dihasilkan adalah laporan laba rugi, perubahan ekuitas, posisi 

keuangan, pembelian, penjualan, hutang usaha dan piutang usaha serta 

persediaan. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Proyek kerja praktek ini bermafaat bagi para penulis dan pemilik usaha 

yaitu  sebagai berikut: 

1. Bagi Akademi 

Menambah ilmu pengetahuan serta sebagai wawasan dibidang pencatatan 

dan perancangan sistem akuntansi yang diperlukan pada UMKM yang 

ada di lapangan kerja. 
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2. Bagi Pemilik Usaha 

Pemilik usaha dapat mengambil keputusan yang lebih efektif jika 

melakukan pencatatan akuntansi secara efisien dengan menggunakan 

sistem akuntansi yang memadai. Pemilik usaha juga dapat mengetahui 

informasi penting dari perusahaan berupa saldo hutang usaha, piutang 

usaha, persediaan yang dimiliki dan mengetahui gambaran umum kinerja 

keuangan usaha serta sebagai acuan dasar pertimbangan dalam 

pengembangan usaha dimasa yang akan mendatang. 

  

1.6 Sistematika Pembahasan 

Laporan kerja praktek terdapat tujuh bab. Berikut sistematika 

pembahasan dalam laporan kerja : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pembahasan yang dijelaskan dari bab ini adalah latar belakang masalah, 

ruang lingkup kerja praktek, tujuan, manfaat serta sistematika 

pembahasan dari proyek kerja praktek ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pembahasan dari bab ini terdiri ringkasan suatu teori yang terkait dari 

hasil-hasil observasi sebelumnya serta informasi-informasi yang relavan 

untuk sebagai  dasar referensi dalam melakukan penyusunan laporan 

praktek kerja.  

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Menjelaskan tentang informasi perusahaan, aktivitas operasional dan 

struktur organisasi serta penjelasan tentang sistem yang dipakai oleh 

organisasi sebelumnya. 

BAB IV METODOLOGI 

 Pembahasan bab ini terdiri dari rancangan penelitian, metode 

pengumpulan data, proses dalam merancang sistem, dan langkah atau 

tahapan proyek secara jelas untuk menyelesaikan laporan kerja praktek.  
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BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

  Bab ini menjelaskan secara detail tentang analisis permasalahan dan 

perencanaan pembuatan sistem setelah implementasi mahasiswa ditempat 

kerja praktek. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

 Bab ini mengungkapkan proses atau tahap-tahap yang terjadi pada saat 

implementasi sistem dan menjelaskan bagaimana hasil kondisi 

perusahaan setelah sistem tersebut telah diimplementasi. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pembahasan bab ini terdiri dari kesimpulan hasil dari observasi kerja 

praktek dan menjelaskan saran-saran penulis kepada organisasi pada 

masa depan. 
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