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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam perkembangan ekonomi yang pesat ini, indikator ekonomi bisa 

mencerminkan tingkat pembangunan dan pertumbuhan pada suatu negara. Usaha 

mikro kecil menengah (UMKM) ialah salah satu pihak yang  mempengaruhi 

kondisi perekonomian di Indonesia. Ekonomi memegang peranan penting dalam 

kehidupan manusia yang dimana merupakan bagian dari aktivitas manusia yang 

menjaga kehidupan bernegara.   

UMKM merupakan usaha berskala kecil yang melibatkan banyak bisnis 

serta aktivitas ekonomi dari segi investasi, teknologi, perlindungan hak cipta dan 

manajemen. Upaya pemerintah mengurangi pengangguran, pemerataan 

pendapatan serta memberantas kemiskinan yakni dengan cara memberdayakan 

UMKM. UMKM di Indonesia terus berkembang terutama dikota Batam, mulai 

dari usaha kecil hingga besar. Semakin banyak UMKM maka persaingan akan 

semakin ketat sehingga hal ini sangat mempengaruhi pada pendapatan setiap 

masing - masing UMKM.   

Pengelolaan dana termasuk salah satu tantangan yang dihadapi para 

wirausahawan. Keberhasilan atau kegagalan suatu usaha dapat disebabkan oleh 

tata cara pengelolaan dana. Menerapkan akuntansi yang baik merupakan cara 

pengelolaan dana pada suatu perusahaan. Informasi mengenai keuangan yang bisa 

didapatkan UMKM meliputi informasi penghitungan pajak, informasi pemasukan 

dan pengeluaran kas, informasi posisi keuangan perusahaan, informasi perubahan 

modal pemilik dan informasi kinerja perusahaan. Mempraktikkan akuntansi 

dengan baik merupakan inisiatif dalam pengelolaan dana. Sebuah alat komunikasi 

yang mempunyai peranan penting dalam menyampaikan informasi penting bagi 

para pemeran bisnis dalam membuat suatu keputusan adalah laporan keuangan 

(Toding & Wirakusuma, 2013). Laporan keuangan bermanfaat untuk pihak 

internal dan pihak eksternal, pihak eksternal yang dimaksud adalah investor atau 

kreditor yang tidak terlibat dalam kegiatan usaha yang dijalankan, bagi pihak 

internal berguna untuk mengetahui kondisi keuangan pada suatu perusahaan yang 
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dijalankan. Gambaran kondisi keuangan, perkembangan usaha dan hasil kinerja 

usaha diinformasikan melalui laporan keuangan. 

Dalam praktik nyata didunia kerja terdapat banyak UMKM yang belum 

menggunakan pencatatan akuntansi untuk laporan usahanya. Salah satunya adalah 

Toko Family yang bergerak dibidang usaha dagang pecah belah. Toko Family 

sudah berdiri sejak tahun 2002, namun toko tersebut tidak terdapat sistem 

pencatatan akuntansi yang andal. Pemilik tidak membuat pencatatan penjualan, 

pembelian, biaya, pendapatan, persediaan barang dagang, dan rincian hutang 

kepada pemasok. Pengendalian internal persediaan barang pada Toko Family 

yang minim menjadi hambatan juga bagi pemilik, pemilik tidak bisa langsung 

mengetahui persediaan barang dagang yang tersisa dan pemilik juga tidak 

mengetahui berapa laba yang diperoleh untuk tiap periode yang berjalan. Untuk 

itu diperlukan sebuah sistem pencatatan akuntansi yang mudah digunakan dan 

akurat agar pemilik mampu memperoleh informasi yang tepat untuk kepentingan 

pengambilan keputusan. 

Jika suatu perusahaan terdapat sistem pencatatan akuntansi yang baik, 

maka perusahaan ini akan lebih mudah untuk melakukan evaluasi kinerja. 

Berdasarkan problematika yang dijabarkan diatas, penulis memutuskan untuk 

membantu Toko Family merancang sistem informasi akuntansi yang sederhana 

dan mudah digunakan oleh pemilik dalam praktik ini dengan mengangkat judul 

“Perancangan dan  Penyusunan Sistem Pencatatan Akuntansi pada Toko 

Family”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

 Permasalahan yang dihadapi oleh Toko Family adalah belum memiliki 

sistem informasi yang andal dan akurat. Maka dari itu, ruang lingkup pada tugas 

akhir ini yakni merancang, menyusun dan mengimplementasi sistem informasi 

akuntansi. Dengan dirancangnya sistem ini penulis berharap dapat menunjang 

serta memudahkan Toko Family dalam pembuatan pencatatan akuntansi dan 

membuat laporan keuangan yang lebih akurat. 
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1.3 Tujuan Proyek 

Adapun tujuan dari proyek kerja praktik ini meliputi:  

1. Untuk merancang, menyusun dan mengimplementasi sistem pencatatan 

akuntansi yang berbasis dengan komputerisasi yang ada dan efisien supaya 

dapat membantu Toko Family dalam pencatatan transaksi dalam sehari-

hari dan pembentukan laporan keuangan. 

2. Membantu dalam memaksimalkan pengendalian internal pada Toko 

Family. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Perencanaan yang ada pada ruang lingkup diatas menghasilkan luaran 

proyek yang meliputi:  

1. Perancangan, menyusun, mengimplementasi sebuah sistem informasi 

akuntansi  dengan mengaplikasikan Microsoft Office Access 2010 dengan 

data sebagai berikut: 

a. Daftar akun 

b. Daftar pemasok 

c. Daftar Produk 

2. Merancang sistem pencatatan akuntansi, serta sistem pengendalian pada 

persediaan, hutang, yang meliputi fungsi-fungsi: 

a. Jurnal umum 

b. Penjualan 

c. Pembelian 

d. Pembayaran hutang 

e. Penerimaan kas 

f. Pengeluaran kas 

3. Membuat sistem pencatatan akuntansi yang bertujuan membuat laporan, 

pembentukan serta penyajian pada hasil pencatatan akuntansi dengan 

laporan yang meliputi: 

a. Laba rugi 

b. Neraca 

c. Perubahan modal 
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d. Persediaan akhir 

e. Penjualan 

f. Pembelian 

g. Hutang 

h. Daftar aset 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dalam perancangan sistem pencatatan dalam kerja praktik ini diharapkan 

bisa memberikan kegunaan antara lain: 

1. Bagi penulis 

a. Meningkatkan keterampilan, wawasan dan pengetahuan dalam dunia 

praktik kerja, terutama pemahaman mengenai akuntansi yang dapat 

diterapkan di UMKM. 

b. Dapat memberikan penambahan referensi kepada peneliti selanjutnya. 

2. Bagi pemilik usaha 

a. Sistem yang telah terancang, tersusun, kemudian diimplementasikan 

diharapkan bisa menunjang pemilik usaha dalam pembentukan laporan 

keuangan untuk mengetahui keadaan keuangan pada perusahaan. 

b. Dapat membuat pencatatan akuntansi yang akurat, andal serta efisien. 

c. Dapat menunjang pemilik usaha dialam hal pengambilan keputusan pada 

sebuah bisnis yang akurat guna untuk kelangsungan dan kemajuan usaha.  

3. Bagi akademis 

a. Dari hasil pelaksanaan perancangan sistem akuntansi yang dilakukan 

diharapkan dapat menunjang sebuah kontribusi kepada masyarakat. 

b. Dapat membantu dalam menerapkan pengetahuan akuntansi dengan 

meningkatkan pembelajaran atas pembentukan laporan kerja praktik 

terkait masalah yang sama. 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini memiliki tujuan untuk menjabarkan secara 

umum terhadap pembahasan dan isi dari tiap bab yang telah disusun kedalam 7 

bab. Berikut ini penjabarannya: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan secara ringkas mengenai latar belakang 

masalah, ruang lingkup, tujuan proyek, luaran proyek, manfaat 

proyek dan sistematika pembahasan pada laporan kerja praktik ini. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan secara sistematis mengenai landasan teori, 

temuan, serta hasil penelitian sebelumnya dimana memiliki materi 

yang terkait dan informasi yang relevan supaya bisa menjadi 

referensi dasar dalam pelaksanaan topik kerja praktik ini. 

BAB III GAMBARAN UMUM USAHA 

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan terkait identitas toko, awal 

mula berdirinya toko, struktur organisasi toko, aktivitas 

operasional serta sistem pencatatan keuangan. 

BAB IV METODOLOGI 

Dalam bab ini menguraikan penjelasan desain sistem, metode atau 

pendekatan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan 

dalam penelitian serta tahapan penelitian secara rinci, singkat, jelas 

dan padat yang memuat rancangan penelitian, obyek penelitian, 

teknik pengumpulan data, langkah-langkah kerja, proses 

perancangan, metode pelaksanaan penelitian, jadwal penelitian dan 

tahap pelaksanaan. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Dalam bab ini menjabarkan secara rinci bagian-bagian meliputi 

analisis data, perancangan dan kendala implementasi. Analisis data 

berupa gambaran hasil observasi atau wawancara ditempat kerja 

praktik, bagian merancang sistem menjelaskan mengenai sistem 

yang akan dirancang dalam proyek kerja praktik. 
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BAB VI IMPLEMENTASI 

Dalam bab ini menjabarkan mengenai proses yang terjadi pada 

tahap implementasi yang dikaitkan dengan tiap aspek luaran 

maupun penggunanya. Dalam bab ini juga menggambarkan 

keadaan dan kondisi perusahaan setelah dilaksanakannya 

implementasi sistem ke perusahaan dan diuraikan secara jelas 

mengenai perubahan yang terjadi pada perusahaan. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini akan menguraikan kesimpulan meliputi rangkuman 

hal-hal mengenai topik yang telah dipilih, serta saran yang 

ditemukan pada saat kegiatan kerja praktik dan catatan pada bagian 

yang perlu diubah supaya dapat dilakukan improvisasi oleh peneliti 

berikutnya.  
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