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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

 Latar Belakang 1.1

Indonesia mengalami emergensi ekonomi pada tahun 1998 hal ini 

menyebabkan terpuruknya perekonomian Indonesia. Hal ini menyebabkan banyak 

usaha berskala besar dalam berbagai sektor industri, jasa dan perdagangan 

mengalami stagnasi bahkan berhenti beroperasi. Namun, UMKM mampu menetap 

dan menjadi pilar perekonomian Indonesia di tengah emergensi ekonomi. UMKM 

adalah usaha yang pekerjaannya berasaskan pemanfaatan tenaga kerja yang 

tersedia, tidak membutuhkan ketentuan capital yang terlalu tegas atau rumit 

seperti tingkat edukasi, kapabilitas tenaga kerja, dan modal yang dibutuhkan 

dalam menjalankan UMKM termasuk relatif minim serta teknologi yang 

digunakan cenderung lebih simpel. Hal ini membuat UMKM menjadi pencipta 

lapangan pekerjaan yang produktif (Ananda & Susilowati, 2017). 

Sampai saat ini UMKM masih berkontribusi dalam perbaikan 

perekonomian, baik dalam segi penciptaan lapangan kerja, jumlah usaha maupun 

segi pertumbuhan ekonomi nasional yang dihitung dengan PDB. Pada tahun 2018, 

jumlah usaha kecil yang tersebar di Indonesia mendekati 93,4 kemudian usaha 

menengah mencapai 5,1 persen dan usaha besar hanya 1 persen. (sumber: 

merdeka.com yang diakses pada tanggal 6 Juli 2018) UMKM telah menghidupi 

58,97 juta orang di Indonesia dan membantu meningkatkan PDB dari 57,84 

persen hingga 60,34 persen pada lima tahun terakhir.  Hal tersebut mendorong 

pemerintah untuk membantu UMKM untuk mengembangkan usaha baik dalam 

mempercepat perizininan membuka online single submission dan menurunkan 

bunga pinjaman usaha. (sumber: kemenkeu.go.id yang diakses pada tanggal 25 

Juni 2018) 

Dengan adanya dukungan dari pemerintah, tantangan yang dihadapi para 

wirausahawan juga semakin sedikit. Namun salah satu kesulitan yang dihadapi 

pengusaha UMKM adalah pengelolaan dana. Kekacauan dalam penataan dana 

seringkali menjadi alasan terjadinya persoalan yang mengakibatkan keruntuhan 

UMKM. Solusi primer dalam manajemen dana yang baik dan benar adalah 
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mempraktikkan akuntansi dengan baik. Penerapan akuntansi yang akseptabel 

dapat membantu dalam pengajuan kredit berupa laporan keuangan, mengevaluasi 

kinerja, mengetahui posisi keuangan, menghitung pajak dan lainnya (Warsono et 

al., 2010). 

Sistem informasi akuntasi ialah sebuah sistem yang menyimpan, 

mengambil, mengolah, mengubah dan mengkomunikasikan informasi yang 

diterima dengan sistem informasi lainnya. Sistem ini menyediakan informasi bagi 

semua individual dalam organisasi (Daud & Mimosa Windana, 2014). Dengan 

sistem informasi akuntansi, pemilik UMKM dapat mengakses informasi yang 

dibutuhkan dengan mudah dan cepat. Informasi yang disediakan juga akan lebih 

akurat dan handal dibanding dengan pencatatan secara manual. 

Toko obat RU, salah satu UMKM yang terletak di Pasar Mitra Dua Blok 

B-12B Batam Center, Kota Batam. Toko obat RU bergerak di bidang obat-obatan 

dan sudah beroperasional selama satu tahun. Selama satu tahun beroperasional, 

toko obat RU tidak menggunakan sistem akuntansi yang berbasis web maupun 

aplikasi. Karyawan toko obat RU hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran 

kas seperti penjualan setiap hari, pembelian dengan supplier serta pengeluaran kas 

untuk membayar biaya-biaya berupa biaya air dan listrik toko. Pemilik dan 

karyawan tidak mencatat laba atau rugi toko obat RU serta tidak menyusun 

laporan keuangan. Hal ini menyebabkan toko obat RU tidak dapat membentuk 

laporan laba rugi sehingga pemilik tidak tahu berapa laba rugi usaha dalam 

periode tersebut. 

Tujuan dari kerja praktik ini ialah  menyelesaikan hambatan yang dialami 

toko obat RU dalam membentuk laporan keuangan yang sesuai dengan standar 

akuntansi keuangan dimana laporan keuangan tersebut berisi laporan posisi 

keuangan, laporan laba rugi, serta perubahan laporan posisi keuangan. Dengan 

adanya kerja praktik ini, diharapkan dapat meringankan kesulitan yang dialami 

oleh toko obat RU dalam menata finansial perusahaan agar lebih akurat dan andal. 

 

 Ruang Lingkup 1.2

Objek penelitian kerja praktik ini ialah usaha mikro kecil menengah yaitu 

toko obat RU. Toko obat RU masih melakukan pendataan transaksi maupun data 
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secara manual pada buku kas sehingga tidak mampu menyediakan informasi 

keuangan yang nyata. 

Ruang lingkup kerja praktik ini ialah cara pencatatan transaksi keuangan 

hingga  laporan keuangan dengan menggunakan sistem pencatatan akuntansi yang 

merupakan hasil kolaborasi dengan Darryl (1731086) mahasiswa Sistem 

Informasi Universitas Internasional Batam. Sistem pencatatan akuntansi yang 

dirancang dalam kerja praktik ini berbasis web. Dengan sistem akuntansi ini, 

diharapkan sistem tersebut dapat diimplementasikan dengan baik oleh toko obat 

RU. 

 

 Tujuan Proyek 1.3

Tujuan pelaksanaan proyek ini adalah untuk menyajikan sistem 

pencatatan akuntansi yang dapat mempermudah dan membantu UMKM yang 

bersangkutan dalam pendataan data dan transaksi keuangan hingga penyajian 

laporan keuangan agar informasi keuangan akan lebih akurat dan andal. 

 

 Luaran Proyek 1.4

Berdasarkan ruang lingkup yang telah disampaikan, maka sistem 

akuntansi yang dihasilkan dalam kerja praktik ini adalah: 

a. Form dan laporan daftar akun 

b. Form supplier 

c. Form jurnal umum 

d. Form dan laporan penjualan 

e. Form dan laporan pembelian 

f. Form dan laporan persediaan 

g. Buku besar 

h. Laporan neraca 

i. Laporan laba rugi 

j. Laporan perubahan modal 

 

 Manfaat Proyek 1.5

Manfaat yang dapat diperoleh dari proyek ini adalah: 
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1. Pemilik usaha 

Pemilik usaha dapat melancarkan pendataan akuntansi lebih sederhana 

dan mudah, dari pencatatan tersebut, data akan disusun menjadi laporan 

keuangan yang mudah dipahami oleh pengguna agar dapat menyediakan 

informasi keuangan yang akurat dan andal. Informasi keuangan tersebut 

dapat membantu pengguna dalam decision making kedepannya. Pemilik 

usaha dapat mengetahui kalau usaha tersebut mendapat laba atau rugi 

pada periode tersebut dan biaya serta pendapatan lainnya yang 

bersangkutan dalam satu periode. Pemilik usaha juga akan lebih mudah 

melakukan pengendalian terhadap persediaan supaya dapat mencegah 

terjadinya kekurangan atau kelebihan produk. 

Sistem akuntansi yang dirancang juga dapat menunjang dalam 

menjalankan kegiatan operasional pengusaha seperti pendataan 

pembelian, penjualan, penerimaan kas serta pengeluaran kas. Data yang 

ditampil pada sistem akuntansi lebih nyata dan tepat sehingga 

mempermudah pemilik atau pengguna untuk memahaminya. 

2. Akademisi 

Dapat memberikan wawasan sebagai referensi kepada pembaca dan 

penulis yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan. Bagi akademisi 

yang ingin melanjutkan untuk berkecimpung ke dalam dunia bisnis dan 

mengaplikasikannya ke dalam dunia nyata dapat mengetahui dampat 

positif dari aplikasi sistem akuntansi berbasis teknologi. 

 

 Sistematika Penulisan 1.6

Untuk melancarkan penyusunan laporan ini, penulis menyusun 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, ruang lingkup, tujuan proyek, luaran 

proyek, manfaat proyek dan sistematika pembahasan atas 

penyusunan laporan kerja praktik ini. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab ini terdiri dari kerangka teoritis, kajian pustaka yang 

digunakan dalam melaksanakan kerja praktik dan uraian 

penyusunan konsep penerapan kerja praktik. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini terdiri tentang identitas perusahaan, struktur organisasi 

serta aktivitas kegiatan operasional perusahaan. 

BAB IV  METODOLOGI 

Bab ini memberi penjelasan tentang rancangan penelitian, objek 

penelitian, teknik pengumpulan data, metodologi pelaksanaan, 

jadwal kerja serta perancangan. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi mengenai analisis data, hasil perancangan dan 

kendala yang dihadapi dalam tahap implementasi. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini berisi tentang proses yang terjadi pada implementasi dan 

kondisi setelah implementasi. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari laporan kerja 

praktik, saran yang diberikan serta catatan yang perlu ditindak 

lanjuti. 
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