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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saat ini merupakan suatu usaha 

yang tidak mampu untuk dihapuskan maupun dihindarkan dari masyarakat. 

Keberadaanya ini sangat berguna bagi pendapatan yang diterima masyarakat. 

UMKM juga mampu meningkatkan kreativitas yang sesuai dengan usaha dalam 

mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan dalam 

masyarakat. UMKM juga mampu menghasilkan tenaga kerja dalam skala yang 

besar sehingga hal tersebut dapat membantu dalam mengurangi tingkat 

pengangguran. Hal ini membuat pengembangan UMKM menjadi cukup strategis 

dalam menjalankan perekonomian nasional. Kegiatan usaha yang ada meliputi 

hampir semua lapangan usaha sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kontribusi 

UMKM menjadi cukup besar bagi keuntungan pendapatan kelompok masyarakat 

yang memiliki pendapatan rendah (Anggraeni, Hardjanto, & Hayat, 2017). 

Tingginya persaingan dan arus era globalisasi saat ini memaksa pelaku 

UMKM harus mampu menyesuaikan perubahan tersebut dan siap menghadapi 

tantangan global. Era globalisasi saat ini menuntut peningkatan yang ada terhadap 

kreativitas produk dan jasa, pengembangan keahlian sumber daya manusia, 

pengembangan teknologi dan juga pengembangan area pemasaran. Hal ini 

merupakan hal yang penting dilakukan oleh pelaku UMKM untuk mampu bersaing 

terhadap produk luar negeri yang saat ini sudah menguasai pasar Indonesia 

(Gunartin, 2017).  

Pada era globalisasi dan perdagangan bebas ini, supaya UMKM dapat 

bertahan dan meningkatkan kontribusinya di pasar global UMKM harus dapat 

berkompetisi dengan efektif mulai dari hal harga, kualitas, jasa, struktur biaya dan 

kepuasan pelanggan. Untuk dapat memenuhi hal tersebut maka UMKM 

membutuhkan sebuah informasi yang berasal dari suatu sistem informasi akuntansi. 

Sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem yang digunakan dalam 

melakukan pencatatan transaksi keuangan dari suatu bisnis maupun organisasi. 

Penggunaan teknologi informasi akuntansi yang sesuai dalam penerapan sistem 
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informasi akuntansi dari perusahaan dapat mengembangkan produktivitas 

perusahaan. (Wahyuni, Marsdenia, & Soenarto 2016).  

Dalam penelitian ini, topik pembahasan dipusatkan pada kendala-kendala 

yang banyak dihadapi oleh pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan laporan 

keuangan yang sering kali terjadi kesalahan dan kekeliruan. Penelitian ini 

mengambil salah satu contoh perusahaan UMKM untuk dijadikan sebagai objek 

penelitian. Penelitian dilakukan agar perusahaan UMKM tersebut mendapatkan 

pengetahuan yang lebih banyak mengenai syarat-syarat dan tata cara dalam 

membuat dan menggunakan sebuah laporan keuangan yang baik dan benar. 

Perusahaan UMKM yang dipilih sebagai objek penelitian ini adalah 

perusahaan bernama Toko Sinar Elim Keramik. Toko Sinar Elim Keramik adalah 

sebuah perusahaan UMKM yang memiliki fokus dalam bidang perdagangan. 

Barang yang di perjualbelikan sehari-harinya adalah keramik yang terdiri dari 

berbagai jenis dan kualitas. Semua aktivitas pencatatan UMKM Toko Sinar Elim 

Keramik masih memiliki kendala dan belum tertata dengan rapi. Kendala-kendala 

yang dihadapi adalah tidak adanya form penjualan, pembelian, pembayaran untuk 

penjualan dan pembelian, kartu persediaan, dan transaksi jurnal, pencatatan 

mengenai penjualan dan pembelian sehari-hari masih menggunakan metode 

tradisional dengan cara menulis di buku. Kendala yang ditemukan selanjutnya 

adalah tidak adanya laporan keuangan per bulan atau per tahun dalam setiap 

kegiatan aktivitas transaksi yang dilakukan. 

Penelitian ini menggunakkan program Microsoft Access untuk membantu 

pelaku UMKM dalam menghadapi kendala-kendala yang ada, sehingga nantinya 

UMKM tersebut diharapkan bisa membuat dan mengatur laporan keuangannya 

dengan baik dan tepat. Landasan pemilihan program Microsoft Access ini adalah 

disebabkan program tersebut memiliki banyak fitur dan akses yang cukup mudah 

dimengerti sehingga pelaku UMKM akan semakin mudah dalam membuat laporan 

keuangannya. Program Microsoft Access juga sangat cepat dalam mengeluarkan 

suatu data laporan keuangan sehingga dapat menghemat banyak waktu pemakainya 

untuk mendapatkan suatu data laporan keuangan. Berdasarkan latar belakang yang 

ada maka penelitian ini diberi judul “Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi 

dan Pelaporan Keuangan pada Toko Sinar Elim Keramik”  

Kelvin Dharmawan. Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Toko Sinar Elim 
Keramik. 
UIB Repository©2020



3 
 

  Universitas Internasional Batam  

1.2 Ruang Lingkup 

Penelitian untuk perancangan sistem ini akan dilakukan pada perusahaan 

UMKM Toko Sinar Elim Keramik. Perusahaan tersebut dipilih karena pencatatan 

yang ada pada UMKM Toko Sinar Elim Keramik masih tradisional dan 

membutuhkan peningkatan dengan menggunakan sistem dalam proses pencatatan 

suatu laporan keuangan yang benar, tepat dan rapi. Penelitian ini akan membahas 

mengenai kegiatan pencatatan akuntansi mulai dari proses awal yaitu melakukan 

identifikasi bukti, mengelompokkan kategori sesuai transaksi yang benar terjadi 

untuk dicatat masuk dalam jurnal, melakukan pencatatan atas transaksi yang ada ke 

dalam sistem, dan sampai pada proses terakhir yaitu menghasilkan laporan 

keuangan. Kegiatan pencatatan akuntansi tersebut akan disusun dan ditampilkan 

dalam suatu program akuntansi yang tidak rumit dan mudah untuk dipahami yaitu 

melalui program Microsoft Access. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan yang ada dari proyek penelitian ini adalah untuk membantu dan 

memudahkan sebuah organisasi atau perusahaan dalam membuat suatu sistem 

keuangan dan pelaporan keuangan yang baik dan benar. Mulai dari pembuatan 

sistem pengendalian persediaan, sistem penyajian hasil laporan keuangan yang 

berlaku sesuai dengan standar akuntansi keuangan, dan pelaporan keuangan pada 

perusahaan sehingga perusahaan mampu menyajikan hasil laporan keuangan yang 

tepat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.  

 

1.4 Luaran Proyek  

Luaran dari proyek ini adalah memberikan pendapat dan saran mengenai 

kegiatan-kegiatan operasional dan perancangan sistem di perusahaan. Sistem yang 

diimplentasikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Menu Chart of Account  

2. Menu persediaan yang terdiri atas menu Inventory, Unit of Material (UOM), 

dan Inventory UOM 

3. Menu pemasok (Supplier) 

4. Menu pelanggan (Customer) 
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5. Menu penjual (Salesman) 

6. Menu pembelian (Purchase)  

7. Menu pembayaran pembelian (Purchase Payment) 

8. Menu penjualan (Sales) 

9. Menu pembayaran penjualan (Sales Payment) 

10. Menu transaksi jurnal (Transaction Journal) 

Semua menu yang telah dijelaskan tersebut digunakan untuk melakukan 

proses pencatatan terhadap data-data transaksi perusahaan yang terjadi selama 

periode yang ada. Data yang telah diproses ke dalam sistem selanjutnya akan 

menghasilkan suatu laporan keuangan, berikut merupakan laporan keuangan yang 

akan dihasilkan dalam penelitan ini:  

1. Laporan transaksi jurnal (Transaction Journal) 

2. Laporan buku besar (Ledger) 

3. Laporan neraca saldo (Adjusting Trial Balance) 

4. Laporan persediaan (Inventory) 

5. Laporan hutang (Account Payable) 

6. Laporan piutang (Account Receivable) 

7. Laporan laba rugi (Statement of Profit or Loss) 

8. Laporan posisi keuangan (Statement of Financial Position) 

 

1.5 Manfaat Proyek 

1. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat mempermudah mempermudah pemilik 

perusahaan untuk dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan cepat, 

membantu pemilik perusahaan dalam mengetahui jumlah laba dan rugi pada 

periode tersebut, dan membantu pemilik perusahaan untuk membuat rencana masa 

depan bagi perusahaan. 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi penelitian 

selanjutnya dalam pembuatan sistem pembelian, penjualan, persediaan, dan 

penyajian hasil laporan keuangan bagi perusahaan terutama yang bergerak pada 

bidang perdagangan.  
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1.6 Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan memiliki tujuan untuk menguraikan secara garis 

besar mengenai isi dan pembahasan pada masing-masing bab. Penjelasan pada 

penelitian ini terdiri atas tujuh bab yaitu sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisi informasi mengenai latar belakang masalah, ruang lingkup, 

tujuan proyek, luaran proyek, manfaat proyek, serta sistematika 

pembahasan yang dilakukan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi informasi mengenai hasil penelitian sebelumnya dan teori-

teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, serta 

penjelasan untuk menusun kerangka pendekatan. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini berisi informasi mengenai identitas perusahaan, struktur organisasi 

perusahaan, aktivitas kegiatan operasional perusahaan, serta sistem yang 

digunakan pada perusahaan tersebut. 

BAB IV METODOLOGI 

Bab ini berisi informasi mengenai proses perancangan penelitian, teknik 

pengumpulan data, proses perancangan sistem, tahapan-tahapan dalam 

pembuatan sistem, dan jadwal pelaksanaan penelitian.  

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN  

Bab ini berisi informasi mengenai analisis data, perancangan sistem, dan 

kendala yang timbul pada saat implementasi sistem. 

BAB VI IMPLEMENTASI  

Bab ini berisi informasi mengenai kegiatan implementasi sistem dan 

kondisi setelah implementasi.  

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi informasi mengenai kesimpulan pada penelitian ini dan 

saran untuk penelitian selanjutnya.  
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