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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Negara Indonesia mulai memasuki zaman kebebasan bersaing dalam segala 

bidang. Negara Indonesia sangat diperlukan strategi pengembangan dalam bidang 

akuntansi, teknologi dan informasi akuntansi. Pengembangan dalam pembangunan 

yang terus-menerus meningkat, mampu menghasilkan SDM yang berkompetensi dan 

berdaya saing tinggi (Russo, M.V. & Fouts, 1997). 

Perkembangan internet dan teknologi informasi dalam era globalisasi ini sangat 

pesat khususnya di bidang online. Perkembangan teknologi yang terhubung secara 

online dan terbuka tanpa ada batas waktu dan tempat. Penerapan teknologi dalam bisnis 

dalam berbagai bidang merupakan salah satu pemasaran tercepat saat ini (Robert, 

1992). 

Teknologi komputer berperan penting di dalam dunia akuntansi. Hal tersebut 

dilakukan dengan menyatukan pemanfaatan teknologi komputer ke dalam kurikulum 

akuntansi. Keberhasilan program komputer yang telah digabungkan dengan pendidikan 

akuntansi dipengaruhi oleh sikap mahasiswa terhadap komputer (Ali, 2008). 

Teknologi informasi yang berkembang cepat mengakibatkan perubahan 

yang substansial terhadap akuntansi, sehingga jurusan akuntansi diharapkan lulus 

dengan mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bidang akuntansi dan bidang 

teknologi komputer atau informasi oleh KAP. Seperti kemampuan dalam 

menggunakan micro-based tools, software khusus dibidang audit dan penggunaan 
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internet secara umum. Kemampuan dan pengalaman dalam menggunakan aplikasi 

software merupakan sebuah nilai tambahan menurut KAP (Stone, 1996). 

Teknologi komputer akan dipandang positif oleh setiap individu, jika mereka 

merasakan manfaat dan fungsi teknologi komputer yang dapat meningkatkan kinerja 

dan produktivitas. Kegunaan yang didapatkan dari penggunaan teknologi komputer 

antara lain adalah penghematan waktu, peningkatan produktivitas, serta akurasi 

informasi yang lebih baik. Mahasiswa yang pernah mengalami kegagalan dalam 

penggunaan komputer akan merasakan fungsi atau manfaat komputer yang lebih 

sedikit (Indriantoro, 2000) 

Individu yang tidak mengalami kecemasan terhadap komputer akan 

mendapatkan fungsi atau manfaat komputer yang lebih banyak dibandingkan dengan 

individu yang mengalami kegelisahan terhadap komputer. Perbedaan karakteristik 

pemakai secara individual antara lain seperti kecemasan dan cara berfikir yang dapat 

menyebabkan pencapaian kinerja individual dan perbedaan perilaku. Oleh karena itu, 

setiap individu diharapkan saling mendukung dalam mengoperasikan komputer (James, 

2001). 

Sistem Informasi Akuntasi (SIA) terbagi menjadi dua siklus, SIA berbasis  

Komputer yang hanya mengubah karakter dari suatu kegiatan atau aktivitas, sedangkan 

SIA berbasis manual adalah siklus aktivitas yang harus dilakukan untuk mendapatkan 

atau menghasilkan suatu laporan keuangan (Elliot, 1991). 

Bisnis berbasis E-commerce sedang booming pada era digital sekarang ini. E-

commerce adalah suatu tempat atau sebuah aplikasi untuk transaksi pembelian, 

penjualan, sebuah tempat untuk memasarkan produk dan jasa melalui sistem elektronik 
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seperti sosial media, iklan televisi, internet, atau jaringan komputer lainnya. E-

commerce memiliki jangkauan penerapan yang sangat luas. Lingkungan bisnis e-

commerce sangat membutuhkan sistem komputer yang dapat membantu sebuah bisnis 

perusahaan dalam mengaplikasikan pembelian, penjualan, penerimaan kas, 

pengeluaran kas, beban dan lain lain ke dalam sistem aplikasi komputer (Qin, S., Zhao, 

2004). 

Seiring dengan perkembangan dunia bisnis, keberadaan Sistem Informasi 

Akuntansi (SIA), teknologi komputer semakin dibutuhkan oleh perusahaan dan 

UMKM. Dengan adanya SIA, pihak manajemen dapat mengambil keputusan lebih 

akurat dan cepat sesuai dengan informasi yang telah disajikan,dan juga dapat 

membantu pencatatan akuntansi menjadi lebih fleksibel (Supriyono, 1987).  

SIA adalah sebuah program yang dirancang untuk membantu mengubah semua 

data akuntansi seperti data keuangan menjadi sebuah informasi kepada pihak 

pengambilan keputusan (Bodnar, George H, 2004). SIA tidak sekedar berfungsi untuk 

pengambilan keputusan atau menganalisis keuangan, tetapi juga menjalankan fungsi 

mengetahui perkembangan usaha, struktur modal usaha, dan keuntungan perusahaan 

pada periode tertentu. SIA bertujuan untuk menyimpan data dan transaksi yang terjadi 

pada periode tertentu serta mengontrol asset perusahaan secara tepat  (Purwanti, 2001). 

Informasi laporan keuangan menjadi salah satu faktor penentu biaya dalam 

melakukan penjualan secara online, laba rugi, aset, dan efisiensi biaya yang terjadi 

sehingga dalam laporan keuangan yang dibuat akan memberikan informasi yang bisa 

diandalkan dalam pengambilan keputusan (Hansen, 2009).  

Universitas Internasional Batam 



4 
 

Kartika Cahyani. Peracangan, Penyusunan dan Pelaporan Sistem Akuntansi pada Babylab 

UIB Repository©2020 

Babylab merupakan perusahaan yang berskala kecil yang sampai saat ini 

laporan keuangan yang dihasilkan disusun secara manual. Laporan keuangan yang 

disusun oleh Babylab dari penjualan online sebatas pengeluaran dan penerimaan kas, 

sehingga penyusunan laporan dan kondisi laba rugi yang dihasilkan tidak tepat dan 

tidak akurat. Babylab juga mencatat seluruh beban, penjualan dan pembelian secara 

manual ke dalam program Microsoft Excel, sehingga laporan laba rugi yang dihasilkan 

tidak tepat.  

Babylab sudah mulai melakukan bisnis sejak tahun 2018 secara online. Untuk 

itu, sebuah sistem perlu dirancang untuk membantu Babylab dalam peningkatan 

akurasi informasi laporan keuangan yang dibutuhkan oleh direktur sebagai landasan 

pengambilan keputusan perusahaannya, yaitu sistem berbasis web Web Application 

( Web Aplikasi ). Web Aplikasi merupakan apikasi yang dijalankan melalui browser, 

yang artinya dapat diakses melalui komputer ataupun smartphone (Janner, 2010).  

 

1.2 Ruang Lingkup 

Babylab merupakan salah satu usaha toko yang sistem pencatatan akuntansi 

masih disusun secara manual oleh accounting, sehingga laporan yang dibuat oleh 

Babylab tidak dapat menyampaikan informasi yang jelas dan dapat diandalkan. Ruang 

lingkup dalam kerja praktek ini adalah cara merancang sebuah sistem pencatatan 

akuntansi pada sistem Web Application. Sistem perpajakan tidak dicakup dalam 

perancangan sistem akuntasi. 

 

1.3 Tujuan proyek 
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1. Mengetahui sistem pelaporan dan pencatatan akuntansi yang digunakan oleh 

Babylab. 

2. Merancang sebuah sistem pelaporan dan pencatatan akuntansi yang dapat 

diterapkan dan sesuai dengan kebutuhan Babylab. 

 

1.4 Luaran Proyek 

a. Merancang sistem pencatatan akuntansi yang berbasis Web application, antara 

lain : 

1. Form Penjualan 

2. Form Pembelian 

3. Form Pengeluaran Kas 

4. Form Penerimaan Kas 

5. Kartu Inventory 

6. Form Supplier 

b.  Sistem pencatatan dan pelaporan keuangan Web yang menghasilkan laporan 

seperti : 

1.  Laporan Penjualan 

2. Laporan Pembelian 

3. Laporan Laba Rugi 

4. Laporan Jurnal Umum 

5. Laporan Neraca 

 

1.5 Manfaat Proyek 
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1. Teoritis 

Penelitian ini dapat membantu penulis dalam meningkatkan ilmu pengetahuan 

dalam SIA tentang perancangan sistem pelaporan dan pencatatan akuntansi. 

2. Praktis 

a. Bagi Babylab, untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk membenahi 

sistem pencatatan dan pelaporan sehingga laporan yang dihasilkan bisa lebih 

jelas. 

b. Bagi penulis, mendapatkan ilmu dalam SIA dan cara merancang sebuah sistem 

akuntansi yang dapat membantu UMKM dalam merapikan laporan keuangan 

yang masih belum akurat.  

c. Bagi pihak lain, sebagai sebuah contoh untuk penulis lainnya untuk mencoba 

membantu UMKM dalam merancang sebuah sistem pelaporan dan pencatatan. 

 

1.6 Sistematika pembahasan 

Penyusunan kerja praktek ini terbagi dalam tujuh bab dan masing-masing terdiri 

dari beberapa sub bab.  

BAB I  PENDAHULUAN  

Bab ini membahas latar belakang tentang perumusan masalah, manfaat dan 

tujuan penelitian, metode sistematika dan penelitian pembahasan dan 

penyusunan laporan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 
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Menerangkan tentang perkembangan UMKM di Indonesia, perkembangan 

UMKM di lapangan kerja praktek kota Batam, dan pentingnya laporan 

keuangan dalam sebuah perusahaan. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Menjelaskan tentang operasional dan struktur organisasi perusahaan, serta 

sistem pencatatan yang digunakan oleh perusahaan saat ini. 

BAB IV METODOLOGI 

Membahas tentang penelitian rancangan sistem, proses perancangan sistem, 

jadwal pelaksanaan, teknik pengumpulan data, tahapan, dan jadwal kerja 

penulis kepada Babylab. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Berisi analisis data, yang menjelaskan tentang pengumpulan data, analisis data, 

dan bagian dari sistem yang telah dirancang. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Menjelaskan cara mengimplementasikan sistem dan juga mengajar penulis atas 

sistem yang telah penulis rancang. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Mengemukakan kesimpulan serta saran untuk mengembangkan penelitian lebih 

lanjut. 
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