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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan di zaman globalisasi, Indonesia 

menekankan masyarakat untuk membangun usaha untuk meningkatkan kondisi 

perekonomian Negara baik di bidang usaha kecil maupun usaha besar. Semenjak 

terjadinya krisis 1998 hampir sebagian usaha besar di Indonesia mengalami 

kebangkrutan dan melakukan PHK dan usaha yang mampu menghadapi krisis 

ekonomi adalah usaha yang bersektor UMKM. Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

dinyatakan mempunyai peranan penting untuk meningkatkan perekonomian 

negera terbukti dengan adanya terjadi peningkatan Produk Domestic Bruto dari 

57.84% menjadi 60.34%  selama lima tahun terakhir (Kementerian Perindustrian, 

2016). 

UMKM mempunyai tingkat resiko yang lebih rendah dalam 

penggelolaan dana yang dapat membantu meningkatkan perekonomian Negara. 

Namun masih terdapat banyak pengusaha UMKM yang menggabungkan dana 

usaha dengan uang pribadi karena kurangnya pengetahuan mengenai pemanfaatan 

dana yang baik. Pemanfaatan dana yang baik dapat membantu pengusaha untuk 

mengambil keputusan mengenai informasi penting untuk menjalankan bisnisnya. 

Untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan dana oleh UMKM dapat dengan 

menggunakan sistem pencatatan akuntansi yang akurat (Mulyani, Nurhayaty, & 

Miharja, 2019). 

Menurut Warsono et al., (2010) dengan menerapkan sistem akuntansi 

yang akurat dapat membantu UMKM untuk mengevaluasi kinerja usaha, 

informasi pengeluaran biaya, informasi perencanaan kegiatan dan pembuatan 

keputusan untuk kedepannya serta informasi posisi dana usaha. Meskipun sistem 

akuntansi dapat memberikan kemudahan untuk kinerja usaha, namun masih 

terdapat beberapa pengusaha UMKM yang tidak mengerti dalam penggunaan 

sistem akuntansi karena kurangnya informasi dan wawasan yang diperoleh. 

Dengan kurangnya pengetahuan mengenai sistem akuntansi, pengusaha UMKM 

memilih untuk melakukan pencatatan akuntansi secara manual. 
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Seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan komputer dan 

teknologi sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja usaha. Setiap proses 

manual dari pencatatan akuntansi telah digantikan dengan menggunakan sistem 

pencatatan akuntansi berbasis web. Dengan adanya pencatatan akuntansi berbasis 

web dapat memudahkan pemilik untuk mengambil keputusan bisnis untuk 

kedepannya serta mengurangi terjadinya kesalahan dalam pencatatan (Derviş, 

2013). 

Menurut Simarmata (2010), Aplikasi Web atau webbased merupakan 

suatu aplikasi yang memerlukan web server dan browser untuk menjalankannya. 

Webbased dapat dijalankan dimanapun dan dikapanpun tanpa melakukan 

penginstalan di komputer. Pengguna dapat mengakses data atau informasi melalui 

handphone dan komputer PC dengan mudah sehingga tidak perlu mengunduh 

aplikasi baru untuk mengakses data dan informasi. 

Toko Metta Bangunan adalah UMKM di Batam yang didirikan oleh 

Kevin berlokasi di Komplek Tri Karsa Ekualita Blok 1 No.2, Pasir putih-Batam 

Center. Toko Metta Bangunan bergerak dalam bidang dagang yang menjual 

berbagai material bangunan seperti pasir, semen, pipa, paku dll. Toko Metta 

Bangunan telah beroperasi selama 10 tahun namun masih menggunakan metode 

pencatatan akuntansi secara manual sehingga pemilik tidak tahu keuntungan 

maupun kerugian yang diterima selama periode tersebut dan tidak mempunyai 

laporan keuangan yang valid. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Kerja praktek ini dijalankan mulai tanggal 10 Oktober 2019 dan berakhir 

pada tanggal 09 Maret 2020 dilakukan di Toko Metta Bangunan. Ruang lingkup 

kerja praktek ini untuk membuat sistem pencatatan akuntansi yang berbasis 

webbased yang dapat menyajikan laporan keuangan. Penulis juga menjelaskan 

cara kerja dan fungsi fitur dari sistem yang akan digunakan kepada pemilik Toko 

Metta Bangunan. 
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1.3 Tujuan Proyek 

Melakukan implementasi sistem pencatatan akuntansi berbasis webbased 

pada Toko Metta Bangunan yang dapat membantu pemilik untuk mengatasi 

kendala yang dialami selama ini dan memberikan informasi pencatatan keuangan 

serta meningkatkan kinerja usaha pada Toko Metta Bangunan. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Merancangkan sistem akuntansi keuangan berbasis webbased yang dapat 

menampilkan laporan akuntansi yang sebanding dengan standard yang telah 

ditetapkan serta menyediakan sistem pencatatan akuntansi seperti transaksi 

pembelian, penjualan, jurnal umum dan buku besar untuk memudahkan pemilik 

mengetahui informasi laporan keuangan. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Manfaat yang bisa didapatkan dari kerja praktek ini adalah: 

1. Pengguna memperoleh informasi laporan keuangan yang akurat untuk 

membantu melakukan pertimbangan kedepannya serta meningkatkan 

kinerja kerja usaha; dan 

2. Menambah pengetahuan dan wawasan akademis yang berkaitan dengan 

penyusunan akuntansi dengan menggunakan sistem web based serta 

menjadi sumber untuk penelitian berikutnya.  

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan memberikan penjelasan tentang pembahasan 

dan isi yang terdapat pada setiap bab untuk penyusunan laporan kerja praktek ini. 

 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang yang menjadi 

persoalan dalam proyek ini, ruang lingkup, tujuan dan manfaat yang 

diinginkan melalui kerja praktek ini. 
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BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai informasi dan landasan teori yang 

mendasari pelaksanaan kerja praktek ini. 

 

BAB III  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

Bab ini menjelaskan tentang profil data, susunan organisasi, kegiatan 

yang berhubungan dengan aktivitas usaha serta metode pencatatan 

akuntansi yang diterapkan pemilik. 

 

BAB IV  METODOLOGI 

Pada bagian ini penulis menjelaskan prosedur pelaksanaan kerja 

praktek dari perolehan data, proses pembuatan sistem serta agenda 

pelaksanaan. 

 

BAB V   ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

  Pada bab ini penulis menjelaskan proses atau kegiatan yang dilakukan 

selama perancangan sistem, proses pembuatan sistem dan 

memperlihatkan hasil sistem yang telah siap dirancang. 

 

BAB VI  IMPLEMENTASI 

  Pada bagian ini penulis menjelaskan tahapan metode yang dilakukan 

selama perancangan sistem dan kondisi yang dialamin pemilik setelah 

menerapkan sistem yang dirancang. 

 

BAB VII  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian akhir dari laporan kerja praktek dimana penulis 

menyampaikan rumusan dari pelaksanaan kerja praktek dan saran 

yang perlu di tindak lanjutin. 
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