
1 Universitas International Batam 

BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki arti berbeda 

menurut instansi lembaga beserta peraturan undang-undangan. Berdasarkan UU 

20 Tahun 2008 Tentang UMKM (2008) mendefinisikan unit mikro ialah usaha 

dalam ekonomi produktif yang dipunyai oleh perseorangan maupun perusahaan 

yang sudah memenuhi kualifikasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)  

sebagaimana sudah teratur oleh peraturan undang-undangan. Usaha kecil adalah 

usaha ekonomi produktif yang independen, yang dimilik seseorang atau bukan 

badan usaha (cabang) perusahaan utama, dikuasai dan menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha menengah yaitu 

usaha dalam ekonomi produktif dan berdiri independen, yang merupakan dari 

bagian komponen secara berlangsung maupun tidak berlangsung pada usaha kecil 

atau usaha besar dengan mempunyai nilai pendapatan ril yang diatur dengan 

peraturan undang-undang. 

Pada era 1998, Indonesia sedang mengalami krisis moneter 

perekonomian di mana terjadinya kurs valuta Rupiah terhadap USD memburuk 

dan ketidakstabilan sehingga bahan dasar impor berfluktuasi melonjak sangat 

dratis dan anggaran utang semakin tinggi sehingga terjadinya semua sektor 

perusahaan tidak beroperasi pada tahun tersebut. Pada saat itu, UMKM menjadi 

salah satu solusi mengurangi krisis perekonomian serta menjadi satu-satunya 

usaha yang tidak berdampak dan menjadi sebagai peranan penting bagi 

perekonomian di Indonesia. Di kala pertengahan krisis, UMKM tidak terpengaruh 

dikarenakan adanya (1) beberapa produk konsumsi diciptakan bersifat tidak 

bertahan lama, (2) sebagian besar menggunakan transaksi non–banking, (3) hanya 

memproduksi barang tertentu, (4) membentuk usaha kecil baru menjadi resiko 

krisis (Basri, 2003). 

Kehadiran UMKM di Indonesia menjadi salah satu hal yang baik untuk 

menghilangkan ketidakseimbang atas pengaruhnya operasi pembangunan yang 

tidak mengembang, apalagi terjadinya persimpangan pembangunan perkotaan 

Sudarman. Perancangan Dan Implementasi Sistem Akuntansi Web-Based pada Toko Bens Furniture. 
UIB Repository©2020



2 

 

  Universitas International Batam 

yang telah mengakibatkan lingkungan pedesaan tertinggal jauh dengan 

lingkungan perkotaan. Ada beberapa peran, yaitu (1) UMKM sebagai pelaku 

terpenting di kalangan aktivitas perekonomian di Indonesia, (2) sebagai fasilitator 

tenaga kerja, (3) pemeran terpenting di bidang kemajuan perekonomian domestik 

dan kemajuan masyarakat, (4) sebagai penemu pasar dan inovasi dengan 

fleksibilitas dan sensitivitasnya beserta terkait dengan dinamis antar aktivitas 

perusahaan, dan (5) menyerahkan uang iuran terhadap penambahan ekspor non-

migas (Urata & Kawai, 2000). 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu aktivitas 

perekonomian skala kecil tetapi mempunyai hasil yang banyak terhadap 

perekonomian. Dengan hal ini, UMKM menjadi sebagai pangkalan untuk 

meningkatkan ekonomi di suatu perekonomian. Makanya, UMKM mampu 

bersaing ketika usaha besar lain sedang mengalami kemunduran dalam 

melaksanakan bisnisnya. Tujuan dari usaha ini adalah mendapatkan keuntungan 

semaksimal mungkin dari bisnis yang dijalankan, baik sebagai pelaku usaha yang 

mempunyai target yang sama. Untuk itu diperlukan laporan keuangan yang 

disusunkan berdasarkan prinsip ketentuan akuntansi, yang diimplementasikan 

dalam UMKM (Rawun & Tumilaar, 2019). 

Ketika menyusun laporan keuangan harus menyesuaikan dengan standar 

yang berlaku di mana harus mempunyai sistem sendiri, karena adanya sistem yang 

baik dan bagus dapat mempermudah dalam saat penerapan. Standar Akuntansi 

Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (EMKM) yang diterbitkan 

oleh IAI pada tanggal 24 Oktober 2016 dan mulai efektif pada tanggal 01 Januari 

2018. Tujuan penerbitan SAK EMKM adalah mengimplementasi di suatu entitas 

tanpa akuntabilitas publik. UMKM merupakan suatu entitas tanpa akuntabilatas 

publik yang tidak bersignifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan yang 

umum (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009) . 

Toko Bens Furniture sudah berpraktik selama 18 tahun yang terkategori 

dalam UMKM yang aktif sampai sekarang tetapi toko tersebut masih belum 

mempunyai sistem yang akurat untuk menyusun laporan keuangan. Pemilik usaha 

hanya mencatat penjualan, pembelian, alur keluar masuk dana, piutang beserta 

hutang secara manual yang mengakibatkan pemilik tidak dapat mengetahui 
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informasi secara spesifik terhadap pendapatan yang dicapaikan selama periode 

tersebut. Dengan adanya tujuan ini, peneliti mengharapkan dapat membantu toko 

Bens Furniture untuk merancangkan sebuah sistem akuntansi yang menghasilkan 

suatu laporan keuangan.  

 

1.2 Ruang Lingkup 

Dalam pembahasan ini adalah peneliti merancang sebuah sistem 

akuntansi berbasis web-based di mana sistem tersebut membentuk sebuah laporan 

yang berguna. Dengan adanya sistem tersebut pemilik dapat mengontrol finansial 

dan mengetahui informasi pendapatan yang didapatkan dengan mudah. 

 

1.3 Tujuan Proyek  

Toko Bens Furniture belum mempunyai sistem akuntansi yang handal 

sehingga peneliti merancangkan sistem akuntansi pada toko Bens Furniture untuk 

meningkatkan kualitas perlindungan dalam pengelolaan keuangan. Sistem ini 

diharapkan dapat membantu pemilik untuk mengetahui nilai keuntungan yang 

didapatkan setiap periode berjalan beseta memudahkan pemilik dalam 

pengambilan keputusan. 

 

1.4 Luaran Proyek  

Program output yang dirancangkan untuk pemilik adalah sistem 

akuntansi berbasis web-based di mana terdiri dari: 

1. Merancangkan sistem akuntansi penginputan transaksi yaitu: 

a. Menu Pendataan Penjualan, 

b. Menu Pendataan Pembelian, 

c. Menu Pendataan Harga Pokok Penjualan (HPP), 

d. Menu Pendataan Piutang, 

e. Menu Pendataan Hutang, 

2. Merancangkan sistem akuntansi untuk laporan keuangan yaitu: 

a. Penjurnalan Transaksi, 

b. Buku Besar, 

c. Laporan Neraca Saldo, 
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d. Laporan Laba Rugi, 

e. Laporan Perubahan Modal, 

f. Laporan Neraca. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Kegunaan yang didapatkan dari hasil teliti tersebut, antara lain: 

1. Peneliti  

Meningkatkan ilmu pengetahuan terhadap lapangan kerja yang terutama 

usaha UMKM serta permasalahan keuangan yang dialami. 

2. Pemilik  

a. Dapat membantu mempermudahkan pencatatan keuangan dengan 

mempunyai sistem akuntansi yang telah dirancangkan. 

b. Mempermudahkan pemilik dalam mengambil keputusan dengan 

informasi keuangan yang ada. 

3. Akademis 

Menjadi bahan bibliografi pada saat menyusun laporan kerja praktik dan 

menjadi tambahan wawasan mahasiswa pada usaha UMKM ini. 

 

1.6 Sistematis Pembahasan 

Representasi dari keseluruhan laporan kerja praktik yang telah disusun 

dalam bebrapa bab, yakni: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bagian ini menguraikan mengenai pembahasan mengenai latar 

belakang, ruang lingkup, tujuan proyek, luaran proyek dan manfaat 

proyek serta sistematis pembahasan dari penyusunan laporan 

penelitian ini. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini menguraikan tentang landasan teori, penemuan, dan 

hasil penelitian sebelumnya yang relevan dan dijadikan sebagai 

dasar melakukan pelaksanaan penelitian ini. 

BAB III  GAMBARAN PERUSAHAAN 
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Bagian ini menguraikan tentang sejarah dan profil perusahaan, 

struktur organisasi dan aktivitas kegiatan operasional. 

BAB IV  METODOLOGI 

Pada bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan pada 

saat merancangkan dan menyelesaikan sistem. 

BAB V  ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bagian ini berisi tentang pengungkapan hasil analisis data beserta 

perancangan sistem dan kendala implementasi yang telah dilakukan 

oleh peneliti. 

BAB VII  KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari 

peneliti kepada klien mengenai kendala yang dihadapi terhadap 

sistem yang telah dirancang beserta catatan yang harus 

dikembangkan oleh penelitian selanjutnya. 
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