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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Persaingan usaha di Indonesia semakin meningkat mendorong munculnya 

beberapa pengusaha yang mulai berbisnis dengan membuka Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM). Kehadiran UMKM di Indonesia saat ini semakin 

bertambah, dimana melalui UMKM dapat membantu untuk menjadikan 

masyarakat Indonesia memiliki sifat yang lebih kreatif dalam berbisnis. 

Pada UMKM yang ada masih sering kita temui pengusaha yang membuat 

laporan keuangan usahanya secara sederhana dan manual. Kemajuan teknologi 

yang semakin canggih mempunyai nilai tambah yang sangat tinggi serta berperan 

penting bagi pengusaha. Salah satunya yaitu dengan sistem komputerisasi, dimana 

melalui sistem komputerisasi ini dapat memudahkan pengusaha untuk 

menjalankan operasional usahanya dan mendukung pekerjaannya. Sistem ini 

sangat berguna bagi perusahaan untuk menyimpan data yang penting serta 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyajian laporan keuangan. 

Sistem komputer dapat memberikan dukungan kepada pemilik usaha dalam 

segi pekerjaan. Selain dapat memberikan kemudahan kepada penggunanya, sistem 

ini juga dapat mempersingkat waktu dalam pencarian  informasi serta pengelolaan 

data. Sistem komputer juga dapat mengurangi kendala yang sering muncul pada 

pencatatan transaksi. Maka untuk mengatasi kendala tersebut, perusahaan 

memerlukan sistem informasi yang bersifat komputerisasi agar usahanya dapat 

berjalan dengan lancar. 

Batam memiliki letak yang strategis, dimana berada dalam jalur pelayaran 

internasional di antara negara Singapura dan Malaysia. Batam tercatat sebagai 

kota dengan perkembangan yang pesat di Indonesia didukung dengan banyaknya 

UMKM. UMKM Indoland merupakan UMKM salah satunya di Batam yang 

sudah beroperasi kurang lebih 2 tahun, namun karena keterbatasan pemikiran 

sumber daya manusia, perusahaan tersebut masih menggunakan aplikasi 

sederhana yaitu microsoft office-excel dalam penyajian laporan pencatatan 

keuangan. Saat ini, penulis memiliki dorongan untuk melakukan dan membantu 

perusahaan tersebut untuk mengimplementasi sistem akuntansi microsot office 
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access dalam menyusun laporan keuangan yang lengkap serta dapat 

merancangkan sistem akuntansi yang berguna untuk menjadi pendukung aktivitas 

UMKM.  

Pemilik usaha menginginkan laporan keuangan yang dapat diperiksa 

kembali periode sebelumnya dan memberikan informasi penting sebagai tindak 

pemutusan pendapat serta pengambilan keputusan. Berdasarkan latar belakang 

dari perusahaan  Indoland, maka penulis akan merancang sistem akuntansi yang 

dapat memberi kemudahan bagi pengguna dalam menyaji data laporan keuangan 

perusahaan. Penelitian ini akan penulis uraikan dalam laporan kerja praktik 

dengan judul “Penyusunan Laporan Keuangan di Indoland”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam laporan ini adalah perancangan dan penerapan sistem 

akuntansi mengunakan Microsoft office Access sesuai harapan perusahaan agar 

dapat menampilkan laporan keuangan perusahaan dengan informasi keuangan 

yang akurat.  

Berikut merupakan beberapa permasalahan yang akan dibahas antara lain: 

1. Apa saja penyusunan sistem laporan keuangan pada Indoland? 

2. Apakah penyusunan dalam sistem keuangan sudah sesuai dengan standar 

SAK EMKM? 

3. Bagaimana situasi pada indoland jika melakukan perubahan sistem 

pencatatan akuntansi pada Indoland? 

 

1.3 Tujuan penelitian  

Tujuan penelitian yaitu untuk memberi bantuan dalam pembuatan laporan 

keuangan Indoland dengan perbaikan sistem pencatatan akuntansinya. Penerapan 

sistem ini berpengaruh besar terhadap perusahaan karena memiliki pendataan 

yang jelas dan informasi yang benar yang dapat membantu pemilk usaha dalam 

pemutusan pendapat, serta kesalahan  human error dapat di kurangi. 

 

1.4 Luaran Proyek 
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Luaran proyek untuk penelitian ini adalah merancangkan suatu sistem pada 

akuntansi menggunakan microsoft office access. Adapun luaran proyek yang 

tersusun dari: 

1. Jurnal umum 

2. Pembelian 

3. Penjualan 

4. Buku besar 

5. Neraca saldo 

6. Laporan posisi keuangan  

7. Laporan laba rugi 

8. Laporan pembelian 

9. Laporan penjualan 

10. Worksheet 

11. Laporan Sisa Piutang 

12. Laporan Sisa Utang 

13. Laporan Sisa Persediaan 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Manfaat dalam penelitian ini dikumpulkan oleh penulis antara lain: 

1. Bagi perusahaan 

a) Dapat berguna untuk mencegah masalah yang sering muncul saat 

pencatatan yang dilakukan secara manual serta mempermudah dalam 

membandingkan kinerja perusahaan sebelumnya sebagai perbaikan 

yang lebih baik untuk kedepannya. 

b) Dapat berguna untuk memberikan fakta yang nyata dan handal serta 

dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan pendapat 

serta menghindari ancaman pihak lain.  

2. Untuk Masyarakat 

Membagikan pelajaran tentang sistem akuntansi pada Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM), serta dapat memberikan masukan untuk acuan 

bagi peneliti selanjutnya. 

3. Untuk Penulis 
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a) Penambahan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang didapatkan 

semasa perkuliahan yang akan bermanfaat untuk masa depan. 

b) Ilmu yang didapatkan dapat dikembangkan untuk kedepannya. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan mempunyai tujuan dengan menyampaikan 

penjelasan singkat mengenai susunan bab pada laporan kerja praktik ini   

BAB I PENDAHULUAN                                                                                            

Bab ini disusun berdasarkan latar belakang, ruang lingkup, luaran 

proyek, manfaat dan tujuan penelitian, serta sistematika pembahasan 

pada laporan kerja praktik. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan rangkaian teori, temuan, serta uraian dalam susunan 

rancangan dalam pelaksanaan kerja praktek. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini berisi informasi mengenai ciri perusahaan serta kegiatan dalam 

beroperasional. 

BAB IV METODOLOGI 

 Bab ini mencantumkan konsep dan objek penelitian, teknik dalam 

pengumpulan data yang digunakan, meteodologi pelaksanaan, serta 

jdwal pelaksanaan kerja praktek. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan susunan tentang hasil gambaran pada penelitian, 

rancangan luaran proyek, dan masalah yang terjadi pada tahap 

implementasi. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini merupakan pemrosesan saat melaksanakan implementasi serta 

situasi setelah implementasi. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan tahapan akhir dari laporan ini yang berisi tentang  

simpulan hasil dari penelitian laporan kerja praktik serta saran yang 
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didapatkan berhubungan dengan hal-hal yang didapatkan selama 

pelaksanaan kerja. 
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