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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peranan yang besar di 

Indonesia dikarenakan pengaruh yang diberikan oleh UMKM sangat tinggi 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), karena UMKM memiliki peranan dalam 

meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar karena dengan adanya UMKM 

akan menambah jumlah tenaga kerja yang tersedia di wilayah tersebut, 

masyarakat sekitar pun akan terbantu dengan adanya UMKM ini menurut Putri 

(2019). Dengan ada banyaknya UMKM di suatu wilayah akan mengakibatkan 

persaingan antar UMKM serta akan menguji seberapa inovatif mereka untuk 

mengembangkan produk mereka agar bisa mempertahankan pangsa pasarnya di 

wilayah tersebut, hal ini merupakan suatu dorongan positif bagi para UMKM agar 

terus ingin untuk berkembang, mencari ide-ide baru, dan memperbaiki kelemahan 

atau kekurangan dari bisnis UMKM mereka agar dapat menjadi UMKM yang 

lebih baik daripada UMKM lainnya. Walaupun UMKM sendiri memiliki berbagai 

masalah yang harus dihadapi namun mereka masih terus dapat berjuang untuk 

tetap beroperasi. 

Salah satu kendala yang sering dihadapi oleh UMKM adalah pelaporan laba 

rugi dikarenakan banyaknya orang yang belum paham mengenai praktek 

akuntansi yang baik serta masih banyak yang menggangap hal itu masih tidaklah 

penting menurut Metiasari (2016:1). Karena bagi mereka yang terpenting adalah 

UMKM dapat terus mengalami peningkatan laba dari periode sebelumnya akan 

tetapi jika tidak ada pelaporan laba rugi yang benar maka peningkatan laba itu 

bisa saja tidak akurat. Sehingga diperlukannya sistem pelaporan laba rugi 

sederhana yang akan membantu UMKM untuk menghasilkan pelaporan laba rugi 

yang baik dan sesuai agar mendapatkan informasi yang diperlukan secara akurat. 

Dengan menggunakan sistem ini akan memberikan keuntungan bagi UMKM 

karena dengan penerapan sistem pelaporan laba rugi akan memiliki banyak 

dampak positif untuk UMKM kedepannya. Disini peneliti berfokus pada 
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pelaporan laba rugi, dimana pelaporan laba rugi sangat dibutuhkan mendesak 

dalam pengembangan usaha UMKM. Pelaporan laporan posisi keuangan dan 

laporan perubahan ekuitas merupakan penelitian tahap lanjut dari penelitian ini, 

dimana akan dilakukan rancang bangun akun rekening buku besar. Jika penerapan 

sistem pelaporan laba rugi tersebut dijalankan dengan baik maka dapat membantu 

UMKM dalam mengembangkan usahanya, serta untuk membantu dalam 

penerapan ini maka akan memanfaatkan perkembangan teknologi yang saat ini 

sudah sangat maju. Sehingga dengan kemajuan teknologi itu akan sangat 

membantu UMKM dalam melakukan adaptasi terhadap sistem pelaporan laba 

rugi, dikarenakan dengan semakin mudahnya untuk memahami sistem pelaporan 

laba rugi secara terkomputerisasi pada saat ini. Hal tersebut didukung dengan ada 

banyaknya aplikasi akuntansi yang telah tersedia di pasaran pada saat ini, namun 

aplikasi pelaporan laba rugi tersebut bisa saja tidak cocok dengan kondisi UMKM 

karena setiap UMKM memiliki sistem yang sederhana dan unik. Untuk itu, 

penelitian ini bertujuan melakukan perancangan aplikasi/sistem pelaporan laba 

rugi sederhana untuk UMKM produksi Carang Emas. Sebelum melakukan 

perangcangan sistem pelaporan laba rugi terkomputerisasi, maka peneliti 

memerlukan mencari informasi sistem pelaporan laba rugi apa yang dibutuhkan 

terkait dengan UMKM produksi Carang Emas tersebut. Sistem pelaporan laba 

rugi terkomputerisasi ini akan dirancang menggunakan Microsoft Excel, alasan 

untuk menggunakan aplikasi ini karena merupakan aplikasi pengolahan data yang 

sederhana sehingga UMKM produksi Carang Emas tersebut dapat dengan mudah 

dan cepat untuk memahaminya sehingga dapat menghasilkan informasi yang 

mereka perlukan dengan cepat dan terintegrasi. Dengan sistem pelaporan laba rugi 

terkomputerisasi ini UMKM produksi Carang Emas tersebut dapat menghasilkan 

laporan laba rugi yang baik serta akan dapat menganalisa keuangan UMKM 

produksi Carang Emas tersebut dengan akurat dan rinci. 

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan obyek penelitian adalah UD. Della 

Jaya Mandiri yang telah berdiri sejak tahun 2015. UD. Della Jaya Mandiri ini 

berfokus pada produksi carang mas dan rempeyek, serta menyediakan jasa 

katering yang terletak di Pujon Malang. Produk yang paling banyak diminati 
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adalah carang mas yang terbuat dari apel, wortel, dan rujak. UD. Della Jaya 

Mandiri ini melakukan proses produksi berdasarkan pesanan yang diterima dari 

pelanggan satuan hingga distributor oleh-oleh Malang. UD. Della Jaya Mandiri 

sekarang telah memiliki banyak pelanggan, sehingga memiliki jumlah aktifitas 

yang tinggi. 

UD. Della Jaya Mandiri diketahui telah melakukan pengembangan sistem 

informasi akuntansi, dimana telah adanya prosedur operasional standar sederhana 

pada siklus pembelian, siklus persediaan, siklus penjualan, dan siklus produksi 

yang membantu UD. Della Jaya Mandiri untuk lebih tersistematis dalam 

melakukan aktifitas usahanya. Sehingga untuk tahap selanjutnya UD. Della Jaya 

Mandiri memerlukan sistem pelaporan laba rugi terkomputerisasi yang 

dibutuhkan untuk dapat mengetahui laba atau rugi usaha, seberapa besar 

penjualan usahanya, dan berapa beban yang harus dikeluarkan oleh UD. Della 

Jaya Mandiri. Oleh karena itu dengan pengaplikasian ini akan memberikan 

informasi yang dibutuhkan oleh UD. Della Jaya Mandiri dengan lebih baik lagi 

karena tidak perlu lagi menggunakan pencatatan secara manual untuk proses 

pembuatan pelaporan laba rugi, sehingga pelaporan laba rugi pada UD. Della Jaya 

Mandiri akan menjadi akurat, dan akan menambah pengetahuan tentang sistem 

informasi akuntansi sehingga hal ini dapat memberikan dampak pada kinerja UD. 

Della Jaya Mandiri menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini tentu saja dapat 

membantu UD. Della Jaya Mandiri untuk dapat berkembang lebih baik lagi 

karena telah terbentuknya sistem informasi akuntansi yang baik. 

Dengan pembuatan sistem pelaporan laba rugi terkomputerisasi ini maka 

diharapkan dapat membantu UD. Della Jaya Mandiri untuk dapat memperbaiki 

sistem pelaporan laba rugi dalam UD. Della Jaya Mandiri, dan tentu saja dapat 

mendorong kinerja UD. Della Jaya Mandiri untuk lebih baik lagi karena dengan 

adanya sistem pelaporan laba rugi ini akan membantu pemilik UD. Della Jaya 

Mandiri untuk mengelola usaha dan untuk dapat mengontrol kondisi UD. Della 

Jaya Mandiri lebih baik lagi. Penelitian ini dilakukan agar dapat memperbaiki 

sistem pelaporan laba rugi dari UD. Della Jaya Mandiri dengan membuat sistem 

pelaporan laba rugi terkomputerisasi sederhana yang dapat memberikan informasi 
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yang dibutuhkan UD. Della Jaya Mandiri. Diharapkan dengan adanya perbaikan 

ini, UD. Della Jaya Mandiri dapat menghasilkan pelaporan laba rugi yang lebih 

baik dan konsisten serta dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan posisi keuangan yang dimiliki. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diketahui bahwa permasalahan 

yang akan dibahas adalah bagaimana analisis dan perancangan sistem informasi 

akuntansi secara terkomputerisasi sederhana atas sistem pelaporan laba rugi pada 

UD. Della Jaya Mandiri untuk meningkatkan pelaporan laba rugi yang efektif, 

efisien, dan tepat waktu? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk menganalisis dan melakukan perancangan sistem informasi akuntansi 

secara terkomputerisasi sederhana atas sistem pelaporan laba rugi pada UD. 

Della Jaya Mandiri dalam rangka meningkatkan akurasi pelaporan laba rugi. 

 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini merupakan  merancang sistem pelaporan 

laba rugi terkomputerisasi sederhana pada UD. Della Jaya Mandiri  dimana 

berfokus mengenai bagaimana cara untuk membuat laporan laba rugi dengan 

cara yang efektif, efisien, dan tidak terjadi salah catat sehingga dapat 

menghasilkan laporan yang baik dan sesuai menggunakan software Microsoft 

Excel. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai manfaat secara akademis dan praktis, yaitu: 

1. Manfaat Akademis 

Bagi akademis, akan menambah wawasan serta memberikan referensi dan 

pembanding yang digunakan oleh para pembaca atau mahasiswa/i lain 

yang akan melakukan suatu penelitian yang memilih topik serupa. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi UMKM, diharapkan dengan penelitian ini maka dapat membantu 

UD. Della Jaya Mandiri dapat terbantu dan dapat meningkatkan akurasi 

pelaporan laba rugi dengan cara yang lebih efisien. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi  

Berikut ini adalah gambaran inti mengenai sistematika penulisan tugas akhir 

skripsi, yang terdiri dari:  

BAB 1: PENDAHULUAN  

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi.  

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini membahas mengenai landasan teori terkait sistem informasi, sistem 

informasi akuntansi, sistem informasi akuntansi terkomputerisasi, sistem 

pelaporan, siklus pengembangan sistem, teknik pendokumentasian sistem, 

aktivitas pengendalian, dan pengendalian input. Selain itu juga membahas 

mengenai penelitian terdahulu dan rerangka konseptual yang berhubungan dengan 

permasalahan pada UD. Della Jaya Mandiri. 

BAB 3: METODE PENELITIAN   

Bab ini berisi mengenai desain penelitian yang digunakan, konsep operasional, 

jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, dan analisis data yang 

digunakan dalam penelitian.   

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN   
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Bab ini membahas mengenai gambaran umum objek penelitian, deskripsi data 

yang terdiri dari struktur organisasi, job description, prosedur pembeliaan, 

prosedur persediaan bahan baku, prosedur penjualan, prosedur produksi, dan 

dokumen yang digunakan. Selain itu juga akan membahas mengenai analisis dan 

pembahasan tentang pengendalian, prosedur, dokumen, job description, 

kebutuhan, dan hasil perancangan sistem untuk mengatasi permasalahan 

pelaporan laba rugi pada UD. Della Jaya Mandiri.  

BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN  

Bab ini membahas mengenai simpulan atas analisis dan pembahasan hasil 

penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran kepada UD. Della Jaya Mandiri 

terkait dengan sistem pelaporan laba rugi terkomputerisasi dalam meningkatkan 

keakuratan, keefisiensian, dan  keefektifan pelaporan laba rugi pada UD. Della 

Jaya Mandiri. 


