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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemanfaatan teknologi di Indonesia pada saat ini berkembang 

dengan semakin pesat. Teknologi berperan penting di setiap sendi – sendi 

kehidupan mulai dari hal yang kecil hingga mencakup hal – hal yang 

kompleks. Salah satu bentuk kemajuan teknologi adalah dengan 

digunakannya komputer untuk berbagai bidang. 

Pemanfaatan komputer sebagai alat kerja bantu, khususnya sebagai 

media pengolah data, baik yang berskala besar maupun skala kecil pun 

terus berkembang pesat. Itu semua berkat kemajuan teknologi yang 

didorong oleh keinginan manusia untuk dapat melakukan pekerjaan 

dengan cepat, tepat dan aman. Akuntansi merupakan hal yang sangat 

penting bagi perusahaan. Akuntansi merupakan proses pencatatan atas 

transaksi bisnis yang berlangsung di dalam perusahaan itu kemudian akan 

diikhtisarkan dalam bentuk laporan keuangan yang berguna baik bagi 

pihak internal maupun eksternal perusahaan. Sistem informasi akuntansi 

dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang mengubah data 

transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi 

pemakainya. Melalui sistem informasi yang dihasilkannya, sistem 

informasi akuntansi mempunyai dua bentuk informasi, yaitu informasi 

akuntansi keuangan, dan informasi akuntansi manajerial.  
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Usaha Mikro Kecil atau Menengah (UMKM) memiliki peran 

dalam kemajuan perekonomian sebuat negara, termasuk Indonesia. 

Menurut data Badan Pusat Statistik dan Kementrian Koperasi dan UKM 

2012, jumlah UKM di Indonesia mencapai 56,53 juta. Sektor UMKM di 

Indonesia terbukti telah menyerap 99,4 juta tenaga kerja. 

Meskipun peran UMKM sangat strategis,namun ketatnya 

kompetisi, terutama menghadapi perusahaan besar dan pesaing modern 

lainnya telah menempatkan UMKM dalam posisi yang tidak 

menguntungkan. Di Indonesia, sebagian besar UMKM menjalankan 

usahanya dengan cara-cara tradisional, termasuk dalam proses 

akuntansinya. Menurut hasil hasil studi lembaga riset AMI Partners, hanya 

20% UMKM di Indonesia yang memiliki komputer. Dengan demikian 

Sistem pengelolaan data khususnya data akuntansi pada kebanyakan 

UMKM masih dikerjakan secara manual, dimana data-data disimpan 

dalam bentuk buku. Cara ini kurang begitu efektif dan efisien, terbatas, 

lambat proses pencarian datanya. Laporan keuangan yang dikerjakan 

secara manual sering tidak akurat. Sehingga pemimpin perusahaan 

seringkali mengalami kesulitan untuk mengetahui dengan pasti kondisi 

keuangan perusahaannya.  

 

Tujuan utama dari para pelaku usaha adalah mendapatkan 

pendapatan yang maksimal atas penjualan produk atau jasa yang mereka 

lakukan. Guna mendukung tujuan tersebut, perusahaan perlu melakukan 
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sistem informasi akuntansi atas siklus pendapatannya yang dihasilkan dari 

penjualan tersebut. 

Karena permasalahan tersebut, maka diperlukannya suatu aplikasi 

yang dapat membantu dalam menjalakan aktivitas UMKM terutama untuk 

siklus pendapatannya. Oleh karena itu judul Tugas Akhir yang akan 

diambil adalah “PERANCANGAN APLIKASI PENCATATAN 

PENJUALAN UNTUK UMKM MENGGUNAKAN SOFTWARE MS. 

VISUAL BASIC  (Studi Kasus pada CV. Robby Motor). 

 

B. Permusan Masalah 

Permasalahan yang dapat diidentifikasikan adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana prosedur pencatatan penjualan yang saat ini dijalankan 

oleh CV. Robby Motor? 

2. Bagaimana bentuk aplikasi akuntansi untuk pencatatan penjualan yang 

sesuai dengan proses bisnis di CV. Robby Motor?  

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk membantu 

UMKM dalam penerapan tekologi komputer dalam sistem informasi 

akuntansinya terutama dalam siklus pendapatannya. 
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2. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Memberikan informasi tentang penggunaan teknologi informasi 

akuntansi kepada UMKM; 

b. Dapat dijadikan sarana oleh UMKM dalam mengembangkan 

sistem informasi akuntansi yang spesifik sesuai jenis usahanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


