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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Usaha yang berguna dan bisa menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya 

disebut dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Usaha ini merupakan 

usaha yang dimiliki oleh orang lain dalam bentuk perorangan maupun 

perkelompok atau biasa disebut sebagai badan usaha yang sudah memenuhi 

syarat-syarat yang mana kegiatan dilakukan di Indonesia dan berdomisili di 

Indonesia. Pengertian tersebut disebutkan dalam undang-undang Nomor 20 tahun 

2008 mengenai usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Selain itu, di dalam 

peraturan tersebut juga menjelaskan kriteria dari UMKM yang mana maksimal 

pendapatan yang di dapat dari usaha kecil adalah >50 juta, sedangkan untuk usaha 

menengah sebesar >500 juta. Pada pasal 2 menjelaskan kalau maksud dari usaha 

mikro, kecil, dan menengah ini adalah agar mampu menumbuhkan serta mampu 

melebarkan usahanya dalam merencanakan pembangunan ekonomi nasional yang 

didasarkan pada demokrasi ekonomi yang adil.  

Saat krisis ekonomi terjadi di dunia, secara tidak langsung memperburuk 

kondisi keuangan yang ada di Indonesia. Kondisi ini terjadi pada tahun 1997 - 

1998. Yang di mana hanya sektor UMKM yang mampu bertahan kokoh saat 

terjadinya krisis ekonomi. Data Badan Pusat Stastistik mengumumkan tentang 

bagaimana kondisi saat terjadinya peristiwa tersebut yang mana jumlah UMKM 

yang tidak sama sekali mengalami penurunan jumlah melainkan UMKM yang 

ditiap tahunnya mengalami peningkatan. Yang mana saat kejadian tersebut, 

UMKM mampu mempekerjakan sebanyak 85 juta sampai 107 juta tenaga kerja 

sampai ditahun 2012. Di tahun itu juga jumlah pengusaha yang ada di Indonesia 

berjumlah 56.539.560 unit. Yang mana dari angka tersebut, jumlah UMKM yaitu 

berada di angka 56.534.592 unit atau sekitar 99,99%. Sedangkan sisanya 4.968 

unit merupakan usaha yang termasuk dalam skala besar. Maka dari itu, UMKM 

disebut sebagai kegiatan yang bisa memberikan peran yang penting untuk 

meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Indonesia (Suci, Tinggi, & 

Ekonomi, 2017). 
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Beberapa masalah yang bisa dihadapi oleh UMKM salah satunya adalah 

dengan sistem pencatatan transaksi. Banyak UMKM yang masih melakukan 

pencatatan dengan cara manual, alasan dari mereka karena keterbatasan modal 

dan kurangnya ilmu dalam membuat pencatatan menggunakan sistem yang lebih 

memudahkan mereka. Alhasil, dengan keterbatasan tersebut dan menggunakan 

cara manual maka hasil laporan keuangan yang di dapat dari UMKM tersebut 

tidaklah akurat karena para pemilik usaha tidak bisa mengetahui lebih jelas berapa 

posisi aset, hutang, piutang, persediaan, laba atupun rugi,  serta penjualan tiap 

periodenya. 

Widi Utami Makeup Artist & Wedding merupakan satu dari sekian 

banyaknya UMKM yang terdapat di kota Batam. Usaha ini merupakan usaha yang 

di khususkan di bidang jasa yang aktivitasnya telah berjalan selama 5 tahun. Dari 

awalnya usaha ini dibangun, Widi Utami Makeup Artist & Wedding masih 

melakukan  pencatatan transaksi yang sangat sederhana yaitu menggunakan 

telepon genggam yang akhirnya pemilik usaha juga tidak bisa menciptakan 

sebuah laporan keuangan. Dengan permasalahan yang terjadi di usaha Widi Utami 

Makeup Artist & Wedding tersebut, maka penulis akan melakukan penilitian kerja 

praktik di tempat tersebut untuk membantu mengatasi  masalah yang terjadi di 

Widi Utami Makeup Artist & Wedding mengenai sistem pencatatannya. 

1.2 Ruang Lingkup 

Pada penelitian ini dipilihnya Widi Utami Makeup Artist & Wedding 

sebagai objek penelitian. Widi Utami Makeup Artist & Wedding merupakan 

UMKM yang aktif di bidang jasa di mana mereka menawarkan jasa tata rias dan 

jasa menyewa baju pengantin. Widi Utami Makeup Artist & Wedding belum 

mempunyai suatu alat yang berguna untuk mencatat segala transaksi keuangan 

yang terjadi di usaha mereka dengan benar, karena masih memakai sistem 

pencatatan yang sederhana dengan telepon genggam. Sehinga dalam informasi 

mengenai pelaporan keuangannya masih belum akurat. Ini bisa menyulitkan 

pemilik usaha dalam mengambil sebuah keputusan jika terjadi masalah dalam 

usaha tersebut. Pemilik juga tidak dapat mengetahui jelas tentang berapa untung 

ataupun rugi serta pengeluaran yang di dapat maupun yang telah dia keluarkan 
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untuk usaha ini. Ruang lingkup dalam pembahasan dan pelaporan pada penelitian 

ini yaitu tentang Perancangan dan Penyusunan Sistem Akuntansi yang baik dan 

benar dengan menggunakan perangkat lunak  Microsoft Access. 

1.3 Tujuan Proyek 

Proyek ini dirancang untuk membuat serta menyusun suatu sistem yang 

gunanya sebagai alat pencatatan akuntansi dengan benar, handal dan sesuai 

dengan tolak ukur akuntansi dan keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. 

Selain itu, bisa menciptakan sebuah laporan yang nantinya mampu memberikan 

manfaat bagi karyawan maupun pemilik usaha dalam mengambil sebuah 

kesimpulan yang biasa disebut dengan laporan keuangan yang akurat. Adanya 

proyek ini diharapkan bisa menunjang pemilik dan dapat mempermudah dalam 

sistem pencatatan transaksi serta penyusunan laporan keuangan yang bisa 

diterapkan oleh pemilik nantinya. Sehingga dapat memudahkan pemilik dalam 

mengambil sebuah keputusan di dalam usahanya. 

1.4 Luaran Proyek 

Dalam proyek ini membentuk sebuah iuran yaitu sistem akuntansi yang 

dibuat menggunakan Microsoft Access yang sesuai dengan keadaan usaha dan 

standar akuntansi yang sesuai dan bisa diimplementasikan oleh Widi Utami 

Makeup Artist & Wedding. Luaran proyek ini diantaranya: 

1. Mempersiapkan data yang dapat mendukung dalam pencatatan akuntansi

yang memanfaatkan Microsoft Access sebagai alat yang dapat membantu

serta mendukung proses pencatatan data tersebut.

2. Menggambar formulir yang mana jika terjadi suatu transaksi keuangan

maka form tersebut bisa digunakan seperti:

a. Form daftar akun (sistem)

b. Form aset tetap (sistem)

c. Form jurnal umum (sistem)

d. Form perlengkapan (sistem)

e. Form perlengkapan habis (sistem)

f. Form pendapatan jasa (sistem)

Nurkhalifa Fajriya. Perancangan dan Penyusunan Sistem Akuntansi pada Widi Utami Makeup Artist & Wedding. 
UIB Repository©2019



4 
 

  Universitas Internasional Batam 

g. Form pembelian (sistem) 

3. Mempersiapkan sistem akuntansi sampai pada menyusun laporan 

keuangan. Laporan yang dimaksud yakni: laporan laba rugi, laporan 

posisi keuangan, laporan neraca saldo, buku besar, laporan pendapatan 

jasa, laporan perlengkapan serta laporan pembelian. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Manfaat dari proyek ini bisa memberikan fungsi bagi pemakai terutama 

bagi pemilik dan akademis, diantaranya: 

1. Bagi pemilik 

Bagi pemilik manfaat dari proyek ini adalah untuk bisa mempermudah 

mereka dalam mencatat seluruh transaksi yang terjadi di usaha mereka, 

dan bisa menciptakan laporan keuangan yang akurat agar bisa mengambil 

suatu kesimpulan yang tepat dan akurat.  

2. Bagi akademis 

Bagi akademis manfaat dari proyek ini adalah untuk menambah wawasan 

tentang bagaimana membuat perancangan sistem pencatatan segala 

transaksi yang dibuat dengan program Microsoft Access agar bisa 

dipergunakan kembali dengan penulis selanjutnya. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Pengaturan dalam sistematika ini tujuannya untuk memaparkan 

keterangan maupun pengertian dalam bentuk uraian yang terdiri tujuh bab, 

diantaranya: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan bagaimana motif kerangka dari suatu persoalan, 

ruang lingkup, tujuan proyek, luaran proyek, manfaat proyek serta 

sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat informasi-informasi peninjauan suatu penelitian dan 

menjadikan objek untuk membuat teori yang mendasari dilaksanakannya 

penelitian tersebut. 

Nurkhalifa Fajriya. Perancangan dan Penyusunan Sistem Akuntansi pada Widi Utami Makeup Artist & Wedding. 
UIB Repository©2019



5 
 

  Universitas Internasional Batam 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai identitas serta latar belakang dari usaha 

tersebut dan struktur maupun kegiatan operasional yang biasa dipakai 

oleh usaha tersebut terkhusus dalam pencatatan akuntansi. 

BAB IV METODOLOGI 

Bab ini menerangkan mengenai agenda penelitian, teknik pengumpulan 

data, proses perancangan sistem, tahapan dan jadwal pelaksanaan kerja 

praktik. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini memuat analisis data yang mana berisikan tentang bagaimana 

gambaran hasil dari observasi penulis di tempat praktik, perancangan 

suatu sistem yang berisikan uraian produk yang telah dihasilkan. 

BAB VI  IMPLEMENTASI 

Bab enam memuat tentang penjelasan proses uraian yang terjadi pada 

tahap-tahap implementasi dan umpan balik yang diperoleh penulis dari 

pemilik usaha sebagai hasil rancangan yang telah diimplementasikan 

pada tempat praktik.  

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan tentang simpulan dari kegiatan yang dilakukan penulis 

yang dimulai dari observasi hingga dilakukannya implementasi, selain itu 

juga dijelaskan masukan yang dipaparkan oleh penulis kepada pemilik 

usaha serta memuat catatan bagi peneliti selanjutnya untuk 

dikembangkan.  
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