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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

UMKM atau dengan nama lain usaha mikro kecil dan menengah adalah 

kegiatan produktif yang dimiliki oleh badan ataupun perorangan yang telah 

memenuhi kriteria usaha mikro. Adapun kriteria usaha mikro Menurut Kwartono 

(2007), kegiatan ekonomi oleh rakyat yang mempunyai maksimal kekayaan bersih 

mencapai Rp. 200.000.000,- dimana aset tanah dan bangunan tempat dijalankan 

usaha tidak diperhitungkan. Atau usaha atau badan usaha dengan omset 

pendapatan dalam satu tahun maksimal Rp.1.000.000.000,-  yang berwarga 

Negara Indonesia. Menurut Setyawati & Hermawan (2018), UMKM menjadi cara 

efektif untuk mengecilkan tingkat pengangguran serta kemiskinan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat..  

UMKM terdiri dari berbagai bidang usaha seperti perdagangan, jasa, 

industri rumah tangga dan pertanian. Dalam membangun kegiatan ekonomi suatu 

negara UMKM memiliki peran penting untuk menciptakan lapangan kerja bagi 

masyarakat yang memilik kemampuan berdagang. Pengelolaan dan penyusunan 

data keuangan yang tepat sering tidak dimiliki oleh UMKM dikarenakan 

pengetahuan yang terbatas dalam membuat dan menyusun data laporan keuangan 

usaha mereka sendiri. Kendala lain dalam menjalankan UMKM adalah dana yang 

kurang karena diakibatkan oleh penyediaan informasi keuangan yang tidak 

mendukung sehingga pihak penyedia pinjaman kadang tidak berani memberikan 

modal terhadap UMKM yang ingin meminjam modal untuk mengembangkan 

usahanya. 

Penting nya pengetahuan dasar akuntansi dalam menyusun laporan 

keuangan pelaku usaha atau perusahaan untuk menyediakan informasi yang akurat 

dan tepat. Seperti yang dikatakan Hutagaol (2012), akuntansi menjadi inti kinerja 

usaha. Pandangan pengelola dapat memperkuat paradigma serta ilmu tentang 

akuntasi bagi pelaku usaha untuk menyusun laporan keuangan. Informasi 

akuntansi menjadi kunci penting bagi pelaku usaha untuk mengambil keputusan 

dalam menjalankan usahanya. Setiap pelaku usaha menengah kecil mikro pada 
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umumnya mempunyai pengetahuan yang sangat sedikit akan akuntansi sehingga 

dalam menyusun laporan keuangan hanya membuat keuntungan usaha saja.  

Dengan adanya Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pada era moderen 

sekarang hal tersebut mampu menolong pemilik usaha UMKM dalam pembuatan 

dan pencatatan laporan keuangan. Kehadiran Sistem Informasi Akutansi (SIA) 

dalam dunia bisnis jaman sekarang mempermudah pelaku usaha UMKM dalam 

membuat laporan keuangan agar dapat dipahami oleh orang awam serta lebih 

akurat. Sistem Informasi Akuntansi  (SIA) dapat menyediakan informasi bagi 

pelaku usaha UMKM untuk mengetahui kondisi usaha dalam proses pengelolaan 

usaha serta pengawasan dan strategi apa yang akan dibuat kedepannya.. 

Masalah-masalah tersebut juga dihadapi oleh Toko Sihol Florist sebagai 

unit kegiatan produktif masyarakat yang berada di Kepulauan Riau, Batam. 

Pemilik usaha Sihol Florist dalam membuat pencatatan keuangan hanya di buat 

dengan sangat sederhana dan tidak memiliki pengetahuan akan akuntasi. Hal 

tersebut sering menjadi masalah karena pelaku usaha hanya mencatat penjualan 

serta hutang dan piutang saja. Dalam hal perancangan ini diharapkan dapat 

membantu untuk diterapkannya sistem akuntansi dalam kegiatan pelaku usaha 

supaya dapat menyajikan laporan keuangan yang handal dan akurat untuk 

digunakan oleh pihak pemakai laporan keuangan. Masalah diatas menjadikan 

penulis ingin membantu dalam merancang serta dapat mengimplementasikan 

sistem pencatatan akuntasi sesuai oleh standart akuntasi dengan melihat dari 

uraian masalah diatas. Maka penulis membuat proyek kerja praktik berjudul 

“Perancangan dan Penerapan Sistem Pencatatan Akuntansi pada Toko Sihol 

Florsit”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup dalam melaksanakan program kerja praktik adalah dengan 

melibatkan rancangan komputer Microsoft Office Access untuk membuat 

perancangan program akutansi yang diaharapkan dapat membuat pelaku usaha 

dengan mudah untuk membuat laporan keuangan pada toko Sihol Florist. Sehinga 

pelaku usaha dapat membuat keputusan dari informasi yang telah disediakan oleh 

laporan keuangan yang dibuat oleh sistem informasi akutansi. 
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Hal yang dilakukan ketika melaksanakan kerja praktik meliputi 

pengambilan semua bukti transaksi penjualan, hutang dan piutang maupun semua 

bukti pembayaran semua beban yang ada dalam toko Sihol Florist. Laporan 

keuangan yang dibuat pada sistem informasi akutansi  terdiri dari laporan laba 

rugi, laporan perubahan modal, laporan pengeluaran kas, penjualan dan laporan 

persediaan toko Sihol Florist. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan dari proyek ini agar membantu UMKM usaha Sihol Florist dalam 

membuat laporan keuangan akuntansi yang sesuai standart dan ketentuan 

akuntansi yang sedang berlaku untuk UMKM. Sistem ini diharapkan dapat 

membantu mencatat dan melaporkan semua transaksi agar dapat menghasilkan 

laporan keuangan bulanan secara kompleks bagi pemilik usaha Sihol Florist. 

Serta sistem tersebut mampu dipakai oleh pelaku usaha Sihol Florist 

dalam melakukan proses pengendalian persediaan agar mengetahui berapa sisa 

papan bunga yang dimiliki oleh toko. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Hal dalam luaran proyek pelaksaaan kerja parktik menghasilkan sistem 

informasi akuntansi dengan menggunakan aplikasi Microsoft Office Acsess yang 

selanjutnya akan disesuaikan dengan kondisi UMKM Sihol Florist yakni : 

1. Melibatkan Microsoft Office Access untuk merancang sistem akuntansi 

berbasis komputer terdiri dari daftar akun dan daftar aset. 

2. Membuat sistem yang meliputi kegiatan usaha seperti jurnal yang sudah 

tercatat dipakai lalu akan diolah bertujuan untuk menyediakan laporan 

keuangan yang nantinya digunakan untuk membuat laporan keuangan 

seperti jurnal umum, pencatatan  penjualan dan penerimaan kas, jurnal 

pembelian dan pencatatan pembayaran hutang atau pengeluaran kas untuk 

membayar beban dan laporan untuk persediaan barang toko 

3. Merancang sistem yang diharapkan dapat membantu pelaku usaha Sihol 

Florist dalam hal pelaporan perkembangan yang dijalankan. Kinerja usaha 

tersebut nanti nya akan disediakan melalui laporan laba dan rugi, buku 
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besar, perubahan modal, neraca saldo, posisi keuangan, laporan penjualan 

dan sisa piutang, laporan pengeluaran kas serta laporan sisa persediaan 

barang toko. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Harapan penulis dengan adanya kerja praktik ini adalah dapat berguna 

serta memberikan nilai guna terhadap: 

1. Bagi Pelaku Usaha 

Dapat mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan yang berguna 

sebagai pengambilan keputusan agar memajukan usaha bagi pemilik 

toko. Pembuatan sistem informasi akuntansi ini mampu mengurangi 

masalah dalam menyajikan laporan keuangan. 

2. Akademisi 

Perancangan sistem pelaporan akuntansi pada proyek dapat 

meningkatkan terhadap ilmu akuntansi serta komputerisasi yang dapat 

diterapkan pada dunia kerja dan sebagai sarana belajar dalam membuat 

laporan keuangan. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berisi gambaran singkat tentang pokok inti 

pembahasan proyek kerja praktek yakni: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam Pendahuluan, pemaparan latar belakang masalah, ruang 

lingkup kerja praktek, tujuan, manfaat, serta sistematika penulisan 

laporan proyek yang akan dibahas pada bab ini.. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan teori-teori dasar, temuan, serta bahan 

penelitian yang rangkum dari berbagai referensi untuk menjalankan 

proyek kerja praktik. 
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BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Bab ini menjelaskan gambaran umum tentang, kegiatan 

operasional usaha tempat kerja dan perancangan sistem yang 

nantinya akan di implementasikan dalam tempat usaha UMKM 

BAB IV METODOLOGI 

Bab metodologi terdapat informasi seperti perancangan, dilanjuti 

dengan teknik dari pengumpulan data untuk penelitian, tahapan, 

dan jadwal perancangan sistem yang akan dilakukan. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini berisi informasi yang ter tentang data yang diperoleh 

hasil observasi penulis di tempat kerja praktik dan berbagai 

hambatan yang dihadapi oleh penulis dalam membuat sistem 

informasi akuntansi menggunakan Microsoft Office Acces. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Pada bab ini menjelaskan tahapan implementasi, manfaat dari 

pengguna terkait sistem yang dibuat, dan kondisi perusahaan 

tempat kerja praktik sebelum dan sesudah pengimplementasian. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan penulis dengan singkat tentang 

penelitian penulis beserta saran untuk pemilik usaha kedepannya. 

Semua informasi terkait dengan pencatatan yang perlu diperhatikan 

guna meningkatkan pengembangan usaha serta penelitian. 

. 
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