
 

 1    Universitas Internasional Batam 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

UMKM adalah penopang pergerakan perekonomian indonesia. Terbukti 

dengan besarnya jumlah dan hasil cakupan yang mencakup berbagai aspek. 

UMKM dapat mempercepat perkembangan perekonomian dan mengurangi 

jumlah pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja. 

Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013, PPh untuk UKM berbentuk 

pungutan terhadap omset usaha yang didapatkan WP. Besaran tarifnya adalah 1% 

dari jumlah peredaran brutonya dan Pembukuan tidak perlu dilakukan, tetapi 

pencatatan rutin usaha harus disediakan. Kemudian negara mengeluarkan PP No. 

23 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa PPh yang semula berjumlah 1% berubah 

menjadi 0,5%. Besarnya potongan pajak tersebut cukup menggiurkan dan banyak 

menarik minat UMKM. Namun UMKM yang semula hanya perlu melakukan 

pencatatan menjadi harus melakukan pembukuan untuk menikmati pengurangan 

tarif tersebut. Hal ini tentu membuat UMKM bingung untuk bertahan dengan tarif 

lama atau beralih ke tariff baru. Mereka takut besarnya biaya dan usaha yang 

dikeluarkan akan melebihin nilai selisih tariff pajak tersebut. 

Perkembangan jaman meningkatkat kebutuhan akan laporan kuangan 

yang baik. Dengan laporan keuangan UMKM dapat memperlancar dan 

mengembangkan usahanya. Warren, Reeve, and Duchac (2015) berpendapat 

bahwa sumber utama yang menjadi pertimbangan utama para stakeholder internal 

dan eksternal adalah laporan keuangan. Keberadaan laporan keuangan UMKM 

dapat mempermudah proses penambahan modal usaha, melihat gambaran secara 

keseluruhan mengenai kinerja usahanya, membantu pengendalian internal seperti 

mencegah dan mendeteksi kecurangan yang dilakukan pegawai dan mengurangi 

biaya operasional secara keseluruhan. Meski begitu UMKM biasanya tidak 

membuat laporan keuangan. Umumnya UMKM hanya mencatat kas masuk dan 

keluar saja dan mengabaikan keuntungan yang diperoleh dari penyajian laporan 

keuangan. 

Soto Padang Indah merupakan UMKM yang telah berdiri selama 16 

tahun. Soto padang indah berniat mengembangkan usahanya dan hal tersebut 
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dimulai dengan membuat dan mendaftarkan merek dagangnya pada tahun 2019. 

Soto Padang Indah belum memiliki sistem pembukuan padahal untuk 

mengembangkan usahanya secara efektif dan efisien diperlukan data-data 

keuangan yang handal untuk dapat digunakan sebagai dasar dalam 

perencanaannya. Tidak adanya penyajian laporan keuangan membuat pemilik 

tidak mengetahui kisaran pasti harga pokok penjualannya sehingga tidak diketahui 

secara pasti besaran pendapatan bersihnya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis membuat laporan kerja 

praktik dengan judul “Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Pada Soto Padang Indah”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

 Penulis memilih Soto Padang Indah sebagai tempat kerja praktik karena 

unit usaha tersebut mengalami kendala pada pencatatannya karena tidak adanya 

laporan keuangan. Hal ini menyebabkan strategi bisni menjadi kurang efektif. 

Batasan yang dipakai oleh penulis yaitu perancangan dan pembuatan aplikasi 

laporan keuangan melalui program sederhana menggunakan Microsoft Office 

Access. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Kerja praktik ini dilakukan demi membantu masyarakat untuk membantu 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Masalah utama yang dihadapi 

Soto Padang Indah adalah masih sederhananya pencatatan yang dilakukannya 

sehingga Pemilik mengalami kesulitan dalam mengumpulkan informasi yang 

berguna untuk rencana pengembangan usahanya. Penulis berusaha agar Soto 

Padang Indah dapat menggunakan aplikasi ini sebagai sumber informasi 

pengambilan keputusannya. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Bagian ini memberikan saran terhadap kegiatan bisnis. Aplikasi yang 

dibuat dan akan diimplementasikan pada Soto Padang Indah adalah aplikasi 

berupa pencatatan dan  laporan keuangan yang memanfaatkan Microsoft Access 
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sebagai landasannya. Aplikasi yang dirancang akan berisi form dimana Soto 

Padang Indah hanya perlu menginput transaksi hariannya yang nantinya akan 

menghasilkan laporan bagi Soto Padang Indah. 

Proses penginputan data terdiri dari data pemasok, pembelian, penjualan, 

pengeluaran kas dan jurnal umum. Hasil pengolahannya akan dibentuk dalam 

berbagai macam laporan yaitu buku besar, laba rugi, posisi keuangan, penjualan, 

pembelian dan persediaan. 

  

1.5 Manfaat Proyek 

 Proyek ini tidak hanya bermanfaat bagi Soto Padang Indah tapi juga 

kepada para akademisi. Manfaat yang akan diperoleh adalah: 

1. Bagi pemilik Soto Padang Indah 

Soto Padang Indah akan mendapatkan manfaat dari kerja praktik ini 

berupa penambahan informasi dan wawasan terkait akuntansi dan strategi 

pengembangan usaha. Kerja praktik ini juga membantu mengefisienkan 

pengeluaran operasinal serta membantu pemilik mengetahui bagaimana 

kinerja usahanya. 

2. Akademisi 

Bagi akademisi, manfaat yang didapat adalah berupa informasi tambahan 

dan referensi saat akan melakukan kegiatan yang sama terutama terkait 

pencatatan akuntansi pada UMKM dibidang restoran. 

 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan secara singkat terkait isi dan  

bahasan pada tiap-tiap bab. 7 bab yang menjadi pembahasan penulis adalah 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Penulis menjelaskan penjelasan singkat tentang latar belakang, 

lingkup, tujuan dan luaran proyek serta manfaat kerja praktik dan 

sistematika pembahasan yang ada. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Penulis memuat penjelasan yang didasari pada teori-teori yang 

telah ada dan hasilnya berkaitan obyek yang penulis teliti. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Indentitas, bentuk struktur, kegiatan usah dan sistem akuntansi 

yang sedang dipakai Soto Padang Indah dijelaskan sehingga 

pembaca dapat memahami obyek kerja praktik ini. 

BAB IV METODOLOGI 

Rancangan dan prosesnya, teknik pemngumpulan data serta jadwal 

dan tahapan dalam pngerjaan kerja praktik di jelaskan disini. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bagian ini menguraikan analisis data dan perancangan aplikasi 

yang dikembangkan ketika kerja praktik dilakukan. Disini 

ditunjukkan tampilan dan fungsi dari form yang ada di aplikasi. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini menguraikan tentang apa saja yang terjadi saat 

implementasi sistem dan umpan balik yang diberikan oleh pemilik 

usaha. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Disini disampaikan kesimpulan dari seluruh rangkain kegiatan dan 

saran yang dapat disampaikan para pembaca yang akan melakukan 

kerja praktik dengan topik pembahasan yang sama. 
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