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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bersamaan dengan kemajuan suatu bangsa, ekonomi dan inovasi, suatu bangsa 

secara positif meningkat dan tercipta. Dengan kemajuan ini, SDM tentu semakin 

dibutuhkan oleh populasi bangsa itu sendiri. Salah satu sudut pandang yang memicu 

ekspansi ekonomi Indonesia adalah UMKM atau disebut Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah. Di Indonesia, terlepas dari perkembangan moneter negara, UMKM juga 

mengambil pekerjaan penting dalam mengalahkan masalah pengangguran. Produksi 

pembukaan bisnis melalui UMKM diperlukan untuk membantu upaya pemerintah 

untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan di Indonesia. 

 Selain dari sudut pandang moneter, negara tidak diragukan lagi harus 

menciptakan inovasi juga. Salah satunya adalah kerangka data berbasis PC. Gawai PC 

saat ini merupakan pekerjaan penting dalam kehidupan sehari-hari para spesialis baik 

di pemerintahan, organisasi dan bahkan UMKM. 

Untuk kemungkinan besar bersaing di pasar, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

perlu menumbuhkan sistem baru dan memanfaatkan kemajuan baru. Ini adalah cara 

yang benar, karena menggunakan inovasi UMKM baru dapat benar-benar lebih efektif 

dirasakan oleh komunitas yang lebih luas, dengan tujuan bahwa barang yang dikirim 

akan menguntungkan dan secara positif akan meningkatkan pendapatan bagi pemilik 

dan bangsa. 
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Meskipun demikian, bagi beberapa UMKM, masih banyak yang belum 

memanfaatkan inovasi PC ini, termasuk Tampan Barbershop, yang masih 

menggunakan kronik pertukaran yang menggunakan strategi manual, meskipun fakta 

bahwa memanfaatkan inovasi PC UMKM dapat menemukan dengan jelas gaji dan 

biaya yang ditimbulkan dan manfaat yang diperoleh. 

Untuk memperoleh data tentang ukuran manfaat yang didapat, jelas UMKM 

harus menyajikan ringkasan anggaran bisnis mereka menggunakan strategi manual atau 

menggunakan aplikasi kerangka kerja untuk catatan terkait uang, namun mencatat 

menggunakan aplikasi kerangka kerja lebih aman dan semakin progresif. Laporan 

anggaran berikutnya dapat menggambarkan pelaksanaan dan status bisnis, terlepas dari 

apakah bisnis tersebut menghadapi ekspansi atau kebalikannya. 

Mengingat dasar di atas, penulis akan membuat pengaturan catatan pembukuan 

di lingkungan kerja praktek penulis di Tampan Barebershop. Rencana kerangka 

pencatatan pembukuan akan digambarkan sebagai laporan kerja pragmatis yang 

berjudul "Pembangunan dan Penerapan Sistem Pencatatan Akuntansi pada 

Usaha Pangkas Rambut Tampan Barbershop". 

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pelaksanaan kerja praktek pada Tampan Babershop 

memanfaatkan Microsoft Access dan berfokus pada penyusunan sistem pencatatan 

akuntansi ialah sebagai berikut: 
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1. Mendapatkan Informasi Pemilik bisnis/UMKM yang akan menjadi tempat 

pelaksanaan. 

2. Mengadakan pengujian terhadap sistem yang telah dirancang di lokasi 

pelaksanaan dan memastikan sistem tersebut sesuai dengan kebutuhan dan 

keperluan bisnis tersebut. 

3. Memberi pengertian pemilik usaha tentang langkah penggunaan sistem 

tersebut. 

1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan kerja praktek pada Tampan Barbershop yang dilaksanakan oleh penulis 

ialah: 

1. Untuk membuat suatu aplikasi komputer pencatatan akuntansi dan kontrol  

bagian internal yang akurat dengan berprinsip akrual serta menyesuaikan 

dengan standar akuntansi yang berlaku. 

2. Untuk mencatat semua transaksi yang berlangsung dan berhubungan dengan 

tampan barbershop. 

3. Untuk menghindari kesalahan pengolahan data ataupun kekeliruan pencatatan 

laporan 
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4. Dengan aplikasi komputer akuntansi ini diharapkan dapat meringankan dan 

membantu pemilik usaha ataupun orang yang berkepentingan dalam 

mempersiapkan laporan keuangan usaha tersebut. 

1.4 Luaran Proyek 

Luaran proyek dari pelaksanaan projek ini yaitu suatu aplikasi yang dibangun 

menggunakan perangkat lunak Microsoft Access untuk mencatat laporan akuntansi 

yang benar dan baik. 

1.5 Manfaat Proyek 

Hasil pembuatan aplikasi yang dibangun diperuntukan untuk pihak UMKM dan 

Akademisi: 

1. UMKM 

Manfaat pembangunan aplikasi akuntansi tersebut ditujukan untuk memberi 

kemudahan kepada pemilik usaha  dalam mempersiapkan laporan keuangan  

juga dapat memberikan informasi bagi pemilik usaha untuk menyusun rencana 

usahanya kedepan. 

2. Akademisi 

Manfaat dari aplikasi tersebut ditujukan dapat memberi wawasan serta 

informasi terkait topik penerapan sistem pencatatan akuntansi dan dapat menjadi bahan  

referensi pembelajaran bagi analisis yang akan dilakukan kedepannya. 
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1.6 Uraian Pembahasan 

Uraian pada laporan kerja praktek memiliki maksud untuk menguraikan isi dan 

penjelasan di setiap bab yang ditulis pada laporan kerja praktek ini, berikut bab yang 

termasuk di dalam laporan tersebut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab satu dijelaskan mengenai latar belakang, tujuan proyek, ruang 

lingkup, luaran proyek, manfaat proyek dan uraian pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab satu dijelaskan mengenai landasan teori, rujukan dari 

penelitian terdahulu yang kemudian dikutip pada laporan ini. 

BAB III GAMBARAN KEGIATAN PERUSAHAAN 

Pada bab tiga dijelaskan mengenai struktur organisasi usaha, identisa 

usaha,  operasional usaha, dan aplikasi komputer  akuntansi yang telah 

dioperasikan oleh usaha tersebut. 

BAB IV METODOLOGI 

Pada bab empat dijelaskan mengenai dasar teori, proses perancangan, 

teknik pengumpulan data, tahapan dan jadwal perencanaan dan 

implementasi proyek. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 
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Pada Bab lima dijelaskan mengenai tahapan menganalisis data yaitu 

dengan mewawancarai pemilik usaha tersebut. Selanjutnya dijelaskan 

aplikasi komputer akuntansi yang menjadi tujuan dalam proyek ini 

kemudian menguraikan hambatan dan hal yang dihasilkan dari aplikasi 

tersebut 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Pada bab enam dijelaskan mengenai rangkaian proses pada saat 

pengaplikasian program akuntansi yang telah dibauat, hambatan 

pengaplikasian pada usaha tersebut, serta kondisi usaha setelah 

penerapan sistem. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab tujuh dijelaskan mengenai kesimpulan terhadap hal hal yang 

telah dihasilkan dari pembuatan aplikasi komputer akuntansi, serta saran 

bagi klien maupun bagi peneliti selanjutnya. 
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