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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil dan menengah 

yang secara umum adalah kegiatan usaha ekonomi yang perlu dilindungi untuk 

mencegah adanya persaingan usaha yang tidak sehat. Pentingnya peran UMKM 

dalam perekonomian masyarakat Indonesia adalah dapat memberikan pemasukan 

devisa bagi Negara. UMKM di Indonesia saat ini terbilang sangat maju tidak 

hanya dalam skala nasional, tetapi sudah termasuk dalam skala internasional 

(Mimeault, 2014). 

Menurut para masyarakat UMKM juga dapat meratakan tingkat 

perekonomian masyarakat kecil, hal ini terbukti karena dalam keberadaan UMKM 

di 34 provinsi tersebut dapat memperkecil kesenjangan ekonomi. UMKM di 

Indonesia memiliki beberapa peranan penting, yaitu berperan dalam pertumbuhan 

ekonomi serta penyerapan tenaga kerja. Selain itu, UMKM juga mempunyai peran 

untuk menyalurkan hasil pembangunan. Jumlah usaha yang terdapat di Indonesia 

pada tahun 2012 adalah sekitar 56 juta unit yang merupakan 99,99% UMKM dan 

0,01% usaha besar. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM  mampu menjadi sumber 

yang produktif bagi masyarakat Indonesia (Mimeault, 2014). 

UMKM selama ini memiliki peran sebagai sumber pembentukan 

lapangan kerja pendorong utama perekonomian di Indonesia, yang terdapat 

banyak kontribusi dalam mengatasi masalah pengangguran. Hal ini membuktikan 

bahwa pada tahun 1997 Indonesia dilanda krisis ekonomi, UMKM sendiri 

Christina Kwok. Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi pada Papa Laundry. 
UIB Repository©2019



2 

 

 

  Universitas Internasional Batam 
 

terdapat beberapa kelebihan yang dapat bertahan terhadap goncangan krisis 

ekonomi (Azis & Rusland, 2009). 

Menurut Goso (2006) peranan strategis sektor Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) terdapat kemampuan sektor yang dapat dijadikan sebagai 

sarana utama ekonomi Indonesia. Pada tahun 2005 Badan Pusat Statistik (BPS) 

memiliki data-data yang terdapat jumlah UMKM mencapai sekitar 42,37 juta unit 

dari total unit usaha di Indonesia dan mampu menyerap lebih kurang 76,52 juta 

unit lapangan kerja. 

Di Indonesia, UMKM diaturkan  berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut UMKM dijelaskan sebagai: 

“Sekelompok orang dengan jumlah pendapatan terbatas yang mengatur ataupun 

mengelola suatu perusahaan yang dikategorikan UMKM untuk meningkatkan 

daya saing lapangan kerja”. 

Muheramtohadi (2017) mengungkapkan UMKM merupakan usaha yang 

diorganisasikan oleh pengusaha kecil, namun memiliki peran besar yang dianggap 

sebagai salah satu sumber utama perekonomian Indonesia. Hal ini membuktikan 

bahwa Lembaga Keuangan dan UMKM mempunyai hubungan yang sangat 

penting untuk diperhatikan.  

Perkembangan Pembiayaan Lembaga Keuangan terhadap UMKM di 

Indonesia mempunyai peran yang penting dalam menghimpun dana bank dari 

masyarakat dan didistribusikan sebagai salah satu modal usaha yang mampu 

menciptakan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga 

keuangan berperan sangat penting dalam pembangunan ekonomi Negara. Para 

masyarakat menganggap lembaga keuangan saat ini masih sekedar sebagai 
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alternatif, tetapi untuk ideal kedepannya harus menjadi solusi utama dalam 

peningkatan ekonomi masyarakat dan mengembangkan kemampuan UMKM agar 

menjadi usaha yang andal (Muheramtohadi, 2017). 

 Gusti Raizal Eka Putra (2008) mengatakan pihaknya akan mendorong 

para pelaku UMKM agar memproduksi produk berkualitas ekspor, terutama 

UMKM di sektor kerajinan tangan. UMKM diharapkan menjadi supporting dari 

industri-industri di Batam terutama dari sektor pariwisata sehingga bisa 

memberikan kontribusi yang besar untuk pertumbuhan ekonomi. Pihaknya saat ini 

terus melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM di Provinsi Kepri terutama 

dari segi fasilitas, sehingga nantinya dapat menghasilkan produk-produk yang 

berkualitas dan memiliki nilai jual ekspor.  

Objek dari pelaksanaan kerja praktik ini adalah entitas UMKM yang 

bergerak dalam bidang jasa yaitu Papa Laundry. Pemilik usaha Papa Laundry saat 

ini masih belum dapat menyusun pencatatan mencakup pemasukan dan 

pengeluaran arus kas secara single entry. Dalam hal ini sistem keuangan pada 

Papa Laundry masih mengalami permasalahan karena pengolahan data dan 

keuangan dilakukan secara manual sehingga keamanan data kurang terjamin.  

 

1.2 Ruang Lingkup 

Pembahasan ruang lingkup yang akan dijelaskan oleh Penulis, yaitu 

perancangan dan pembuatan sistem informasi akuntansi dengan menggunakan 

program Microsoft Office Access 2010 yang dapat menyediakan suatu laporan 

keuangan sehingga dapat dipahami dan digunakan oleh pemilik usaha serta dapat 

diimplementasikan oleh UMKM. Dengan adanya sistem informasi akuntansi ini 
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diharapkan mampu menghasilkan informasi atas laporan keuangan yang disajikan 

menjadi baik dan akurat.  

 

1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan proyek kerja praktik ini adalah untuk mengimplementasikan 

perbaikan sistem pencatatan akuntansi pada Papa Laundry, untuk mengetahui 

observasi dan menganalisis apakah sistem pencatatan akutansi yang diterapkan 

telah berjalan secara efektif dan efisien, dan juga untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Penulis merancang suatu sistem pencatatan akuntansi dengan 

menggunakan program Microsoft Office Access 2010 agar dapat menghasilkan 

informasi mengenai laporan keuangan dan dapat merancang pencatatan transaksi 

harian, dengan kesimpulan sebagai berikut: 

a) Merancang suatu sistem pencatatan akuntansi dengan menggunakan 

Microsoft Office Access 2010. 

b) Merancang sistem pencatatan akuntansi yang didalamnya terdapat table, 

query, form, dan report, yang didalamnya tertera daftar akun, 

pendapatan, jurnal umum, penerimaan kas dan pengeluaran kas. 

c) Merancang sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan seperti 

laporan posisi keuangan, laba rugi dan perubahan modal. 
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1.5 Manfaat Proyek 

Berikut ada manfaat dalam sistem pencatatan akuntansi bagi pemilik 

usaha, sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan atau pelaku usaha akan bermanfaat bagi pemilik usaha 

sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Selain itu 

dapat memberikan kemudahan bagi pemilik Papa Laundry dalam 

pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan, juga dapat menyajikan 

informasi sehubungan sistem pencatatan akuntansi secara informatika. 

2. Bagi Akademisi, dapat memberikan wawasan dan informasi tambahan 

kepada mahasiswa mengenai perancangan dan penerapan sistem 

informasi akuntansi 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan langkah-langkah mengenai isi dari 

proses keseluruhan pembahasan laporan kerja praktek, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini akan membahas latar belakang masalah, ruang lingkup, 

tujuan proyek, luaran proyek, manfaat proyek, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan menjelaskan mengenai perkembangan UMKM di 

Indonesia, jenis-jenis laporan keuangan, pengertian akuntansi, 

pencatatan akuntansi, siklus akuntansi, dan sistem informasi 

akuntansi. 
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BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini akan membahas tentang identitas perusahaan, struktur 

organisasi, aktivitas operasional perusahaan, dan sistem pencatatan 

yang akan digunakan oleh perusahaan.  

BABI IV METODOLOGI 

Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, teknik 

pengumpulan data, proses perancangan, tahapan dan jadwal 

pelaksanaan.  

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini akan membahas tentang hasil analisis data, perancangan 

sistem pencatatan, dan perencanaan sistem akuntansi. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini akan membahas tentang proses yang dilakukan oleh 

penulis selama melakukan tahap implementasi dalam sistem 

pencatatan yang telah dirancang. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan akhir dari bab yang akan membahas tentang 

kesimpulan, saran, catatan yang perlu ditindaklanjuti serta 

keterbatasan. 
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