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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan perekonomian di Indonesia tidak lepas juga dari peran 

pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), adanya keberadaan 

UMKM memberikan dorongan laju pertumbuhan ekonomi. Indonesia pernah 

dilanda krisis ekonomi moneter pada tahun 1997, disaat perusahaan besar 

memiliki masalah dalam mempertahankan usahanya sedangkan UMKM mampu 

bertahan akan gelombang krisis ekonomi, dikarenakan UMKM dapat memberikan 

produk dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. 

Krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia pada masa silam 

merupakan pembelajaran bagi setiap lapisan masyarakat, bukan hanya bagi 

pemerintah saja. Berkaca dari kejadian sebelumnya permasalahan krisis ekonomi 

dapat dijadikan acuan besar untuk membangun pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia.  

Pada tahun 1997 perekonomian dunia mulai dilanda krisis akibat 

melemahnya sejumlah mata uang negara terhahap dollar Amerika Serikat, krisis 

ini juga berimbas di Indonesia. Lemahnya mata uang rupiah terhadap dollar AS 

berdampak hebat pada krisis ekonomi moneter pada masa itu. Laju pasti ekonomi 

tidak dapat ditebak tapi pada sektor ini mampu memberikan pertahanannya 

walaupun usaha-usaha besar gulung tikar. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis 

keadaan pasca krisis ekonomi di tahun 2012, mereka memberikan olah data 

Rahayu Imelda, Perancangan dan Penyusunan Sistem Akuntansi pada Maharani Wedding Organizer.2019 
UIB Repository©2019



2 
 

                               Universitas Internasional Batam 
 

 

bahwa UMKM  mampu bertahan dalam kondisi apapun termasuk krisis ekonomi 

moneter.  

Kegiatan usaha dari UMKM mampu membantu pemerintah dalam 

mengatasi tingginya tingkat pengangguran. Menurut kutipan Republika.co.id 

memuat keterangan Bapak Presiden Jokowi pada masa itu bahwa “disektor 

ekonomi perusahaan diminta  kewaspadaan terhadap dinamika ekonomi dunia 

yang sangat dinamis, mulai dari suku bunga, komoditas, arus modal, hingga nilai 

tukar rupiah terhadap mata uang lain, sebab ekonomi dan daya saing sangat 

berpengaruh”. Kesimpulannya UMKM juga memiliki dampak besar akan 

stabilitas perekonomian di Indonesia. 

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis unit UMKM pada tahun 2015 

mencapai 60,7 juta unit dan sebagian besar dari unit tersebut merupakan usaha 

berskala mikro yang presentasenya mencapai 98,73%. Pada tahun 2015 kapasitas 

UMKM untuk terus menyerap tenaga kerja juga megalami peningkatan yang 

apabila dirata-ratakan sebesar 5.9% dengan tenaga kerja lebih dari 132,3 juta 

orang yang diserap. Konstribusi UMKM tidak dapat dikatakan kecil karena unit 

usaha ini memiliki konstribusi ekonomi dalam pembentukan Produk Domestik 

Bruto (PDB) yang pertumbuhannya 6.7%  di periode 2009-2013, dilihat dari 

sektor PDB UMKM yang terbesar terdapat di sektor industri pengolahan, 

Perdagangan dan pertanian. 

Globalisasi yang tidak dapat dihindari menyebabkan UMKM juga harus 

fleksibel dalam memulai bisnisnya, kemajuan perolehan data untuk membentuk 

suatu jaringan pelaku usaha mebutuhkan basis sentra produksi dan juga inovasi. 
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Harapan inilah yang menuntut UMKM utuk tetap eksis di era globalisasi dengan 

memanfaatkan teknologi informasi. Bayak sekali pengolahan data yang dapat 

dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM dengan cara pemanfaatan sistem 

komputerisasi dalam setiap pencatatan historical usaha.  

Pencatatan laporan keuangan dapat menggunakan media komputerisasi 

yang menggunakan suatu wadah aplikasi untuk menyusun laporan keuangan 

perusahaan. Penerapan sistem akuntansi berbasis komputerisasi yang biasa 

digunakan oleh UMKM menggunakan komputer untuk melakukan proses 

pengelolaan data transaksi hingga penyajian laporan keuangan secara otomatis. 

Laporan keuangan yang dijalankan di Indonesia harus berpedoman 

dengan SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik) yang didalam laporan keuangan tersebut memuat aturan-

aturan pencatatan yang harus mengikuti standar yang telah ditentukan. UMKM 

memberikan data yang berisikan informasi keuangan pada unit bisnisnya sehingga 

pada laporan tersebut dapat menggambarkan bagaimana kinerja UMKM dalam 

suatu periode bahkan periode tertentu. 

Salah satu UMKM yang masih sulit dalam menyajikan laporan keuangan 

dengan berbasis komputer yaitu usaha Maharani Wedding Organizer. Pemilik dari 

usaha Maharani Wedding Organizer belum dapat menyajikan laporan keuangan 

yang handal meskipun usaha yang telah dibagunnya sudah beroperasi ± 2 tahun. 

Kendala ini merupakan hal yang sudah lumrah bagi pemilik unit bisnis Usaha 

kecil karena, keterbatasan modal untuk membeli suatu sistem pencatatan 

akuntansi yang biasanya tergolong mahal dan keterbatasan untuk mncurahkan 
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waktu untuk mengupayakan pembuatan laporan keuangan. Pencatatan laporan 

keuangan oleh Maharani Wedding Organizer tergolong sederhana dan tidak 

lengkap karena pemilik tidak disetiap periode menyusun laporan keuangannya. 

Hanya pada saat penerimaan pendapatan baru di record  kedalam pembukuan 

tradisonal. 

Tidak adanya bukti khusus seperti nota yang digunakan, menyebabkan 

pemilik sulit dalam mencatat penerimaan uang, karena semua pemasukan dari 

transaksi masih digabungkan dengan keuangan pribadi. Tidak adanya pencatatan 

daftar aktiva tetap, estimasi biaya yang dikeluarkan dari paket penjualan sehingga 

penentuan margin penjualan berdasarkan hitung-hitungan yang tidak sistematis. 

Laporan keuangan yang tidak runtut dan handal ketika disajikan memiliki 

resiko pemilik tidak mengetahui berapa perolehan keuntungan ataupun kerugian 

pada setiap transaksinya. Berdasarkan uraian permasalahan yang dialami pemilik 

Maharani Wedding Organizer, maka laporan kerja praktik ini akan membahas 

masalah dan memberikan solusi untuk membuat sistem akuntasi pada Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah dengan judul “ Perancangan dan Penyusunan Sistem 

Akuntansi pada Usaha Maharani Wedding Organizer”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Kerja praktik ini memiliki ruang lingkup untuk merancang dan menyusun 

suatu sistem akuntansi yang berbasis komputerisasi dengan menggunakan 

program Microsoft Offce Access. Sistem akuntansi yang dirancang diharapkan 

mampu membantu pembuatan laporan keuangan Maharani Wedding Organizer 
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secara handal dan informasi dari laporan keuangan tersebut dapat memberikan 

jawaban bagi pemilik untuk membuat keputusan bagi usahanya. Pelaksanaan kerja 

praktik ini dimulai dari pengumpulan semua bukti-bukti transaksi seperti nota 

penerimaan uang dan pengeluaran uang, analisis klasifikasi bukti transaksi, 

penginputan bukti transaksi menggunakan sistem, dan penyajian laporan 

keuangan.  

 

1.3 Tujuan Proyek  

Kerja praktik ini memiliki tujuan untuk membantu dalam perancangan 

dan penyusunan suatu sistem. Sistem komputerisasi akuntansi yang berbasis 

akrual dan sesuai standar SAK-ETAP yang berlaku di Indonesia. Harapan dari 

tujuan ini agar pemilik usaha Maharani Wedding Organizer dapat 

mengimplementasikan ini didalam sistem, sehingga dapat mencatat seluruh 

transaksi tanpa missed suatu transaksi apapun agar laporan keuangan yang 

disajikan handal. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Kerja praktik ini memiliki luaran proyek yang sesuai dengan permintaan 

dari pemilik Maharani Wedding Organizer, yang mencakup: 

1. Sistem pencatatan akuntansi berbasis komputerisasi dengan 

menggunakan sistem Microsoft Office Access. 

2. Sistem pencatatan akuntansi untuk meng-record semua transaksi dengan 

dokumen pendukung seperti: 
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a. Jurnal umum 

b. Jurnal penerimaan kas dari jasa 

c. Jurnal pengeluaran kas 

3. Sistem akuntansi untuk pelaporan dan penyajian hasil pencatatan 

akuntansi yang terdiri dari: 

a. Laporan laba rugi 

b. Laporan penjualan 

c. Laporan sisa piutang 

d. Laporan neraca saldo 

e. Buku besar 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Manfaat dari proyek ini yang penulis harapkan dapat bermanfaat bagi 

pemilik yaitu: 

1. Pemilik usaha Maharani Wedding Organizer 

a. Mencatat laporan akuntansi yang sudah terkomputerisasi 

menggunaka sistem Microsoft Office Access. 

b. Memudahkan pemilik untuk mengetahui berapa keuntungan ataupun 

kerugian pada setiap periodenya. 

c. Dapat memberikan harga sesuai dengan perhitungan biaya yang telah 

dikeluarkan. 

d. Mengetahui besaran keuntungan bagi setiap paket wedding yang 

disewa. 
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e. Menghasilkan keluaran berupa informasi laporan keuangan sebagai 

acuan dalam pengambilan keputusan oleh pemilik. 

2. Bagi Akademisi 

a. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang sistem 

komputerisasi akuntansi serta penerapan sistem secara nyata di 

lapangan. 

b. Melakukan pengabdian terhadap masyarakat, khususnya UMKM 

yang belum mampu dalam menyajikan laporan keuangan yang 

berbasis komputerisasi secara handal. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Kerangka pada pembahasan proyek ini disusun dengan tujuan untuk 

memberikan penjelasan ringkas mengenai isi-isi dari setiap bab yang akan 

dibahas. Sistematika pembahasan laporan kerja praktik yang disusun memiliki 

tujuh bab, yang terdiri: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini memuat latar belakang masalah, ruang lingkup, tujuan 

proyek, luaran proyek, manfaat proyek dan sistematika 

pembahasan atas penyusunan laporan kerja praktik ini. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan rangkuman singkat tentang semua materi 

terkait yang terdapat di dalam berbagai referensi atau landasan 
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yang terdiri dari teori-teori yang akan diuraikandan sebagai 

pelaksanaan topik kerja praktik ini. 

BAB III  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini memuat profil perusahaan, bentuk dari struktur organisasi 

perusahaan, aktivitas kegiatan operasional perusahaan, dan sistem 

yang digunakan oleh perusahaan. 

 

 

BAB IV  METODOLOGI 

Bab ini memuat uraian secara rinci, singkat dan juga jelas. Pada 

bab ini berisi rancangan penelitian, teknik pengumpulan data, 

proses perancangan, dan jadwal pelaksanaan proyek. 

BAB V  ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini memuat deskriptif dari hasil observasi mahasiswa di 

tempat penelitian, perancangan sistem yang berisi uraian produk 

yang dihasilkan. 

BAB VI  IMPLEMENTASI 

Bab ini memuat implementasi dan umpan balik yang diperoleh dari 

hasil perancangan yang diimplementasi pada tempat kerja praktik.  

BAB VII  KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini memuat kesimpulan yang telah dirangkuman yng berkaitan 

dengan topik yang dipilih, saran bagi pemilik usaha dan juga untuk 

peneliti selanjutnya untuk dapat dikembangkang kedepannya. 
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