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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) didalam Undang Undang 

Nomor 20 tahun 2008 mengemukakan bahwa UMKM merupakan usaha produktif 

milik perorangan/badan yang memenuhi syarat dan yang mampu berdiri sendiri. 

Tujuannya untuk mengembangkan usaha dalam rangka membangun 

perekonomian nasional. Peranan UMKM di perekonomian Indonesia terhitung 

penting. Terjadinya krisis moneter yang telah melanda Indonesia pada tahun 1998 

membuktikan bahwa UMKM masih bertahan ketika perusahan-perusahan besar 

gugur. 

Pada masa globalisasi ini, pemerintah memilih salah satu alternatif dalam 

mengurangi presentase pengangguran dengan melakukan pemberdayaan UMKM. 

Menurut data Kementerian Keuangan pada tahun 2018, UMKM mampu 

membuka lapangan kerja sebesar 96,87% angkatan kerja atau menampung sekitar 

116,73 juta orang, dan berkontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) 

yang mencapai 60%. 

Dalam pertumbuhan UMKM di Indonesia yang terus meningkat, akan tetapi 

masih sangat minim kesadaran tentang pentingnya suatu laporan keuangan dalam 

dunia usaha. Pencatatan akuntansi yang dilakukan hanya secara manual dengan 

menggunakan sistem pencatatan secara manual tidak menggunakan sistem 

pencatatan secara komputer, para pemilik usaha harusnya mempunyai 

pengetahuan dalam melakukan pencatatan akuntansi yang benar supaya mampu 

meningkatkan keefesiensian dan keefektifan dalam aktivitas operasional. 
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Sistem pencatatan akuntansi yang berbasis komputer mampu membantu 

pemilik usaha untuk menyajikan laporan keuangan yang dibutuhkan sesuai 

pedoman SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan 

Menengah). Kondisi ini tentunya akan memberikan keuntungan bagi perusahaan, 

yaitu mempermudah proses penyajian laporan keuangan dalam pekerjaan 

akuntansi. 

Kendala keterbatasan sumber daya manusia pada Lina Salon membuat salon 

ini memutuskan untuk melakukan pencatatan secara manual seperti pencatatan 

dalam buku. Tetapi dengan pencatatan manual tersebut perusahaan tidak mampu 

menghasilkan laporan keuangan yang akurat setiap periodenya. Bersumber pada 

permasalahan yang telah dialami oleh UMKM di atas maka akan dilakukan 

observasi melalui kerja praktik kepada Lina Salon dengan tujuan agar dapat 

membantu mengatasi permasalahan yang sedang dialami dan menentukan judul 

“Perancangan, Penyusunan dan Implementasi Sistem Akuntansi pada Lina 

Salon”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Objek dari kerja praktik ini adalah Lina Salon. Lina Salon adalah salon yang 

telah beroperasi selama 5 tahun tetapi tidak mampu membuat laporan keuangan 

setiap periodenya. Sistem pencatatan yang dilakukan oleh Lina Salon hanya 

pencatatan secara manual yaitu pencatatan didalam buku pada saat terjadi 

transaksi. Sehingga pemilik tidak mampu mengetahui secara jelas biaya 

operasional yang dikeluarkan, pendapatan yang diterima dan keuntungan atau 

kerugian yang dialami perusahaan. Pemilik juga memiliki kendala dalam 
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mengambil keputusan bisnis untuk kedepannya, karena tidak memahami secara 

jelas posisi keuangannya. 

Ruang lingkup dari kerja praktik ini adalah perancangan, penyusunan dan 

implementasi sistem pencatatan akuntansi untuk Lina Salon dengan menggunakan 

program Microsoft Office Access. Perancangan sistem akan membantu pemilik 

untuk menyediakan laporan keuangan sesuai pedoman SAK EMKM (Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah). Sistem pencatatan 

akuntansi yang dilakukan pada kerja praktik ini diawali dari menginput transaksi-

transaksi hingga penyediaan laporan keuangan. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Kerja praktik ini bertujuan untuk merancang dan menyusun sistem 

pencatatan akuntansi yang akurat dan mampu diimplementasikan dalam usaha 

Lina Salon. Sistem yang dirancang juga mampu membantu pemilik untuk 

memantau dan mengawasi pendapatan, pembelian dan persediaan barang. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Luaran proyek yang akan dihasilkan merupakan sistem pencatatan akuntansi 

dengan menggunakan program Microsoft Office Access yang berisi pencatatan 

akuntansi keuangan. Sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang 

diperlukan sesuai pedoman SAK EMKM.  
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1.5 Manfaat Proyek 

Manfaat yang diharapkan dari proyek ini: 

1. Bagi Pemilik Usaha 

Proyek ini diharapkan mampu membantu pemilik memahami kondisi 

gambaran keuangan usaha, pencarian data, pencatatan akuntansi dan 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam bentuk laporan keuangan 

sehingga dapat mengambil keputusan untuk bisnis ke depannya. 

2. Bagi Akademis 

Proyek ini diharapkan mampu menjadi referensi dalam pembuatan laporan 

keuangan dengan mengembangkan penerapan sistem akuntansi pada 

proyek-proyek berikutnya. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berisi pembahasan setiap bab dalam penyusunan 

laporan kerja praktik ini. Sistematika ini bertujuan untuk menyampaikan uraian 

secara umum. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, ruang lingkup, tujuan proyek, 

luaran proyek, dan manfaat proyek yang dihadapi salon pada saat ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang teori-teori akuntansi sehingga mampu 

membantu menjelaskan sistem kerja praktik dan mampu dijadikan 

sebagai referensi. 
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BAB III  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini membahas identitas perusahaan, struktur organisasi, aktivitas 

operasional dan sistem yang digunakan perusahaan pada saat ini. 

BAB IV  METODOLOGI 

Bab ini membahas tentang rancangan penelitian, teknik pengumpulan 

data, proses perancangan sistem dan jadwal pelaksanaan kerja praktik 

BAB V  ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini membahas tentang analisis data, perancangan sistem, dan 

kendala yang muncul saat implementasi. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini membahas tentang saat implementasi sistem pada salon dan 

kondisi setelah implementasi.  

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas tentang kesimpulan, saran dan catatan yang perlu 

ditindaklanjuti. 

Fiona. Perancangan, Penyusunan dan Implementasi Sistem Akuntansi pada Lina Salon. UIB Repository©2019




