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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bedasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang

Wajib Daftar Perusahaan Pasal 1, dapat disimpulkan bahwa perusahaan adalah

suatu badan usaha yang menjalankan usahanya secara tetap, terus menerus dan

didirikan, bekerja serta berdomisili di wilayah Negara Indonesia dalam tujuan untuk

mendapatkan profit atau laba. Pengusaha merupakan orang pribadi atau suatu

persekutuan atau badan hukum yang menjalankan atau bertanggung jawab pada

suatu usaha. Usaha merupakan segala kegiatan ekonomi atau usaha yang

dilaksanakan oleh seorang pengusaha yang memiliki tujuan memperoleh profit atau

laba.

Menurut Kwartono (2007), UMKM adalah masyarakat yang melakukan

kegiatan ekonomi dalam skala menengah ke bawah. Kegiatan usaha masyarakat

dikategorikan UMKM jika memiliki kekayaan bersih tidak lebih dari

Rp.200,000,000 tanpa diperhitungkan nilai tanah serta bangunannya sebagai tempat

melakukan kegiatan usaha. Peredaran usaha dalam satu periode tidak boleh

melebihi satu miliyar rupiah dan wajib dengan kepemilikan warga Indonesia.

Secara garis besar UMKM dibagi empat jenis usaha yaitu usaha di sektor

perdagangan dan jasa serta industri dan pertanian. UMKM memiliki peran yang

penting dalam kegiatan membangun perekonomian suatu negara melalui skala

usahanya dan jumlah terciptanya lapangan kerja. UMKM menjadi telah tokoh

utama sejak waktu Indonesia merdeka sebagai pendorong ekonomi nasional

(Rudjito, 2003).
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Laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2018) merupakan

bentuk penyajian informasi atau laporan yang berasal dari proses siklus akuntansi

yang terdiri dari kegiatan pencatatan, pengklasifikasi, pengikhtisar serta perlaporan

yang bermanfaat untuk penggunanya dalam pengambilan tindakan atau keputusan.

Informasi laporan keuangan tersebut penting pagi untuk para pelaksana kegiatan

ekonomi untuk memberikan gambaran kinerja usahanya dimasa sekarang dan

dimasa berikutnya. Informasi yang dihasilkan dapat berguna dalam mengatur dan

mengawas operasionalnya suatu usaha. Hal ini dapat menunjukkan bahwa laporan

keuangan dapat memberikan manfaat bagi pelaksana kegiatan ekonomi termasuk

UMKM atau pengusaha kecil.

Menurut Kwartono (2017), usaha kecil adalah sebuah kegiatan ekonomi

yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan usaha yang tidak dimiliki baik

secara lansung atau tidak lansung oleh badan usaha menengah atau badan usaha

besar yang memenuhi syarat Undang-Undang yang berlaku. Pada umumnya usaha

kecil atau UMKM tidak memiliki pencatatan yang dapat memberikan informasi

yang handal.

Toko Jayden Fish merupakan salah satu usaha kecil atau UMKM

perdagangan ikan hias dan perlengkapannya yang berkedudukan di Batam. Selama

operasionalnya Toko Jayden Fish tidak pernah melakukan sistem pencatatan

transaksi yang handal sehingga tidak dapat mengetahui kondisi keuangan usahanya.

Dalam kasus ini, peneliti ingin mencoba untuk mengembangkan Toko Jayden Fish

dengan merancang sebuah aplikasi akuntansi untuk melakukan pencatatan. Sistem

yang dirancang diharapkan berguna dalam memberikan informasi yang membantu

Toko Jayden Fish dalam mengembangkan usahanya
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1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerja pratek menggunakan Program Microsoft Office

Access untuk merancang, menyusun dan menganalisa sistem akuntansi. Sistem

yang dirancang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam proses pengambilan

keputusan.

Hal yang dirancang dalam kerja pratek ini meliputi pengumpulan bukti

transaksi, analisis bukti transaksi, penginputan bukti dan penyajian laporan

keuangan sesuai dengan bukti yang tersedia. Laporan keuangan yang disajikan akan

terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan penjualan, laporan

pembelian dan laporan persediaan.

1.3 Tujuan Proyek

Tujuan kerja pratek ini adalah untuk membantu UMKM dalam

penyusunan laporan keuangan akuntansi sesuai dengan ketentuan akuntasi yang

berlaku. Sistem akuntansi yang diimplementasikan ini diharapkan mampu mencatat

dan melaporkan seluruh transaksi serta menghasilkan laporan keuangan yang

handal bagi Toko Jayden Fish.

Sistem tersebut diharapkan dapat digunakan Toko Jayden Fish dalam

mengendalikan persediaan. Sistem ini diharapkan pemilik dapat mengetahui jumlah

persediaan yang tersedia pada periode tertentu.

1.4 Luaran Proyek

Sesuai permintaa Toko Jayden Fish, proyek ini memiliki luaran proyek

mencakup:
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1. Menggunakan sistem program aplikasi Microsoft Office Access

untuk merancang sistem akuntasi yang memiliki data informasi

berupa daftar akun dan daftar persediaan.

2. Merancang sistem untuk pengendalian persediaan dan pencatatan

transaksi  yang didukung oleh dokumen seperti:

a. Jurnal Umum.

b. Kartu Persediaan.

3. Merancang sistem untuk penyajian laporan akuntansi dari

pencatatan bukti yang terdiri dari:

a. Laporan laba rugi.

b. Laporan posisi keuangan.

c. Laporan penjualan.

d. Laporan pembelian.

e. Laporan persediaan.

1.5 Manfaat Proyek

Kerja pratek ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Toko Jayden Fish

a. Memiliki metode atau sistem pencatatan transaksi;

b. Mengetahui jumlah dan nilai persediaan yang tersedia serta

meningkatkan pengendalian persediaan;

c. Menghasilkan informasi akuntansi dan keuangan yang bisa digunakan

sebagian acuan pengambilan keputusan.
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2. Akademisi

a. Menambah wawasan penerapan akuntansi di dunia nyata dan di

lapangan kerja.

b. Membantu UMKM yang belum mampu atau tidak mengerti dalam

penyajian laporan keuangan.

1.6 Sistematika Pembahasan

Penyusunan pembahasan kerja pratek ini memiliki tujuan untuk

memberikan penjelasana sederhana atau gambaran umum mengenai bab yang akan

disajikan. Bab yang akan disajikan berjumlah tujuh yang terdiri dari

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan informasi berupa latar belakang masalah, ruang lingkup,

tujuan utama proyek, gambaran proyek, manfaat proyek dan sistematika

pembahasan atas laporan kerja pratek ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memberikan informasi berupa rangkuman sederhana mengenai

semua materi yang terdapat di dalam berbagai referensi. Pada bab ini menyajikan

informasi teori, temuan, hasil penelitian sebelumnya dan informasi lain yang

relevan untuk dijadikan referensi dalam melakukan kerja praktik ini.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini memberikan informasi identitas perusahaan, struktur perusahaan,

aktivitas kegiatan operasional perusahaan, dan sistem yang sedang digunakan oleh

perusahaan.
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BAB IV METODOLOGI

Bab ini memberikan informasi desain, metode atau cara yang akan

digunakan untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam menyelesaikan proyek,

rincian tahapan proyek dengan singkat dan jelas. Pada bab ini disajikan rancangan

penelitian, teknik pengumpulan data, proses perancangan, dan jadwal pelaksanaan

proyek.

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN

Bab ini memberikan informasi analisis data berupa gambaran hasil

observasi dari sisi mahasiswa di lapangan dan rancangan sistem yang terdiri dari

uraian sejumlah informasi selama kegiatan berlansung.

BAB VI IMPLEMENTASI

Bab ini menyajikan hasil kumpulan informasi pada tahap implementasi dan

pendapat yang dikumpul dari hasil proses merancang sistem akuntasi yang

diimplementasi di lokasi kerja praktik dilakukan.

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan informasi berupa kesimpulan yang terdiri dari

rangkuman selama penelitian yang berpengaruh selama proses penelitian, saran

yang terdiri dari perihal yang diketahui dalam proses melakukan kerja praktik dan

catatan-catatan untuk ditindaklanjuti oleh pengguna atau peniliti lain di penelitian

berikutnya.
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