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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

 UMKM menjadi salah satu peranan di Indonesia dikarenakan UMKM di 

Indonesia pernah menyelamatkan dari krisis yang terjadi pada tahun 1997. Dalam 

hal ini UMKM memberikan dorongan besar dalam sektor perekonomian 

Indonesia. Masalah krisis ekonomi di Indonesia merupakan hal yang serius yang 

perlu perhatikan. Saat terjadinya krisis ekonomi, UMKM yang mampu bertahan 

dan berkembang di Indonesia sampai saat ini. Pada tahun 2018, Kementrian 

Keuangan menyebutkan bahwa sebanyak lebih dari 58,9 juta UMKM dapat 

menyedikan tempat bekerja bagi 107,6 juta penduduk di Indonesia serta 

meningkatkan PDB (Peredaran Domestik Bruto). 

 Dengan perkembangan zaman saat ini, pertumbuhan UMKM akan 

meningkat dan diprediksikan akan bertambah di era globalisasi dengan 

menggunakan teknologi masa kini. Dengan menerapkan sistem akuntansi berbasis 

computer dalam melakukan proses pengerjaan data laporan keuangan secara 

sederhana, sehingga dengan tujuan mampu bersaing untuk UMKM. 

 UMKM telah terbukti sebagai penompang ekonomi Indonesia. Ketika 

zaman krisis ekonomi UMKM tetap mampu berkontribusi sebagai pencipta 

lapangan kerja bagi warga Indonesia. UMKM juga berkontribusi sebagai salah 

satu penyumbang devisa negara.  

Laporan keuangan berisi mengenai informasi-informasi keuangan UMKM 

dalam jangka waktu akuntansi yang menjabarkan seberapa besarnya performa 
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UMKM pada periode yang ditentukan. Laporan keuangan wajib disertai oleh 

sistem pencatatan akutansi serta harus berdasarkan dari SAK-ETAP sehingga 

menjadikan panduan inti pada pengambilan suatu keputusan untuk pemilik 

UMKM dalam merencakanan usahanya. 

 Sebagian besar UMKM sulit dalam memaparkan laporan keuangan yang 

relevan. Masalah ini dihadapi oleh I LOVE SOYAKU, UMKM yang telah 

memulai usaha ± 6 tahun dan belum ada penggunaan sistem pencatatan akuntansi. 

I LOVE SOYAKU mencatat laporan keuangan tidak sesuai pada pencatatan yang 

standar, sepperti mencatat harga beli, harga jual dan jumlah laba, datn tidak 

menyusun laporan keuangan. 

 Pencatatan yang belum rapi, akan sulit menghasilkan laporan keuangan 

dan membutuhkan waktu dalam memberikan hasil laporan. Dari hasil yang 

diperoleh membuat pemilik tidak mengetahui situasi usaha tersebut apakah 

mengalami keuntungan atau pun kerugian, sehingga sangat sulit untuk 

pengambilan keputusan untuk kelanjutan usaha. Dalam hal ini kerja praktik 

bertujuan untuk menjabarkan masalah-masalah pada sistem pencatatan akuntansi 

serta memperbaiki dan memperbaharui sistem menjadi lebih terstrukturisasi. 

Kerja praktik ini berjudul “Perancangan dan Penyusunan Sistem Pencatatan 

Akuntanssi pada I LOVE SOYAKU” 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Dalam kerja praktik yang diteliti meliputi prosedur atau tata cara untuk 

membuat, menata, mempersiapkan, serta menerapkan sistem akuntasi 

menggunakan software berbasis Microsoft Office Access. Dengan tersedianya 
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program sistem akuntansi, maka diharapkan mampu menyediakan informasi yang 

handal atau dapat dimanfaatkan sebagai salah satu dasar untuk kepentingan 

pengambilan keputusan. 

Proses kerja praktik dimulai dengan mengumpulkan bukti ataupun catatan 

transaksi, penginputan bukti, analisis bukti hingga menyajikan laporan keuangan. 

Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang terdiri dari 

laporan posisi finansial atau neraca, laporan pendapatan dan biaya serta laporan 

tambahan berupa penjualan dan pembelian.  

 

1.3 Tujuan Proyek 

Pengoperasian dalam kerja praktik bertujuan untuk memperbaiki serta 

memperbaharui sistem akuntansi menggunakan metode akrual berdasarkan 

dengan standar peraturan akuntansi masa kini. Diharapkan aplikasi sistem sudah 

dirancang untuk bisa dijalankan oleh I LOVE SOYAKU untuk memperoleh 

pencatatan semua transaksi dan menghasilkan informasi dan keuangan yang 

handal dan dipertanggungjawabkan serta dipahami oleh pengusaha. Dengan 

menerapkan sistem yang dibuat diharapkan dapat mendukung pemilik untuk 

mengambil sebuah keputusan. 

 

1.4 Gambaran Umum Proyek 

Gambaran umum pelaksanaan kerja praktik ini sesuai permintaan I LOVE 

SOYAKU yaitu terdiri atas: 
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1. Sistem pencatatan akuntansi dibuat berbasis dari  sistem software 

Microsoft Office Access  dengan informasi data berupa rincian akun dan 

rincian supplier 

2. Sistem yang dirancang memiliki tujuan utama yaitu untuk melakukan 

pencatatan jurnal yang terdiri dari: 

a. Jurnal umum dan jurnal penyesuaian 

b. Jurnal pembelian 

c. Jurnal penjualan 

3. Selain untuk pencatatan jurnal, sistem ini dirancang untuk dapat 

menghasilkan laporan dari hasil pencatatan serta menyajikan informasi 

keuangan yang berperan penting untuk menjadi dasar pertimbangan 

tindakan atau keputusan ekonomi. Laporan-laporan tersebut berupa: 

a. Laporan laba rugi 

b. Laporan posisi keuangan 

c. Laporan pembelian 

d. Laporan penjualan 

 

1.5 Manfaat proyek 

Setiap sistem yang sudah dibuat diharapkan memiliki faedah terhadap 

pengguna baik dari sisi pemilik ataupun sisi akademisi berikut rinciannya: 

1. Bagi pemilik usaha 

a. Mengoprasikan pembukuan akuntansi melalui sistem ini sehingga 

lebih mudah mengerti untuk memahami kondisi keuangan pada 

usaha tersebut. 
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b. Dari hasil laporan yang dibuat, pemilik usaha akan lebih muda 

untuk mengambil keputusan yang di bembangkan kedepannya 

2. Bagi akademi 

a. Meningkatkan ilmu dan pengetahuan mengenai sistem akuntasi 

berserta kerja praktek dilapangan secara nyata. 

b. Memberikan bantuan bagi masyarakat, tepatnya kepada pemilik 

UMKM yang belum mengenal cara penyajian laporan keuangan 

secara baik dan benar. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

 Tahap-tahap yang digunakan untuk menyusun laporan kegiatan kerja 

praktik yang memiliki objektif dalam memberi informasi pengertian beserta 

penjelasan yang mudah mengerti tentang isi dari pembahasan yang tuliskan. 

Pembagian tahap pembahasan kegiatan kerja praktik dijabarkan menjadi tujuh 

bab, yaitu: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menjabarkan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup 

kegiatan, tujuan kegiatan kerja praktik, luaran kegiatan kerja praktik, 

manfaat kegiatan kerja praktik dan sistematika pembahasan atas 

penyusunan laporan kerja praktik ini. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
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 Bab ini terdiri dari semua sumber-sumber data yang relevan dengan 

pembahasan yang dikajikan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai referensi 

dasar dalam melakukan pelaksanaan kegiatan kerja praktik ini. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Bab ini terdiri dari informasi mengenai identitas tempat usaha kegiatan 

kerja praktik, struktur organisasi tempat usaha kegiatan kerja praktik, 

aktivitas kegiatan operasional tempat usaha kegiatan kerja praktik dan 

sistem yang digunakan oleh tempat usaha kegiatan kerja praktik. 

BAB IV METODOLOGI 

 Bab ini terdiri dari rancangan penelitian, teknik pengumpulan data, proses 

perancangan dan jadwal pelaksaan proyek. Dalam bab ini, diuraikan 

desain, metode atau pendekatan yang akan digunakan dalam menjawab 

permasalahan proyek untuk mencapai tujuan proyek, serta tahapan proyek 

secara lengkap, singkat dan jelas. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

 Bab ini terdiri dari analisis data dimana meliputi gambaran dari hasil 

observasi yang dilaksanakan mahasiswa di tempat penelitian, perancangan 

sistem yang berisi uraian produk yang dihasilkan. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

 Bab ini adalah penyusunan atas uraian tahap yang ada pada beberapa tahap 

implementasi yang terjadi serta respon balik atau feedback yang 

didapatkan dari hasil implementasi atas sistem yang sudah dirancang di 

lokasi kerja praktik demi revisi sistem yang lebih baik dan dapat 

dioperasikan.  
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BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi mengenai rangkuman hal-hal yang berhubungan dengan 

topik yang dipilih, saran yang merupakan hal-hal yang ditemukan selama 

proses kerja praktik berserta catatan yang perlu diteliti untuk dapat 

dikembangkan oleh pengguna atau peneliti berikutnya. 
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