
BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam UU No. 9 tahun 1995 pasal 5 ayat 1 bahwa Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah atau UMKM dikenal sebagai usaha kecil menengah yang mengacu 

pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi atau perorangan dengan 

kekayaan bersih maksimal dua ratus juta rupiah (belum termasuk tanah dan 

bangunan). UMKM merupakan bagian dari perekonomian yang membantu 

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Negara-negara maju pun 

turut mengembangkan UMKM, tidah hanya di negara berkembang. Di Indonesia 

UMKM merupakan solusi dalam mengatasi masalah pengangguran. Adanya 

usaha mikro menjadikannya sebagai pokok dari pertumbuhan pendapatan dan 

kesempatan kerja. Banyaknya ketersediaan lowongan kerja berarti UMKM juga 

memberikan peran strategis dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran 

yang merupakan bagian dari upaya pemerintahan. 

Untuk mengetahui kapan suatu usaha dikatakan berhasil atau tidak dapat 

dilihat dari laporan keuangan. Namun hal ini masih kurang dipahami oleh 

sebagian besar UMKM. Fungsi dari laporan keuangan adalah memberi analisa 

dari kinerja keuangan dengan memberikan informasi mengenai posisi keuangan 

serta arus kas perusahaan.  

Manfaat ini dapat diperoleh UMKM dengan adanya laporan keuangan, 

karena adanya penyusunan laporan keuangan maka kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan akan tersimpan secara rinci. Hal ini memudahkan UMKM untuk 

beroperasi dengan lebih baik dan efisien serta mengetahui kekurangan-
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kekurangan yang dapat diperbaiki untuk menjadi lebih baik di masa yang akan 

datang. 

Semakin berkembangnya UMKM yang tersebar luas di Indonesia, di kota 

Batam ada UMKM yang mengalami perkembangan signifikan seperti usaha Pet 

Shop yang semakin banyak dan ketatnya persaingan antar satu dengan yang 

lainnya. Tetapi perkembangan ini tidak sejalan dengan penggunaan laporan 

keuangan yang dianggap masih sulit dimengerti dan menyita banyak waktu dan 

mengakibatkan pemilik usaha enggan melakukan pencatatan secara komputerisasi 

dan lebih memilih untuk melakukan pencatatan secara manual. 

Standar dalam pencatatan akuntansi UMKM yaitu SAK EMKM atau 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah Makro yang 

dirancang khusus dan disahkan oleh IAI. SAK EMKM dapat menjadi dorongan 

kepada pengusaha-pengusaha kecil di Indonesia untuk berkontribusi secara 

signifikan terhadap pengembangan UMKM yang lebih maju dimana dengan 

adanya pelaporan keuangan, pengusaha dapat mengetahui secara jelas dan 

seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. 

Kawaii Pet Shop sudah mulai beroperasi sejak tahun 2017. Pencatatan 

keuangan yang dilakukan Kawaii Pet Shop tergolong sederhana, dimana 

menggunakan pencatatan secara manual yang hanya mencakup pemasukan, 

pengeluaran kas dan pencatatan stok. Hal ini mengakibatkan pemilik kesulitan 

untuk mengetahui besarnya pemasukan dan pengeluaran harian serta laba atu rugi 

yang terjadi dalam satu periode. 
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Salah satu halangan utama yang membuat Kawaii Pet Shop tidak 

memiliki sistem pencatatan akuntansi yang memadai dikarenakan keterbatasan 

pengetahuan dalam bidang akuntansi. Berdasarkan penjabaran latar belakang, 

maka penulis bertujuan melakukan observasi dan merancang sistem pencatatan 

akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan serta dapat diimplementasikan di 

Kawaii Pet Shop dengan judul “Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi 

pada Kawaii Pet Shop”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Lingkup dari kerja praktik ini adalah merancang sebuah sistem akuntansi 

berbasis sistem komputerisasi menggunakan program Microsoft Office Access 

yang dapat menyajikan laporan keuangan dan digunakan oleh pemilik usaha. 

Sistem pencatatan akuntansi digunakan untuk transaksi harian berupa jurnal 

umum dan jurnal khusus berupa jurnal pembelian dan penjualan yang 

menghasilkan laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan, laba rugi, 

persediaan barang, penjualan dan pembelian. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Proyek dari kerja praktik ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Merancang sistem pencatatan akuntansi sesuai dengan kebutuhan Kawaii 

Pet Shop sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar dapat 

diimplementasikan dengan benar. 

2. Pencatatan akuntansi yang lebih efektif dan efisien. 
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3. Meningkatkan kinerja perusahaan dengan sistem pencatatan yang akurat 

dan bermanfaat untuk diterapkan di Kawaii Pet Shop. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Hasil dari proyek ini adalah form yang digunakan dalam mencatat 

transaksi berupa: 

1. Form penjualan 

2. Form pembelian 

3. Form persediaan 

Perancangan sistem pencatatan akuntansi dengan Microsoft Office Access 

mulai dari pencatatan transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan. 

Sistem akuntansi yang dihasilkan berupa: 

1. Penjurnalan transaksi: 

a. Jurnal umum 

b. Jurnal pembelian 

c. Jurnal penjualan 

2. Laporan: 

a. Laporan posisi keuangan 

b. Laporan laba rugi 

c. Laporan persediaan barang 

d. Laporan penjualan 

e. Laporan pembelian 

f. Laporan neraca saldo 
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1.5 Manfaat Proyek 

Proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada: 

1. Pemilik usaha 

Diharapkan mampu mengatasi masalah pencatatan akuntansi serta dapat 

menghasilkan laporan keuangan sederhana sehingga perusahaan dapat 

mengetahui seberapa besar rincian pendapatan dan pengeluaran setiap 

periode. Perusahaan juga dapat melakukan pencatatan akuntansi secara 

handal dan tepat dalam transaksi-transaksi yang terjadi agar dapat 

mengetahui siklus keuangan secara lebih rinci dan dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan bisnis ke depannya. 

2. Akademisi 

Hasil dari kerja praktik ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan 

menambah pengetahuan mengenai sistem pencatatan akuntansi yang 

dapat dijadikan sebagai pembanding antara praktik kerja dan teori yang 

dipelajari dalam akuntansi. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan menjelaskan gambaran isi dan pembahasan 

laporan penelitian yang disusun dalam tujuh bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, ruang lingkup 

serta tujuan, luaran dan manfaat proyek yang dilakukan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan membahas landasan teori, informasi mengenai materi 

yang terpaut dalam pelaksanaan dan laporan penelitian. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Bab ini akan menjelaskan secara singkat identitas, sejarah 

perusahaan, struktur organisasi, aktivitas kegiatan operasional, dan 

sistem keuangan yang digunakan oleh perusahaan. 

BAB IV METODOLOGI 

Bab ini menguraikan desain, metode maupun pendekatan yang 

digunakan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang 

ada dalam proyek. Bab ini juga membahas mengenai teknik 

pengumpulan data, proses perancangan, rancangan penelitian, 

tahapan, dan jadwal pelaksanaan. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN  

Bab ini terdiri dari analisis data, perancangan dan kendala dalam 

implementasi. Analisis data menjelaskan gambaran hasil observasi 

atau wawancara serta bagian perancangan berisi penjelasan sistem 

yang dirancang dalam penelitian. Apabila proyek tidak dapat 

diimplementasikan maka akan diuraikan dalam kendala 

implementasi. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini membahas mengenai proses saat terjadinya implementasi 

dan umpan balik yang diperoleh dari perancangan sistem yang 
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diterapkan pada tempat penelitian usaha serta berisi implementasi 

sistem dan kondisi usaha setelah implementasi. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini penulis memberikan kesimpulan secara keseluruhan, saran 

bagi klien dan peneliti selanjutnya serta catatan yang perlu 

ditindaklanjuti. 
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