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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini perekonomian UMKM di Indonesia semakin berkembang 

tiap tahunnya. Dalam UMKM fungsi ilmu akuntansi sangat penting dalam 

menjalankan sebuah perusahaan terutama dalam membuat sebuah laporan 

keuangan. Hal tersebut dikarenakan rata – rata pemilik perusahaan kebanyakan 

tidak memiliki dasar akuntansi yang benar, sehingga laporan keuangan yang 

diperoleh pemilik belum akurat. 

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan kegiatan yang 

dimiliki oleh perseorang atau badan usaha dengan syarat yang telah terpenuhi dan 

keriteria untuk usaha mikro. Tujuan dari UMKM yaitu untuk mendapatkan laba 

berskala besar namun sering sekali ditemui permasalahan dalam melakukan 

kegiatan oprasionalnya. Permasalahan yang sering dihadapi oleh kebanyakan 

UMKM yaitu dalam pengelolaan laporan keuangan. Pemilik usaha sering 

melakukan asumsi dalam mengambil keputusan karena tidak melakukan 

pencatatan yang baik dan akurat, maka dari itu penting dengan adanya informasi 

laporan keuangan dapat menyajikan informasi keuangan yang efektif dan benar 

karena laporan keuangan adalah hal yang diperlukan oleh perusahaan agar dapat 

mengurangi kesalahan dalam pencatatan.  

Informasi laporan keuangan sangat diperlukan bagi semua pihak, seperti 

kepada pihak internal dan eksternal yang digunakan untuk mengambil keputusan, 

bahan pertimbangan dan dapat digunakan dalam menggambarkan kinerja 

perusahaan tersebut. 
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Bidang usaha yang saat ini banyak diminati oleh pengusaha adalah salon. 

Banyak kita ketahui sekarang ini penampilan dan kerapian sangatlah dibutuhkan 

oleh kebanyakan orang baik wanita atau pria semakin meningkat, dari semua 

kalangan baik untuk penampilan sehari-hari maupun acarah besar. Hal ini 

dimanfaatkan oleh pengusaha yang memiliki usaha salon adalah ibu Ina yang 

telah merintis usahanya dari Ina Salon.  

Ina Salon merupakan usaha yang didirikan oleh ibu Ina secara 

perseorangan dimana salon merupakan usaha dalam bidang jasa yang berlokasi di 

Bengkong Sadai, Kota Batam. Secara umum UMKM ini dikhususkan untuk 

semua kalangan, anak-anak hingga dewasa. Ina Salon telah berdiri lebih dari dua 

tahun dan ibu Ina merintis usahanya dengan sederhana. Saat ini ibu Ina memiliki 

seorang karyawan yang bekerja dalam membantu melaksanakan kegiatan 

operasional usahanya, namun usahanya masih melakukan pencatatan 

menggunakan buku.  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adanya keinginan untuk  

mengevaluasi, mengobservasi dan membuat sistem pencatatan keuangan yang 

bisa dipakai dikemudian hari oleh Ina Salon. Berdasarkan uraian tersebut, penulis 

melakukan perancangan sistem dengan judul “Perancangan dan Penyusunan 

Sistem Akuntansi pada Ina Salon” 
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1.2 Ruang Lingkup 

Ina Salon memerlukan sebuah sistem agar dapat membantu mempercepat 

transaksi setiap hari secara akurat agar dapat mengolah laporan keuangannya, 

sehingga ruang lingkupnya adalah untuk merancang sebuah sistem pencatatan 

akuntansi memakai Microsoft access yang mampu memberikan laporan keuangan 

secara akurat dan dapat membuat sebuah sistem yang bisa di implementasikan 

pada pemilik UMKM. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan proyek ini yaitu untuk membuat sistem pencatatan akuntansi secara 

akurat dan dapat mempermudah dalam mencatat transaksi setiap hari sesuai 

dengan kebutuhan UMKM. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Membuat sebuah sistem untuk mencatat laporan keuangan dengan  

menggunkan aplikasi Microsoft Access merupakan luaran dari proyek ini. Luaran 

proyek akan dihasilkan menggunakan aplikasi ini yaitu berupa: 

1. Sistem pencatatan transaksi penjualan baik jasa atau barang, pembelian, 

penerimaan dan pengeluaran kas, dan jurnal umum. 

2. Laporan laba rugi, laporan neraca saldo, laporan posisi keuangan, laporan 

stock dan buku besar. 
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1.5 Manfaat Proyek 

a. Bagi Perusahaan  

Dengan menggunakan aplikasi Microsoft Access maka diharapkan akan 

dapat mempermudah pemilik salon dalam melakukan pencatatan transaksi 

keuangan secara sederhana dan akurat. 

b. Bagi Akademis 

Dengan sistem pencatatan akuntansi ini bisa menjadi sumber dan refrensi 

unuk mahasiswa dalam membuat dan mendesain sistem serta dapat 

memberikan pengetahuan dalam bidang akademis. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, ruang lingkup, luaran 

proyek, tujuan   dan manfaat proyek, serta sistematika pembahasan 

atas penyusunan laporan kerja praktek ini. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai kerangka teoritis, kajian pustaka yang 

dapat digunakan dalam menjalankan kerja praktek serta uraian 

penyusunan konsep penerapan kerja praktek. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Bab ini berisi mengenai identitas dari UMKM, struktur dalam 

organisasi, dan aktivitas yang ada pada kegiatan operasional 

UMKM. 
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BAB IV METODOLOGI 

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, objek penelitian, teknik 

pengumpulan data, metodologi pelaksanaan, jadwal kerja, serta 

perancangan. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi mengenai gambaran hasil observasi, perancangan 

luaran proyek, dan kendala implementasi. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini berisi mengenai implementasi atau kunjungan luaran 

proyek serta kondisi setelah implementasi. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan mengenai judul yang telah 

dipilih serta saran kepada perusahaan mengenai hal yang 

ditemukan dalam melakukan kerja praktek. 
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