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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau dapat disebut juga UMKM 

merupakan kelompok bisnis milik pribadi maupun badan usaha yang ketentuan 

dan persyaratannya ditetapkan dalam UU No. 20 Tahun 2008. Perkembangan 

pesat dari UMKM turut berperan dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, 

namun masih banyak UMKM yang tidak memiliki sistem pelaporan keuangan. 

Penyebabnya adalah pengusaha kerap kali hanya fokus pada keuntungan sehingga 

tidak menyadari manfaat yang dapat diambil dari laporan keuangan. 

 Penyusunan laporan keuangan yang jelas dan tepat akan menyediakan 

informasi penting bagi pengusaha, seperti mengetahui kondisi keuangan dan juga 

kinerja usaha. Informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar bagi pengusaha 

untuk mengambil tindakan selanjutnya apakah usaha akan dikembangkan, perlu 

tambahan modal, atau perlu pembaruan strategi. 

Butik Lyon merupakan salah satu UMKM di bidang pakaian wanita, baik 

atasan, bawahan, maupun gaun. Usaha Butik Lyon ini didirikan oleh Ibu Bionita 

Oei sekitar 2,5 tahun yang lalu di Mal BCS Lantai 2 Blok C2 No.3, Batam. Butik 

Lyon ini memiliki 1 orang karyawan yang bertugas menjaga butik dan melayani 

pelanggan, juga mengurusi persediaan pakaian. Butik Lyon beroperasional dari 

pukul 09.00 hingga 21.00 WIB setiap harinya dengan satu hari libur setiap 

bulannya. Transaksi penjualan di butik dilakukan oleh karyawan dan diawasi oleh 

pemilik baik secara langsung maupun CCTV. 
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Permasalahan pada Butik Lyon adalah pencatatan akuntansi masih 

dilakukan secara manual dengan buku tulis dengan kode pada label pakaian. 

Pencatatan dan penyusunan laporan keuangan dikerjakan oleh pemilik dengan 

program Microsoft Excel secara manual sehingga memerlukan waktu lama dalam 

prosesnya. Pemilik yang sibuk dengan pekerjaannya seringkali tidak memiliki 

waktu untuk mengerjakan laporan keuangan Butik Lyon sehingga laporan 

keuangan tidak selesai sesuai periodenya. Keterlambatan penyusunan laporan 

keuangan ini menyulitkan pemilik untuk mengetahui keuntungan per bulan 

sehingga pemilik sulit untuk menentukan tindakan selanjutnya pada bisnisnya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis memutuskan 

untuk merancang sistem pelaporan keuangan dengan judul “Perancangan dan 

Penyusunan Sistem Pencatatan Akuntansi pada Butik Lyon”. 

 

1.2    Ruang Lingkup 

Sistem akuntansi dirancang dan disusun menggunakan program 

perangkat lunak Microsoft Access 2010 yang tepat sesuai dengan kebutuhan Butik 

Lyon. Sistem akuntansi dirancang sesederhana mungkin agar memudahkan Butik 

Lyon dalam mengimplementasikan sistem pada operasional usahanya dimulai dari 

memasukkan data input berupa daftar asset Butik Lyon, daftar akun yang 

digunakan dalam operasional Butik Lyon, persediaan Butik Lyon, daftar pemasok 

Butik Lyon, transaksi operasional Butik Lyon seperti transaksi pembelian, 

penjualan, penerimaan dan pengeluaran kas, serta penyusutan. Setelah input data, 

laporan keuangan pun tersusun secara otomatis. Setelah itu keefektifan sistem 

yang telah dirancang dievaluasi. 
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1.3 Tujuan Proyek 

Proyek kerja praktek ini dilakukan untuk menghasilkan rancangan sistem 

pencatatan akuntansi yang handal serta akurat untuk dijalankan pada UMKM 

Butik Lyon sehingga berguna bagi pemilik usaha untuk mencatat kejadian 

akuntansi dan menyajikan laporan keuangan yang tepat mengikuti Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Sistem 

ini dirancang agar pemilik usaha mudah dan efisien dalam menganalisa kondisi 

keuangan usahanya sehingga dapat mengambil keputusan dengan tepat dan cepat. 

Selain untuk menghasilkan rancangan sistem akuntansi yang handal, sistem yang 

dirancang juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata, berguna dan 

diterapkan dalam operasional Butik Lyon seterusnya. 

1.4 Luaran Proyek  

Luaran dari proyek kerja praktek ini adalah menyusun dan menyediakan 

sistem keuangan akuntansi untuk mendokumentasikan transaksi, kegiatan yang 

berhubungan dengan keuangan dan laporan keuangan sesuai kebutuhan butik. 

Hasil dari luaran proyek ini, antara lain: 

1. Sistem yang mencatat pembelian persediaan, penjualan pakaian, alur 

keluar masuknya kas dan setara kas, penyusutan serta jurnal umum. 

2. Buku besar, laporan persediaan, laporan keuangan, seperti laporan laba 

rugi, laporan posisi keuangan. 
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1.5 Manfaat Proyek 

Beberapa manfaat dari kerja praktek ini bagi pihak yang bersangkutan 

adalah: 

a. Bagi Pemilik Usaha 

 Memudahkan pemilik dalam mencatat transaksi keuangan usahanya agar 

mampu menyusun laporan keuangan dengan benar dan cepat. Sistem 

yang telah dirancang juga dapat digunakan untuk menganalisa kinerja 

usaha dan dapat membuat keputusan untuk kelangsungan usahanya 

berdasarkan laporan keuangan yang dihasilkan. 

b. Bagi Akademisi 

 Meningkatkan wawasan mahasiswa dalam pembuatan sistem mulai dari 

awal, proses pembuatan hingga akhir, juga melatih sikap tanggung jawab 

mahasiswa dan berpikir kritis untuk membantu memberikan solusi 

dalam kerja di lapangan. Selain itu, sistem yang dirancang dapat 

dijadikan contoh referensi untuk proyek mendatang yang sejenis. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Susunan dari isi dan pembahasan untuk melaporkan hasil kerja praktek 

adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Latar belakang perlunya sistem komputerisasi, ruang lingkup dan  

tujuan kerja praktek, luaran, manfaat, serta urutan pembahasan yang 

dilakukan pada kerja praktek dibahas dalam bab ini. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini mengulas referensi pustaka yang digunakan untuk menjelaskan 

hasil penelitian, teori-teori berdasarkan penelitian terdahulu, dan 

ulasan untuk menyusun kerangka pendekatan. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Bab ini menguraikan identitas usaha, struktur organisasi yang 

diterapkan pada suatu perusahaan, rincian kegiatan operasional yang 

dilakukan, dan sistem pencatatan yang dijalankan perusahaan tersebut. 

BAB IV METODOLOGI 

 Bab ini menjelaskan uraian mengenai rancangan penelitian proyek, 

teknik mengumpulkan data yang mendukung penelitian, proses 

perancangan sistem serta tahapan dan jadwal pelaksanaan kerja 

praktek. 

BAB V ANALISA DATA DAN PERANCANGAN 

 Bab ini menguraikan tentang analisis data perusahaan, perancangan 

sistem keuangan, dan hambatan yang ditemui pada saat implementasi 

sistem. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

 Bab ini menguraikan proses implementasi sistem dari awal hingga 

akhir setelah implementasi. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran bagi UMKM tempat kerja 

praktek pada penelitian ini. 

 

 

Eugenia Kurniawan Sumeisey. Perancangan dan Penyusunan Sistem Pencatatan Akuntansi pada 
Butik Lyon, 2019. 
UIB Repository©2019


