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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

UMKM memegang peran yang signifikan dalam kemajuan sektor

perekonomian suatu negara. UMKM termasuk dalam faktor yang berpengaruh

signifikan dalam pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

Usaha skala kecil yang menguntungkan bagi masyarakat harus diprioritaskan agar

dapat menopang perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik. Sulitnya dalam

menentukan jenis usaha kecil yang lebih menguntungkan menyebabkan keinginan

masyarakat kadang kala terkendala untuk membangun sebuah usaha kecil. Selain

itu, terdapat hambatan yang sangat signifikan dalam memulai sebuah usaha kecil

yaitu kekurangan dana yang harus dihadapi oleh masyarakat (Meidiyustiani et al.,

2016).

Laporan keuangan memegang peran utama yaitu menyampaikan

informasi krusial antar para pelaku bisnis dalam membuat keputusan ekonomi

(Toding & Wirakusuma, 2013). Menurut Siregar dan Rudiantoro (2012), salah

satu hal yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan suatu usaha adalah

pembukuan dan pelaporan keuangan. Minimnya pemahaman tentang adanya

pembukuan merupakan hal yang penting bagi perkembangan usahanya

menyebabkan rendahnya kualitas laporan keuangan UMKM di Indonesia.

Menurut Ernawati Asyikin dan Sari (2016), melakukan pencatatan terhadap setiap

transaksi keuangan dianggap terlalu merepotkan bagi para pelaku UMKM

sehingga kurang memiliki keinginan untuk melakukan pencatatan atau

pembukuan usahanya. Pelaku UMKM tampak tidak berkeinginan untuk
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meningkatkan bisnisnya di masa mendatang. Berdasarkan masalah yang

diuraikan, maka penting bagi setiap entitas untuk mempunyai laporan keuangan

dalam penilaian kinerja perusahaan dan pengambilan keputusan untuk

meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan usahanya.

Toko Volutech telah berdiri lebih dari lima tahun namun masih

melakukan pencatatan tradisional dengan mencatat jumlah persediaan yang masuk

atau keluar serta masuk keluarnya kas. Toko Volutech merupakan usaha yang

memiliki sumber daya manusia yang sangat terbatas kemampuannya karena

segala aktivitas operasional usaha dilakukan oleh pemilik usaha itu sendiri

bersama dengan istrinya sehingga pencatatan keseluruhan transaksi aktivitas

operasi tidak berjalan dengan maksimal. Selain itu, pemilik usaha tidak memiliki

kartu piutang untuk setiap pelanggan dan daftar persediaan sehingga tidak dapat

mengetahui secara langsung sisa piutang setiap pelanggan dan nilai sisa

persediaan yang dimiliki.

Laporan keuangan tidak dapat dihasilkan karena pencatatan transaksi

yang masih tradisional sehingga secara jelas pemilik sulit mengetahui usaha yang

dijalankan memberikan untung atau rugi bagi pemilik usaha. Oleh karena itu,

pemilik usaha sulit memutuskan yang terbaik untuk kontinuitas usahanya di masa

mendatang. Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, untuk memenuhi

kebutuhan Toko Volutech di bidang laporan keuangan maka sistem dirancang dan

laporan keuangan disediakan melalui sistem yang tersedia kemudian diuraikan

dalam laporan proyek ini yang dijudulkan “Perancangan Sistem Pencatatan

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Toko Volutech”
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1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup proyek ini berupa perancangan dan pengimplementasian

sistem pencatatan akuntansi bagi Toko Volutech yang berbasis Microsoft Office

Access. Melalui bantuan sistem tersebut, pemilik dapat mempergunakan laporan

keuangan tersedia yang sesuai dengan SAK EMKM untuk kepentingan bisnisnya.

1.3 Tujuan Proyek

Penyelenggaran proyek ini bertujuan untuk merancang suatu sistem yang

bisa mencatat seluruh transaksi keuangan secara tepat dan efisien serta dapat

diimplementasi oleh pemilik usaha. Dengan bantuan sistem ini, pemilik dapat

menentukan keputusan terbaik untuk memajukan bisnisnya dengan berdasarkan

laporan keuangan yang tersedia.

1.4 Luaran Proyek

Luaran proyek ini berupa suatu sistem yang berbasiskan Microsoft Office

Access dengan fungsinya mencatat seluruh transaksi keuangan sampai dengan

menyediakan laporan keuangan yang sesuai dengan standar berefektif.

1.5 Manfaat Proyek

Berikut beberapa manfaat pelaksanaan proyek ini:

1. Pihak Pemilik Usaha

Memudahkan pemilik dalam menginput seluruh transaksi finansial dan

menyediakan laporan keuangan yang akurat dan diandalkan sehingga dapat

mencerminkan kondisi bisnis yang sebenarnya. Dengan demikian, pihak
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pemilik usaha dapat menentukan kebijakan atau keputusan yang lebih baik

untuk mencapai profitabilitas maksimal.

2. Pihak Akademisi

Menambah ilmu dan pengetahuan sistem komputerisasi akuntansi serta

membantu mahasiswa lain dalam kerja praktik berikutnya.

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara umum tujuannya untuk memberikan

uraian mengenai isi dan pembahasan tiap bab dalam laporan proyek ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup,

tujuan, luaran, dan manfaat proyek serta sistematika pembahasan laporan

penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan rangkuman singkat tentang semua materi terkait yang

terdapat di dalam berbagai referensi. Pada bab ini berisi teori, temuan,

hasil penelitian sebelumnya dan informasi lain yang relevan sehingga

dijadikan referensi dasar melakukan pelaksanaan topik kerja praktek ini.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan secara ringkas mengenai identitas perusahaan,

sejarah usaha, struktur organisasi perusahaan, aktivitas kegiatan

operasional perusahaan dan sistem pencatatan keuangan yang digunakan

oleh perusahaan.
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BAB IV METODOLOGI

Bab ini menguraikan tentang metode yang digunakan dalam

menyelesaikan permasalahan dalam proyek, yaitu terdiri atas rancangan

penelitian, teknik pengumpulan data, tahap dan jadwal pelaksanaan

sistem hingga implementasi.

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN

Bab ini berisi gambaran hasil observasi atau wawancara tentang kondisi

awal perusahaan sebelum implementasi sistem. Bagian selanjutnya

menjelaskan hasil analisis data dan proses perancangan sistem.

BAB VI IMPLEMENTASI

Bab ini berisi proses tahap implementasi yang dirancang, kendala yang

dihadapi saat implementasi, tanggapan dari pemilik dan kondisi usaha

setelah implementasi sistem tersebut.

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian terapan ini dan juga saran

untuk pemilik usaha serta rekomendasi untuk proyek selanjutnya.
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