
BAB I 

    PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sejalan dengan perkembangan yang cepat, beragam bidang usaha yang 

menyediakan baik barang dan jasa semakin meningkat. Pelaku ekonomi masing-

masing berpartisipasi dalam memberikan kontribusi bagi suatu bangsa. Salah satu 

dari kontribusi tersebut adalah menghadapi ketatnya persaingan pada pelaku usaha 

mikro kecil dan menengah (UMKM). Terlihat pada partisipasi yang positif 

terhadap ekonomi pada suatu negara mendapatkan kepedulian yang lebih dari 

masyarakat ataupun pemerintah agar bisa mengembangkan secara persaingan 

bersama pelaku ekonomi yang lain. Kendala yang sering dihadapi oleh UMKM 

adalah penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan produk, tingkat daya 

saing tinggi, kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, 

terdapat kendala terkait kemampuan yang diperlukan, dinamika lingkungan, 

kemampuan organisasi, orientasi kewirausahaan, keunggulan kompetitif yang 

ditawarkan pada produk yang dihasilkan (Ardiani, 2018). 

Di Indonesia sebagian besar pencatatan akuntansi yang digunakan masih 

secara manual dengan pencatatan microsoft office excel. Tujuan pencatatan 

mereka ini agar tidak kehilangan data output maupun input dari penjualan dan 

pembelian mereka. Akan tetapi, pencatatan dengan microsoft office excel ini bisa 

menimbulkan risiko karena apabila data tidak disimpan setelah adanya 

penginputan maka data tersebut akan hilang. Kejadian ini dialami oleh satu 

UMKM di Batam yaitu Toko Meiko Jaya. Toko Meiko Jaya adalah usaha yang 

bergerak di bidang penjualan barang bangunan berdiri sejak 1995 oleh Muliadi 
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sebagai pemilik toko ini. Sistem pencatatan Toko Meiko Jaya masih belum 

memenuhi standar akuntansi keuangan standar akuntansi keuangan entitas tanpa 

akuntanbilitas publik (SAK ETAP) agar menghasilkan laporan keuangan yang 

handal. 

Dengan tidak adanya pencatatan yang memiliki suatu standarisasi jadi 

pemilik toko sulit untuk memahami hingga dimana perkembangan bisnis yang 

dijalankan. Selain itu, pemilik juga mengalami kesulitan dalam pengambilan 

kesimpulan untuk pengembangan bisnis tersebut karena tidak adanya suatu 

patokan  pencatatan laporan keuangan. Sesuai dengan masalah yang dijelaskan di 

atas, maka dari itu laporan kerja praktik ini berhubungan dengan pencatatan 

sistem akuntansi pada UMKM dengan judul “Perancangan dan Penyusunan 

Sistem Pencatatan Akuntansi pada Toko Meiko Jaya” . 

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pembahasan pada pelaporan kerja praktik ini adalah 

perancangan, penyusunan sistem akuntansi menggunakan microsoft office access 

sampai ke tingkat pelaksanaan. Pencatatan sistem akuntansi ini meliputi satu 

siklus akuntansi yang diawali dengan perancangan, penginputan hingga terbentuk 

output laporan keuangan. Harapan dari perancangan ini agar memudakan 

pencatatan akuntansi agar membentuk laporan keuangan dapat diandalkan. 

Pengerjaan sistem ini dimulai dari pengenalan nama barang agar mempermudah 

proses penginputan barang dengan cara pengumpulan data, analisis data, serta 

inputan data transaksi sampai menyajikan laporan keuangan sesuai standar yang 

berlaku.  
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1.3 Tujuan Kerja Praktik 

Tujuan kerja praktik ini adalah menyusun dan merancang sistem 

pencatatan akuntansi untuk Toko Meiko Jaya dengan standar akuntansi yang 

berlaku. Pekerja praktik berharap bisa mempermudah Toko Meiko Jaya dalam 

melakukan pencatatan transaksi sehingga dapat membentuk laporan keuangan 

yang bernilai. Pemakai laporan keuangan bisa mendapatkan hasil yang telah 

diterapkan dari sistem yang telah diimplementasikan untuk memudahkan 

pengambilan keputusan sebagai patokan. 

1.4 Luaran Kerja Praktik 

Kerja praktik ini mempunyai proyek luaran yang meliputi sistem 

penyusunan akuntansi yaitu microsoft office access yang sudah dibentuk dengan 

keperluan oleh Toko Meiko Jaya. Sistem akuntansi ini dilengkapi dengan 

pengendalian internal pengolahan dokumen beserta formulir pendukung untuk di 

pakai dalam pencatatan transaksi keuangan, seperti form penjualan, form 

pembelian, form penerimaan kas, form pengeluaran kas, kartu stok, mencatat 

transaksi bisnis (jurnal umum, buku besar) serta pelaporan keuangan (neraca, laba 

rugi, laporan penjualan, laporan pembelian). 
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1.5 Manfaat Kerja Praktik 

Kerja praktik ini dapat bermanfaat bagi: 

1. Toko Meiko Jaya

Pencatatan pada sistem akuntansi yang dibentuk merupakan pola

akuntansi yang mudah digunakan dan komputerisasi sehingga proses kegiatan 

penginputan transaksi lebih terperinci, lebih mudah, dan rapi. Adanya 

perancangan sistem akuntansi ini, perusahaan bisa mendapatkan informasi 

mengenai kemajuan kinerja suatu perusahaan setiap tahun. Dengan terciptanya 

laporan keuangan perusahaan menjadi lebih mudah mengambil keputusan dengan 

informasi yang ada.  

2. Akademisi

Perancangan pencatatan sistem akuntansi ini merupakan bentuk

implementasi dari akademisi ke masyarakat lebih tepatnya pada UMKM yang 

belum memiliki standar pencatatan akuntansi keuangan.  

3. Penulis

Praktik kerja yang dilakukan merupakan suatu ruang implementasi yang

sudah di peroleh dari Universitas Internasional Batam. Penulis menuangkan hasil 

pembelajaran teori dari perkuliahan yang dituangkan pada pengerjaan di lapangan. 

Penulis juga mendapatkan ilmu dari segi wawasan untuk tambahan dengan adanya 

praktik kerja yang diterapkan. 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

Tujuan penyusunan sistematika pembahasan ini untuk menerangkan 

secara singkat masing - masing bab yang memiliki isi sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, ruang lingkup, tujuan kerja 

praktik, luaran kerja praktik, manfaat kerja praktik, penataan pembahasan 

penyusunan laporan kerja praktik. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan semua rangkuman singkat dari berbagai sumber. 

Dasar dan landasan teori yang memiliki hubungan dengan perancangan 

dan penyusunan sistem akuntansi pada Toko Meiko Jaya. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menjelaskan biodata perusahaan, struktur organisasi, kegiatan 

operasional perusahaan, dan sistem yang digunakan oleh perusahaan. 

BAB IV METODOLOGI 

Menguraikan mengenai tentang perancangan metode penelitian, cara 

mengumpulkan data, proses perancangan, tahapan, dan agenda 

pelaksanaan kerja praktik. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Penjelasan yang diberikan tentang bayangan hasil dari observasi, 

perancangan luaran proyek, dan hambatan saat melaksanakan 

implementasi. 
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BAB VI IMPLEMENTASI 

Penjelasan yang diberikan tentang implementasi dan keadaan setelah 

implementasi sistem dan penyelesaian apabila terdapat kendala pengguna 

terhadap sistem akuntansi.  

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Penjelasan yang diberikan mengenai hasil dari sistem yang dibuat dalam 

penelitian serta memberikan kritik dan saran yang diberikan pada saat 

penelitian. 
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