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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia, salah satu kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh sebagian 

besar masyarakatnya adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Usaha ini 

cukup mengambil perananan yang penting dan memberikan kontribusi dalam 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama dalam hal mengurangi tingkat 

pengangguran, penyediaan lapangan kerja, dan menghasilkan output yang 

memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut Ananda dan Susilowati (2018), 

UMKM merupakan kegiatan ekonomi yang memiliki sifat padat karya yang 

penggunaan modal usahanya relatif sedikit serta menggunakan teknologi yang 

sederhana. UMKM dinilai memiliki potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang 

besar dan pesat karena memiliki kemampuan untuk bertahan dan melalui masa-

masa sulit di kala negara Indonesia tengah dilanda krisis moneter pada tahun 1998 

(Tambunan, 2012). 

Pada umumnya UMKM di Indonesia belum menerapkan dan juga belum 

menggunakan sistem informasi akuntansi dengan memadai dalam pengelolaan 

kegiatan usahanya. Alasan di balik rendahnya penyelenggaran sistem informasi 

akuntansi dalam UMKM dapat disebabkan oleh pengetahuan akuntansi 

pemilik/anggota bagian UMKM, pertimbangan biaya dan manfaat bagi UMKM, 

dan persepsi terhadap urgensi akan eksistensi informasi akuntansi bagi UMKM. 

Salah satu aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu perseroan untuk 

mendapatkan laba adalah penjualan. Dari aktivitas penjualan dapat digunakan 

sebagai pembiayaan aktivitas dan pengembangan perusahaan di masa depan, serta 
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untuk menunjang kelangsungan hidup suatu perusahaan. Aktivitas penjualan 

dapat terdiri dari transaksi atas penjualan barang atau jasa. Transaksi tersebut 

dapat terjadi secara kredit ataupun tunai. Pelaksanaan kegiatan penjualan harus 

diawasi oleh perusahaan. Perusahaan dapat berupaya dengan memanfaatkan 

sistem informasi akuntansi. 

Seiring dengan berkembangnya lingkungan bisnis yang kompetitif 

beserta perkembangan dunia usaha yang semakin maju menyebabkan keberadaaan 

informasi akuntansi menjadi penting dalam berjalannnya aktivitas operasional 

perusahaan. Suatu informasi akuntansi dapat digunakan untuk mempertimbangkan 

sebuah keputusan sebelum diambil, di antaranya adalah keputusan pengembangan 

usaha di masa depan, penetapan harga produk atau jasa, dan lain-lain. Sistem 

informasi akuntansi dapat mempermudah perusahaan dalam pencatatan penjualan 

dan menyediakan pelaporan keuangan yang sesuai dengan seluruh aktivitas 

penjualan perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan yang telah diterangkan, 

dengan demikian dirancang sistem pencatatan dan pelaporan keuangan untuk 

Toko Cellen yang dituangkan dalam laporan kerja praktik yang diberi judul 

“Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi pada Toko Cellen”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Jangkauan proyek yang dikerjakan berupa merancang sistem pencatatan 

akuntansi untuk Toko Cellen. Pemilik toko menghadapi kesulitan dalam 

menentukan keputusan dikarenakan tidak mengetahui bagaimana kinerja toko 

sebab pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual. Sistem pencatatan 
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akuntansi yang dirancang akan mengakomodasi dan menyajikan laporan 

keuangan di antaranya laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Adapun 

laporan lainnya terdiri dari laporan penjualan, laporan pembelian, laporan 

pembayaran utang, laporan akhir persediaan, dan neraca saldo yang akan 

dirancang dengan memanfaatkan Microsoft Office Access. 

 

1.3 Tujuan Proyek  

Tujuan-tujuan dari dilaksanakannya program kerja praktik adalah sebagai 

berikut.  

a. Pemilik dapat merekam dan membuat pelaporan atas transaksi kegiatan 

usaha sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum dengan 

menggunakan bantuan sistem pencatatan akuntansi. 

b. Melancarkan kegiatan operasional dan pengembangannya di masa depan. 

c. Mempermudah pemilik dalam pengambilan keputusan. 

d. Memberikan informasi tentang performa dan kinerja usaha kepada 

pemilik. 

e. Mempermudah pemilik untuk mengontrol dan mengendalikan stok 

barang dan meminimalisir terjadinya kesalahan pencatatan. 

 

1.4 Luaran Proyek  

Luaran proyek yang dapat diberikan kepada pemilik usaha adalah : 

a. Perancangan sistem pencatatan akuntansi dengan memanfaatkan program 

Microsoft Office Access. 
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b. Mendesain form untuk merekam transaksi keuangan yang bersangkutan 

dengan penjualan, pembelian, dan pengeluaran kas. 

c. Merancang sistem untuk pelaporan keuangan berupa laporan penjualan 

dan pembelian, laporan pembayaran utang, laporan akhir persediaan, 

laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan neraca saldo.  

 

1.5 Manfaat Proyek  

Manfaat dari dilaksanakannya proyek ini adalah : 

1. Bagi pemilik  

Program kerja praktik ini dapat meringankan dan mempermudah Toko 

Cellen dalam perekaman transaksi kegiatan usaha hingga pelaporan 

keuangan. Laporan keuangan berisikan informasi yang mampu 

mengakomodasi pemilik usaha dalam mengetahui gambaran keadaan 

finansial usaha sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk 

memperluas bisnis di masa depan.  

2. Bagi akademisi  

Sebagai wadah untuk memperluas ilmu pengetahuan serta dapat 

meningkatkan pemahaman mengenai bagaimana penerapan dan 

implementasi akuntansi dalam kegiatan usaha atau kegiatan sehari-hari. 

Laporan kerja praktik ini dapat menjadi pedoman untuk program kerja 

berikutnya di masa depan. 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan memuat rangkuman dari isi yang menyusun 

laporan kerja praktik. Perinciannya diuraikan di bawah ini.  

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini memuat penyebab yang melatarbelakangi dilaksanakannya 

proyek, ruang lingkup, luaran proyek, tujuan, dan manfaat proyek, 

serta sistematika pembahasan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

 Teori-teori yang relevan dirangkum secara singkat di dalam bab ini 

diikuti dengan penemuan atau penelitian terdahulu serta informasi 

yang berasal dari referensi lain maupun sumber yang kemudian 

menjadi dasar untuk melaksanakan kerja praktik.  

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

 Bab ini menginformasikan gambaran umum mengenai profil 

perusahaan, struktur organisasi perusahaan, aktivitas operasional 

perusahaan, dan sistem yang dimanfaatkan oleh perusahaan.  

BAB IV METODOLOGI 

 Bab ini berisi rancangan penelitian, metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data, proses merancang sistem, tahapan serta jadwal 

kerja praktik dilaksanakan. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN  

 Bab ini menjelaskan secara terperinci analisis data, hasil perancangan, 

dan kendala-kendala yang dihadapi dalam tahap implementasi. 
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BAB VI IMPLEMENTASI  

 Bab ini menjelaskan proses yang terjadi, perbedaaan sebelum dan 

setelah dilakukannya implementasi.  

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN  

 Bab ini adalah penutup yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan 

pelaksanaan kerja praktik, saran, dan catatan yang dapat ditindak 

lanjuti atas luaran proyek yang belum terpenuhi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Jessy Christianti, Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi pada Toko Cellen. 
UIB Repository©2019




