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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan perekonomian di Indonesia semakin meningkat seiring 

dengan meningkatnya jumlah penduduk, nilai mata uang asing, dan inflasi. Hal ini 

menyebabkan masyarakat dituntut untuk meningkatkan penghasilan mereka agar 

dapat memenuhi kebutuhan, salah satu caranya yaitu membuka bisnis. Belakangan 

ini banyak sekali bisnis baru yang bermunculan. Biasanya bisnis baru ini 

berbentuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Berdasarkan UU No. 20 

Tahun 2008, UMKM merupakan usaha bisnis yang memiliki batas modal pada 

tingkat tertentu dan bertujuan untuk mengembangkan bisnisnya serta membangun 

perekonomian negara. UMKM berperan penting dalam membangun 

perekonomian karena dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga jumlah 

pengangguran dalam suatu negara dapat berkurang.  

UMKM pada umumnya dikelola langsung oleh pemiliknya dikarenakan 

kegiatan operasionalnya tidak terlalu kompleks seperti perusahaan besar. Kegiatan 

operasional UMKM yaitu meliputi penjualan, distribusi barang hingga pencatatan 

akuntansi. Namun UMKM biasanya menghadapi masalah pada pencatatan 

akuntansi, dikarenakan mereka tidak memiliki dasar akuntansi sehingga 

pencatatan yang dilakukan sangat sederhana dan tidak efektif. Padahal keberadaan 

pencatatan akuntansi yang akurat dan handal dinilai penting dalam pengambilan 

keputusan. Menurut Gitman (2012) media yang dapat digunakan untuk menilai 

kinerja perusahan yaitu laporan keuangan. Melalui laporan keuangan pemilik 
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usaha dapat mengetahui jumlah laba atau rugi setiap periode sehingga 

pengambilan keputusan dapat sesuai dengan kondisi usaha.  

Toko Bangun Prima merupakan UMKM yang didirikan tahun 2002 oleh 

Lim Kim Hong. Toko Bangun Prima merupakan UMKM yang tidak memiliki 

pembukuan ataupun pencatatan atas transaksi harian. Sehingga pemilik toko tidak 

mengetahui keuntungan yang diterima perbulan, ataupun kerugian yang dialami. 

Toko Bangun Prima juga tidak mengetahui berapa jumlah piutang yang 

dimilikinya karena tidak memiliki laporan jumlah piutang per pelanggan.  

Permasalahan diatas menyebabkan pemilik usaha tidak mengetahui 

jumlah aset atau utang yang dimiliki, keuntungan ataupun kerugian setiap periode, 

dan piutang usaha dari setiap pelanggannya, serta utang yang dimiliki. Hal ini 

berdampak pada pemilik usaha yang tidak dapat mengambil keputusan secara 

pasti. Dan juga mempengaruhi keputusan untuk mengembangkan bisnisnya di 

masa depan. Melalui pertimbangan dan analisa diatas maka penulis akan 

melaksanakan kegiatan kerja praktek menggunakan Microsoft Access yang 

berjudul “Perancangan dan Penerapan Sistem Pencatatan dan Pelaporan 

Akuntansi pada Toko Bangun Prima”. 

1.2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pelaksanaan kerja praktek yaitu perancangan sistem 

pencatatan dan pelaporan akuntansi yang dapat membantu pemilik usaha dalam 

membuat keputusan. Sistem yang dirancang akan berbasis komputer dimana 

memanfaatkan media Microsoft Access. Sumber acuan dalam perancangan sistem 

ini yaitu Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan mempelajari cara 

mencatat sebuah transaksi. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilaksanakannya kerja praktek yakni: 

1. Untuk merancang suatu sistem informasi akuntansi yang sesuai dan dapat 

diimplementasikan oleh Toko Bangun Prima sehingga dapat 

memudahkan pemilik toko dalam mencatat transaksi akuntansi dan 

penyajian laporan keuangan. 

2. Menunjang kegiatan operasional usaha terutama dibidang pencatatan 

akuntansi. 

3. Laporan yang dihasilkan oleh sistem dapat membantu pemilik usaha 

untuk membuat keputusan dengan tepat. 

1.4. Luaran Penelitian 

Luaran yang dihasilkan melalui proses kerja praktek ini yaitu berupa 

sistem akuntansi berbasis komputerisasi dengan memanfaatkan media Microsoft 

Access. Sistem dirancang sesuai dengan standar akuntansi dan sesuai dengan 

keinginan pemilik. Hal yang perlu dipertimbangkan juga apakah sistem tersebut 

sesuai dan dapat diimplementasikan pada toko. Isi dari sistem yaitu formulir 

elekronik yang digunakan dalam kegiatan operasional toko dan sistem dapat 

menghasilkan laporan secara otomatis.  

1.5. Manfaat Penelitian 

Berikut merupakan beberapa manfaat yang akan diperoleh melalui kerja 

praktek ini yaitu: 

1. Bagi Toko Bangun Prima 

Sistem pencatatan dan pelaporan akuntansi ini diharapkan dapat 

menunjang aktivitas usaha sehari-hari serta dapat menghasilkan laporan 
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keuangan yang bentuknya sederhana. Dengan adanya laporan keuangan 

yang dihasilkan secara otomatis oleh sistem, pemilik dapat mengetahui 

posisi keuangannya dan laba rugi setiap periode. Pemilik juga dapat 

memantau persediaan setiap akhir periode.  

2. Bagi Akademisi 

Melalui laporan ini diharapkan akademisi dapat memperoleh wawasan 

dan ilmu yang bermanfaat mengenai sistem pencatatan dan pelaporan 

akuntansi yang menggunakan basis komputer.  

1.6. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam laporan kerja praktek menjabarkan inti 

dari setiap bab secara umum yang dimana terdiri dari tujuh bab yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dilaksanakannya kerja 

praktek, ruang lingkup, tujuan penelitian, output yang dihasilkan, 

manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori dasar yang digunakan dalam 

melaksanakan kerja praktek serta hasil penelitian terdahulu.    

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran perusahaan, struktur organisasi 

perusahaan, aktivitas kegiatan operasional perusahaan, dan sistem yang 

digunakan oleh perusahaan. 
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BAB IV METODOLOGI 

Bab ini menjelaskan tentang metode akan digunakan untuk mencari 

solusi permasalahan penelitian dan tahap yang dilakukan. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan tentang analisis data yang berupa proses 

perancangan sistem yang dimulai dari observasi hingga sistem dapat 

digunakan. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini menjelaskan tentang proses pada tahap implementasi dan hasil 

serta kondisi setelah implementasi.  

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari topik penelitian yang dipilih, dan saran 

mengenai temuan permasalahan yang ada serta catatan yang perlu 

ditindaklanjuti. 
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