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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia belum berperan 

banyak sebagai pemasok usaha atau industri besar. Negara Malaysia mencapai 46% 

sedangkan negara ASEAN lainnya memiliki persentase kecil sekitar 6.3%. Bahkan 

negara Philipina lebih tinggi dari negara Indonesia. UMKM mampu menjadi 

pemasok bagi usaha atau industri besar (Primiana, 2017). UMKM Indonesia rata-

rata menjalankan usahanya dengan tidak memiliki pencatatan akuntansi 

dikarenakan banyak yang belum mengerti. Para pengusaha terutama usaha kecil 

merasa kesulitan dalam laporan akuntansi. Setiap usaha harus memiliki laporan-

laporan yang berhubungan dengan seluruh kegiatan keluar masuknya transaksi. 

Menurut Primina (2009) UMKM sebagai motor penggerak pembangunan 

Indonesia dikarenakan ada dukungan dari pengembangan kegiatan sumber daya 

manusia, industri manufaktur, usaha kelautan dan agribisnis. Pemilihan pendekatan 

pada wilayah atau daerah dapat mempercepat pemulihan perekonomian dalam 

pengembangan kawasan.  Kelebihan dari UMKM yaitu pemilik usaha dapat 

langsung turun tangan dalam menjalankan usahanya dan bebas dalam bertindak 

bahkan juga dalam mengambil keputusan. Kekurangan UMKM yaitu sulit untuk 

mengembangkan usaha dikarenakan keterbatasan modal (Ibeng, 2019).  

Mayoritas seluruh pengusaha mendirikan usaha dengan memiliki tujuan 

utama yaitu mendapatkan keuntungan atau laba, tidak ada pengusaha yang ingin 

rugi atau gagal dalam mengelola usahanya. Namun rata – rata masih banyak 

UMKM di Kota Batam yang menjalankan usahanya tanpa menggunakan laporan 

keuangan. Banyak juga pengusaha kecil di Kota Batam ini masih belum mengerti 

mengenai laporan keuangan sehingga membuat pengusaha tidak mau menggunakan 

pelaporan akuntansi. Tahun ke tahun berjalannya waktu dengan didukung 

perkembangan teknologi yang semakin canggih maka pengusaha yang memakai 

pencatatan manual tentu laporan transaksi penjual, pembelian dan persediaan tidak 

dapat dicatat dengan
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akurat. Sebab perlu dirancang sistem pencatatan akuntansi yang sederhana tetapi 

berbasis komputerisasi agar dapat dengan gampang dipahami bagi pemula.  

Toko KS Collection merupakan usaha dagang yang menjual bermacam-

macam tas fashion di Nagoya Hill Mall, Batam yang terpilih menjadi objek dalam 

proyek ini. Usaha dagang ini telah berdiri selama enam tahun namun hanya 

melakukan pencatatan penjualan per hari secara manual yaitu di buku. Toko KS 

Collection belum melakukan pencatatan transaksi pembelian, persediaan, dan 

beban. Hal ini dapat menyebabkan pemilik usaha tidak tahu jelas jumlah 

pendapatan penjualan diterima, biaya pembelian dan operasional yang dikeluarkan 

untuk kegiatan usaha, laba rugi yang dialami pada periode berjalan tersebut. 

Masalah yang dihadapi salah satu UMKM di Kota Batam yaitu Toko KS 

Collection ini yang tidak memiliki pencatatan akuntansi dan laporan yang membuat 

pemilik mengalami kesulitan pada saat mengambil keputusan karena tidak 

diketahui jelas posisi keuangan usaha.  Berdasarkan permasalahan ini, laporan kerja 

praktik ini membantu merancang sistem dengan judul “Perancangan Pencatatan 

Sistem Akuntansi pada KS Collection”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Toko KS Collection menjadi objek penelitian bagi peneliti. Toko KS 

Collection merupakan toko yang bergerak di bidang penjualan tas ecer di Nagoya 

Hill Mall Batam yang belum memiliki pencatatan akuntansi, sehingga membuat 

pemilik  merasa kesulitan untuk mengetahui laporan keuangan pada akhir periode. 

Ruang lingkup dalam kerja praktik ini mencakup perancangan sistem pencatatan 

satu siklus akuntansi yang dapat menghasilkan laporan secara efisien dengan 

berbasis Microsoft Access. Perancangan sistem pencatatan akuntansi, diharapkan 

dapat memberikan kemudahan pengusaha dalam mencatat transaksi kegiatan 

sehari-harinya dan agar dapat diimplementasikan. 

 

 

 

1.3 Tujuan Proyek 
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Kerja praktik ini bertujuan agar dapat membantu Toko KS Collection 

dalam menyajikan laporan keuangan yang akurat sesuai dengan standar SAK 

EMKM yang ditetapkan di Indonesia. Dapat memberikan juga laporan keuangan 

yang tepat dan sederhana sesuai standar dan bahkan menghemat waktu pekerjaan 

Toko KS Collection dalam pencatatan penjualan, pembeliaan, persediaan, dan  

pengelompokan biaya. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Luaran proyek dari kerja praktik ini yang dihasilkan adalah: 

1. Daftar akun 

2. Daftar aset 

3. Daftar pemasok 

4. Daftar pelanggan 

5. Daftar persediaan 

6. Form penjualan 

7. Form pembelian 

8. Jurnal umum 

9. Form pembayaran penjualan 

10. Form pembayaran pembelian 

11. Laporan penjualan 

12. Laporan pembelian 

13. Laporan persediaan 

14. Laporan penyusutan aset 

15. Laporan utang 

16. Laporan piutang 

17. Laporan perubahan ekuitas 

18. Laporan laba/rugi 

19. Laporan posisi keuangan 

20. Laporan buku besar 

21. Laporan neraca saldo 
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1.5 Manfaat Proyek 

Manfaat yang akan diperoleh dari proyek ini sebagai berikut:  

1. Bagi Penulis 

Diharapkan agar sistem ini dapat memberikan informasi akuntansi yang 

dapat menghasilkan laporan keuangan sehingga mempermudah UMKM 

pada saat keputusan diambil. 

2. Bagi Akademis 

Diharapkan dapat membantu wawasan tentang pengetahuan dalam 

kegiatan UMKM dan digunakan sebagai referensi dalam menyajikan 

laporan keuangan. 

3. Bagi Pemilik Usaha 

Diharapkan dapat membantu pemilik dalam mencatat semua transaksi ke 

sistem agar mudah dibaca dan dimengerti serta mengetahui kondisi 

perusahaannya dengan jelas. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika yang dibahas dalam menyajikan laporan kerja praktik ini 

diuraikan dalam setiap bab sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Mencari dan menganalisis latar belakang, ruang lingkup proyek, tujuan 

proyek, luaran proyek, manfaat proyek sehingga timbul keinginan 

untuk membantu UMKM dalam pencatatan akuntansi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Memberikan informasi relevan dan teori – teori dari buku, artikel dan 

jurnal mengenai hal-hal apa saja yang memiliki hubungan dengan kerja 

praktik dari berbagai referensi. 

BAB III GAMBARAN UMUM USAHA 

Membahas tentang rincian uraian identitas usaha, struktur organisasi 

usaha, aktivitas kegiatan operasional usaha, dan sistem yang akan 

diimplementasikan. 

BAB IV METODOLOGI 
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Membahas tentang uraian rancangan penelitian, teknik pengumpulan 

data, proses perancangan sistem, langkah - langkah kerja praktik, dan 

jadwal perancangan dalam melakukan kerja praktik dan informasi 

mengenai jadwal pelaksanaan sistem selama ini. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Menganalisis data dari hasil rancangan luaran proyek dan melakukan 

observasi pada sistem yang diimplementasikan jika terdapat kendala. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Menceritakan proses awal mulainya dirancangnya sistem hingga selesai 

diimplementasi  ke tempat usaha dan dilakukan pengecekan sistem 

melalui setiap kunjungan  

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Membahas judul yang dipilih secara singkat dan memberikan saran dan juga 

sebagai penutup bab. 
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