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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini semakin berkembang terutama 

kemajuan teknologi informasi semakin canggih sehingga mendorongkan 

masyarakat untuk membuka usaha kecil yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM). Namun, dengan teknologi informasi yang semakin meningkat masih 

banyak UMKM di Indonesia masih sangat asing dalam menggunakan sistem 

akuntansi. Oleh kare`na itu, salah satu kelemahan dari UMKM adalah mereka 

tidak menerapkan peranan ilmu akuntansi dan juga belum mempunyai sistem 

akuntansi yang dapat menyebabkan pelaku UMKM tersebut tidak memiliki 

kemampuan untuk mengelola catatan akuntansi secara sistematis dan selama ini 

masih banyak pelaku UMKM tidak menyadari bahwa ilmu akuntansi dan sistem 

pencatatan akuntansi dapat mempengaruhi kelangsungan usaha mereka.  

 Oleh karena itu, untuk membangunkan suatu usaha yang maju, bertahan, 

kompetisi dalam persaingan serta efektif dan efisiensi. Salah satu cara yaitu 

dengan melakukan perkembangan dari waktu ke waktu dalam praktik sistem 

akuntansi di UMKM. Apabila sistem tersebut sudah diterapkan, maka pelaku 

UMKM secara mudah dapat menghasilkan hasil catatan akuntansi yang akurat 

dan juga meningkatkan kinerja keuangan serta pengambilan keputusan yang 

efektif dan efisiensi dibandingkan pengambilan keputusan yang menggunakan 

asumsi. 

 Toko Edy Collection adalah usaha dagang yang berjualan tas yang 

menjadi topik untuk melaksanakan kerja praktik ini yang bertempat di Batam, 

Nagoya Hill Mall Blok P No. 10. Dapat disimpulkan bahwa toko Edy Collection 

telah beroperasional selama enam tahun yang merupakan salah satuh usaha 

UMKM yang masih belum menerapkan sistem akuntansi. Toko Edy Collection 

masih menggunakan pencatatan akuntansi yang manual dan mudah, jika terjadi 

penjualan maka mencatat transaksi tersebut ke dalam sebuah buku, sehingga 

untuk mengetahui laba/rugi perusahaan dan sisa persediaan sangat rumit. 
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 Penulis sangat tertarik untuk melakukan observasi dan menyusun karya 

ilmiah berdasarkan latar belakang diatas yang dibuat menjadikan laporan kerja 

praktik. Laporan yang akan dibuat membahas tentang suatu kasus yang 

bersangkutan dengan sistem pencatatan akuntansi yang akan dirancangkan pada 

UMKM yang bertopik: “Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi pada Edy 

Collection.” 

1.2   Ruang Lingkup 

Dalam laporan praktik ini terdapat ruang lingkup yang berperan untuk 

menrancangkan suatu sistem yang bisa membantu pemilik toko dengan memakai 

progam Microsoft Office Access 2010 yang menciptakan siklus akuntansi serta 

menyampaikan informasi keuangan yang handal.  

1.3   Tujuan Proyek 

Dalam laporan praktik ini terdapat tujuan proyek yaitu memperoleh 

informasi handal dan akurat dari sistem pencatatan akuntansi yang dirancangkan 

berdasarkan mencerminkan keperluan Toko Edy Collection. Mulai dari 

pencatatan transaksi penjualan, pembelian, pengendalian persediaan sampai 

laporan keuangan dapat dihasilkan secara otomatis sehingga dapat 

mempermudahkan pemilik untuk melihat apakah kondisi usaha tersebut 

mengalami laba atau kerugian dalam periode tersebut. 

1.4   Luaran Proyek 

Dalam laporan praktik ini terdapat luaran proyek yang bertujuan untuk 

melaksanakan implementansi di Toko Edy Collection dengan menggunakan 

program Microsoft Office Access yang dapat diakses oleh pemilik maupun 

karyawan Edy Collection. Microsoft Access dapat mendesainkan sistem 

pencatatan transaksi keuangan yang berupa: daftar untuk melihat akun, daftar aset, 

daftar persediaan, daftar pelanggan, daftar pemasok. Sistem yang dirancang selain 

mendesain pencatatan transaksi juga mempunyai fungsi untuk menghasilkan 

transaksi laporan penjualan, laporan pembeliaan dan laporan kartu persediaan. 

Selain dari itu, sistem yang telah dirancang juga dapat menghasilkan laporan 

keuangan yang handal contohnya laporan buku besar, neraca atau disebut sebagai 

laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laporan untuk melihat perubahan 

ekuitas. 

Elvira Suyanto. Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi pada Edy Collection. 
UIB Repository©2019



 

  Universitas Internasional Batam 

3

1.5   Manfaat Proyek 

Mudah-mudahan proyek yang telah dikerjakan oleh penulis ini dapat 

memyampaikan manfaat kepada: 

a.  Pelaku UMKM 

Manfaat dari proyek ini diharap bahwa sistem akuntansi dapat 

mempermudahkan pemilik untuk menjalankan siklus pencatatan akuntansi 

dan menyajikan informasi keuangan yang mudah dimengerti yakni dapat 

memberikan keputusan yang tepat serta menghasilkan laporan persediaan 

yang dapat mengetahui sisa persediaan secara langsung dalam bentuk 

teratur selama proses penjualan dan pembelian. 

b. Akademis 

Manfaat proyek ini diharapkan dapat menjadikan referensi kepada para 

akademis dan menambahkan pengetahuan ilmu mengenai laporan yang 

disusunkan untuk kerja praktik ini yang sudah disesuaikan berdasarkan 

standar sistem pencatatan akuntansi pada usaha UMKM.  

1.6   Sistematika Pembahasan 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bagian pendahuluan menjelaskan tentang enam hal yaitu 

menceritakan latar belakang tentang perusahaan, menjelaskan 

ruang lingkung kerja praktik, menjelaskan tujuan dari proyek ini, 

menjelaskan luaran proyek kerja praktik, memberikan manfaat 

proyek kepada pelaku UMKM dan akademis serta menjelaskan 

pembahasan sistematika. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bagian tinjauan pustaka menjelaskan tentang hasil teori yang 

terdapat dari penelitian terdahulu agar dapat dijadikan sebagai 

contoh untuk melaksanakan laporan untuk praktik ini. 

BAB III GAMBARAN UMUM USAHA 

Pada bagian ini penulis mengindentifikasi usaha secara rincian, 

mengambarkan dan menjelaskan struktur organisasi pada Edy 

Collection dan menjelaskan aktivitas operasional yang terjadi 

dalam usaha Edy Collection. 
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BAB IV METODOLOGI 

Pada bagian metodologi penulis menjelaskan maksud dari 

rancangan penelitian, teknik yang cocok untuk mengumpulkan 

informasi, proses dalam merancangan suatu sistem dan alat, serta 

menjelaskan tahapan kerja praktik yang di mana dimulai dari 

tahapan paling awal, tahapan pelaksanaan sampai tahapan final dan 

terakhir susunan skedul laporan kerja praktik ini. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Pada bagian ini penulis menjelaskan tentang analisis pada data atas 

permasalahan yang ditemui pada saat melaksanakan kunjungan di 

Toko Edy Collection dan penulis juga memberikan gambaran dan 

penjelasan atas sistem yang telah dirancang. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Pada bagian implementasi menjelaskan prosedur yang dilakukan 

pada saat melaksanakan implementasi pada Toko Edy Collection 

serta menjelaskan kondisi pada Toko Edy Collection setelah 

selesai melakukan implementasi. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bagian ini penulis menyampaikan kesimpulan dan saran 

kepada pemilik serta penulis memberikan suatu catatan kepada 

akademis yang perlu ditindaklanjuti. 
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