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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Suatu usaha milik perorangan yang bergerak dalam berbagai sektor usaha 

merupakan istilah dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM. UMKM 

menjadi salah satu cara efektif guna mengurangi tingkat pengangguran serta 

kemiskinan (Setyawati & Hermawan, 2018). UMKM juga dapat menjadi sarana 

peluang kerja bagi tenaga kerja yang sulit mencari pekerjaan. Keberhasilan 

UMKM memberi banyak manfaat terutama perekonomian Indonesia, mendorong 

pelaku UMKM untuk lebih mandiri dan lebih aktif serta kreatif dalam ide-ide 

guna pengembangan usahanya. Pengembangan usaha pada UMKM penting 

dilakukan guna terciptanya kesejahteraan masyarakat.  

Pentingnya UMKM dalam dunia perekenomian tersebut tidak diiringi 

dengan pengelolaan dana serta penyusunan laporan keuangan UMKM yang tepat. 

Pengelolaan dana dengan baik merupakan faktor yang dapat memicu keberhasilan 

dari UMKM tersebut. UMKM seringkali berkeinginan untuk mengembangkan 

usahanya. Keinginan tersebut terhambat akan kurangnya modal. Kekurangan 

modal tersebut dapat UMKM dapatkan melalui pinjaman. Penyediaan informasi 

keuangan perusahaan khususnya kesesuaian laporan keuangan dengan standar 

akuntansi dan pemeriksaan keuangan mampu membantu perusahaan dalam segi 

pembiayaan. Keadaan tersebut mampu mengurangi ketidakpastian informasi dan 

mendorong pemberian pinjaman yang didasari informasi keuangan yang tersedia. 

UMKM pada umumnya tidak memiliki pencatatan terpercaya dan kemampuan 

dalam menyediakan informasi yang terpercaya, sehingga risiko pinjaman juga 
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besar. Hal tersebut menyebabkan UMKM sulit mendapatkan modal guna 

mengembangkan usahanya.  

Pengetahuan akuntansi terkait penyusunan laporan keuangan juga 

berperan penting dalam menyediakan informasi akuntansi keuangan suatu 

perusahaan. Persepsi pengelola mampu memperkuat persepsi serta pengetahuan 

akuntansi pelaku usaha UMKM terkait penyusunan laporan keuangan. Akuntansi 

berperan penting sebagai kunci indikator kinerja usaha (Hutagaol, 2012). 

Informasi yang disajikan tersebut digunakan dalam pengambilan keputusan, 

sehingga membantu perusahaan dalam mengelola usahanya. UMKM pada 

umumnya memiliki pengetahuan yang minim akan penyusunan laporan keuangan. 

Kelemahan tersebut membuat UMKM tidak mampu menyediakan informasi 

keuangan perusahaannya dengan tepat.  

Pencatatan serta pelaporan laporan keuangan UMKM dapat dibantu 

dengan menggunakan Sistem Informasi Akuntansi (SIA). SIA memiliki peranan 

penting akan kemajuan suatu organisasi terutama dunia bisnis pada era modern 

ini. Keberadaan SIA diharapkan mampu membantu UMKM dalam menyediakan 

laporan keuangan yang lebih mudah dipahami serta lebih akurat. Sistem tersebut 

mampu menyediakan informasi bagi pemilik usaha dalam mengetahui keadaan 

usahanya serta strategi yang akan digunakan dalam pengelolaan dana usahanya. 

Penyediaan informasi tersebut dilakukan guna membantu proses pengelolaan serta 

pengawasan (controlling dan monitoring).  

Masalah tersebut juga dihadapi Toko Rainbow Florist sebagai salah satu 

UMKM di Kota Batam. Pelaku usaha telah membuat catatan pembukuan namun 

masih terbilang sederhana begitu pula dengan pengetahuan akuntansi yang 
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dimilikinya. Para pelaku ekonomi UMKM masih mengalami kesulitan dalam 

penyusunan laporan keuangan sebagaimana mestinya. Perancangan ini 

mengharapkan Toko Rainbow Florist mampu menerapkan sistem akuntansi dalam 

kegiatan usahanya, sehingga Toko Rainbow Florist mampu menyajikan laporan 

keuangan dengan baik serta jelas berkenaan dengan yang pihak internal maupun 

pihak eksternal butuhkan. Kondisi tersebut membuat penulis berkeinginan 

merancang serta mengimplementasikan sistem informasi akuntansi yang 

disesuaikan terhadap standar akuntansi dengan memperhatikan uraian 

permasalahan di atas. Penulis akan melakukan proyek kerja praktik dengan 

berjudulkan “Perancangan dan Pencatatan Sistem Akuntansi pada Toko 

Rainbow Florist.” 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pada pelaksanaan kerja praktik ini yakni penggunaan 

Microsoft Office Access dalam merancang sistem akuntansi yang nantinya mampu 

diterapkan pada Toko Rainbow Florist. Perancangan serta penerapan sistem 

akuntansi ini dilaksanakan guna memberikan kemudahan pada pemilik usaha 

dalam meningkatkan keakuratan penyajian informasi keuangan. Hasil informasi 

tersebut diharapkan mampu menginformasikan kepada pemilik usaha akan 

kondisi usaha serta menjadi referensi dalam pengambilan keputusan usahanya. 

Tahap yang dilibatkan dalam sistem akuntansi ini dilakukan dengan 

penganalisaan dan penginputan transaksi terlebih dahulu hingga laporan keuangan 

siap disajikan. Lingkup laporan keuangan yang didapatkan melalui sistem 

akuntansi ini meliputi laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan 
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perubahan modal, laporan penjualan dan sisa piutang, laporan pembelian dan sisa 

utang, serta laporan stok. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Proyek ini ditujukan guna mendesain sistem akuntansi serta 

menyesuaikannya terhadap standar akuntansi. Pengimplementasian sistem 

akuntansi pada Toko Rainbow Florist tersebut diharapkan mampu meningkatkan 

keakuratan informasi keuangan perusahaan serta peningkatan akuntabilitas yang 

jelas dan baik. Pemilik usaha juga mampu memperoleh informasi terkait 

keuntungan serta kerugian usaha pada periode yang diinginkan. Keakuratan 

informasi tersebut juga akan membantu pemilik usaha memutuskan strategi yang 

akan pemilik usaha terapkan dalam bisnisnya untuk ke depannya. Sistem 

pencatatan akuntansi juga diharapkan mampu memudahkan tiap tahapan siklus 

akuntansi Toko Rainbow Florist sampai penyajian laporan keuangan yang mampu 

dipertanggungjawabkan.  

 

1.4 Luaran Proyek 

Perencanaan pada proyek ini mampu menghasilkan sistem akuntansi 

serta melibatkan Microsoft Office Access dalam perancangannya. Perencanaan 

proyek ini menghasilkan luaran proyek yang selanjutnya akan disesuaikan 

terhadap kondisi usahanya yakni:  

1. Penggunaan Microsoft Office Access dalam merancang sistem akuntansi. 

Informasi yang terkandung pada sistem tersebut meliputi daftar akun, 

produk, jenis produk, dan daftar pemasok. 
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2. Merancang sistem terkait pencatatan kegiatan berupa jurnal yang 

nantinya akan diolah guna menghasilkan laporan keuangan, yakni: 

pencatatan penjualan dan penerimaan piutang, pembelian dan 

pembayaran utang atau pengeluaran kas, serta jurnal umum. 

3. Merancang sistem yang akan membantu klien dalam hal pelaporan 

kinerja usaha. Kinerja usaha tersebut akan diperlihatkan pada laporan 

keuangan yang meliputi: buku besar, neraca saldo, laporan laba rugi, 

laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, laporan penjualan 

dan sisa piutang, laporan pembelian dan sisa utang, dan laporan 

persediaan. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Proyek ini mengharapkan adanya manfaat yang diterima oleh pihak 

pemilik usaha maupun bagi akademisi adalah:  

1. Pihak Pemilik Usaha  

Harapan dari adanya perancangan serta penerapan sistem akuntansi ini 

adalah mampu membantu pemilik usaha guna pengambilan keputusan 

serta mampu mempermudah jalannya kegiatan usaha pemilik. Rangkaian 

sistem pencatatan ini mampu meminimalisirkan masalah dalam 

pencatatan serta penyajian laporan keuangan. 

2. Bagi Akademisi  

Perancangan sistem informasi berbasis akuntansi ini diharapkan mampu 

memperluas pengetahuan serta wawasan akan sistem komputerisasi yang 

diimplementasikan dalam dunia nyata kerja. Perancangan sistem 
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pencatatan ini juga dapat dijadikan sebagai sarana belajar dalam 

melakukan pencatatan serta pelaporan laporan keuangan.  

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan bertujuan membantu pembaca dalam 

memperoleh gambaran singkat mengenai apa yang menjadi pokok dari proyek, 

maka penulis memaparkan  penyusunan sistematika dari proyek ini yakni: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Latar belakang dari suatu permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan 

manfaat proyek, beserta penyusunan sistematika penulisan laporan 

proyek akan dibahas pada bab pendahuluan ini. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini mengemukakan dasar-dasar teoritis, temuan, dan bahan 

penelitian yang disertai dengan berbagai referensi guna pelaksanaan 

proyek. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bagian ini mendeskripsikan gambaran umum dan aktivitas operasional 

usaha, serta perancangan sistem yang nantinya diimplementasikan dalam 

UMKM. 

BAB IV METODOLOGI 

Pemaparan informasi terkait rancangan dan metode pengumpulan data 

penelitian, proses, tahapan, serta jadwal perancangan sistem akan 

dilakukan dalam bab metodologi ini. 
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BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menerangkan informasi secara terperinci mengenai hasil yang 

diterima dari observasi kerja praktik, luaran yang didapatkan, serta 

berbagai hambatan yang dialami peneliti guna perancangan sistem 

akuntansi berbasiskan Microsoft Office Access. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini memaparkan proses yang dialami dalam tahap implementasi, 

feedback dari pengguna terkait sistem, serta kondisi perusahaan setelah 

dan sebelum pengimplementasian sistem akuntansi tersebut dilakukan. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merangkum secara ringkas terkait penelitian yang dilaksanakan 

serta berbagai saran dari penulis terhadap pemilik usaha untuk ke 

depannya. Informasi terkait catatan yang perlu ditingkatkan dan 

tindaklanjuti guna pengembangan penelitian serta proyek selanjutnya 

juga dipaparkan pada bab ini. 
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