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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara dalam tahap perkembangan dan memiliki banyak 

masalah di masyarakat, salah satunya adalah pengangguran. Hal ini menjadikan 

Indonesia sebagai negara yang membutuhkan peningkatan jumlah lapangan kerja 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pekerjaan. UMKM (Usaha Mikro, 

Kecil, Menengah) ialah langkah yang ditempuh dalam memfasilitasi dan 

menyediakan lapangan kerja kepada masyarakat yang sangat didukung oleh 

pemerintah.  

UU No. 20 Tahun 2008 mengartikan UMKM sebagai unit usaha yang turut 

menciptakan lapangan kerja di masyarakat, menyediakan pelayanan ekonomi serta 

berfungsi untuk memajukan pertumbuhan ekonomi, peningkatan dan pemerataan 

penghasilan masyarakat, dan membantu menciptakan stabilitas nasional. Bisnis 

skala kecil adalah bisnis yang mempekerjakan pekerja dalam jumlah yang sedikit 

dan tidak memiliki volume penjualan yang besar (Mia, 2017). Bisnis kecil dimiliki 

dan dikontrol oleh seorang atau beberapa orang, dimana pemilik berpengaruh 

secara langsung dalam pembuatan keputusan dan memiliki pangsa pasar yang kecil 

pada industri tersebut. 

UMKM memberikan pengaruh luar biasa pada kondisi baik buruknya 

negara dalam perkembangan industri yang cepat serta merupakan kunci untuk 

memastikan inovasi, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan 

integrasi sosial (Safiriyu & Njogo, 2012). UMKM merupakan salah satu cara untuk
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 mengatasi kemiskinan, dimana tingkat pengangguran berkurang menandakan 

bahwa masyarakat menjadi produktif dan memiliki penghasilan untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Pendirian UMKM disambut hangat oleh pemerintah karena 

turut menyumbang pertumbuhan ekonomi. Penggalakan UMKM selain di negara 

berkembang, juga diterapkan di negara maju.  

Tanpa memandang ukuran perusahaan, UMKM harus efektif dan dikelola 

dengan baik untuk dapat tumbuh, menjaga tingkat kompetitif, dan bertahan. Pada 

era globalisasi sekarang, perkembangan informasi tumbuh secara cepat dan 

ditemani oleh kompetisi yang sengit, terutama diantara lingkungan bisnis. Hal ini 

membuat perusahaan perlu akan informasi yang tersedia kapan saja dan akurat 

sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan keadaan bisnis (Permatasari & 

Prajanti, 2018). Terdapat banyak bisnis berskala kecil yang belum menggunakan 

sistem informasi akuntansi pada bisnis mereka dan berujung bangkrut karena 

tingkat performa yang rendah sebagai akibat dari informasi pembukuan yang 

kurang.  

Metode akuntansi tradisional terdahulu dengan memasukkan dan mencatat 

transaksi sehari-hari secara manual tidaklah efisien. Kesalahan seperti kesalahan 

memasukkan data, performa tugas/pekerjaan yang tidak efisien, dan penggunaan 

kertas secara masal menciptakan banyak masalah di aktivitas bisnis dan performa 

perusahaan (Fagbemi & Olaoye, 2016). Kelemahan/kekurangan ini mendorong 

akan munculnya sistem yang mampu mengumpulkan, menganalisa, dan 

menghasilkan laporan secara lebih efisien. 

Informasi ialah data yang diolah dalam wujud yang berfungsi dan 

bermakna bagi pengguna. Sukses atau gagalnya bisnis sangat tergantung pada 
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kualitas keputusan yang dibuat manajemen serta kualitas keputusan dibuat 

berdasarkan ketersediaan data/informasi terbaru dan akurat dari bisnis (Ogah, 

2013). Bagi UMKM, informasi tersebut sangat penting karena menyangkut 

keputusan pemilik dan keberlangsungan usaha. 

UD. Permata Collection termasuk UMKM yang menjalankan usaha di 

bidang tas, sepatu, dan sejenisnya selama satu tahun lebih. Sistem akuntasi Permata 

Collection terbilang sederhana dan banyak kekurangan, dimana perusahaan tersebut 

hanya membuat pencatatan penjualan secara manual dan sederhana di kertas dan 

nota. Laporan keuangan tidak pernah dibuat sehingga pemilik tidak mengetahui 

kondisi keuangan internal perusahaan, contohnya laba atau rugi yang dialami 

perusahaan. 

Beberapa faktor mengapa UD. Permata Collection belum membuat sistem 

pencatatan akuntansi adalah umur perusahaan yang tergolong muda, penjualan 

yang masih sedikit, dan banyak prosedur yang kompleks untuk melakukan 

pencatatan manual. Informasi keuangan tidak tersedia sehingga pemilik tidak bisa 

memutuskan keputusan yang benar dan menyebabkan ketidakefektifan dan 

ketidakefisiensian dalam pengelolaan. UD. Permata Collection tidak mempunyai 

sistem akuntansi yang dapat diandalkan dan menghasilkan informasi atau laporan 

yang dibutuhkan pemilik dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan latar 

belakang tersebut, perlu dilakukan upaya untuk mengobservasi dan mendesain 

sistem pencatatan akuntansi bersadarkan kebutuhan dan kelaknya 

diimplementasikan oleh UD. Permata Collection. Proyek ini akan dibahas dalam 

laporan kerja praktik yang berjudul “Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi 

pada UD. Permata Collection”.   
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1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari kerja praktik di UD. Permata Collection ialah 

merancang sistem akuntansi. Sistem akuntansi tersebut menggunakan aplikasi 

perangkat lunak dari Microsoft Office, yang bernama Microsoft Access. Tahap 

perancangan diawali dari perancangan daftar akun, memasukkan transaksi/jurnal 

hingga penyajian laporan keuangan yang dimana pemilik atau pengguna bisa 

menggunakan dan memanfaatkan sistem tersebut untuk menganalisa prospek 

usaha, membuat keputusan, dan sebagainya.  

 

1.3 Tujuan Proyek 

Proyek kerja praktik mempunyai beberapa tujuan, antara lain: 

1. Mendesain sistem akuntansi berbasis perangkat lunak di Microsoft Access 

berdasarkan permintaan dan kebutuhan UD. Permata Collection agar dapat 

diterapkan dengan baik dan benar. 

2. Mempermudah proses pencatatan akuntansi yang dapat menghemat 

waktu, efisien, dan efektif.  

3. Laporan keuangan dapat disajikan dengan akurat dan cepat. 

4. Meningkatkan kinerja UD. Permata Collection dengan informasi yang 

disajikan oleh sistem, sehingga mampu tumbuh, berkembang, dan 

bersaing.  

 

1.4 Luaran Proyek 

Berdasarkan ruang lingkup observasi, maka disajikan luaran proyek dalam 

mendesain sistem akuntansi UD. Permata Collection sebagai berikut: 
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a. Form yang didesain untuk keperluan pengguna dalam mencatat transaksi 

di perusahaan seperti: 

1. Form COA (daftar akun) 

2. Form daftar pelanggan 

3. Form daftar staf pemasaran 

4. Form daftar persediaan barang 

5. Form daftar pemasok 

6. Form daftar aset tetap 

7. Form pembelian 

8. Form jurnal umum 

9. Form pengeluaran 

10. Form penerimaan 

11. Form penjualan 

b. Mendesain sistem akuntansi yang menyajikan informasi akuntansi pada 

laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan sebagai berikut: 

1. Laporan persediaan 

2. Laporan utang 

3. Laporan piutang 

4. Laporan pembelian 

5. Laporan penjualan 

6. Laporan neraca saldo 

7. Laporan perubahan ekuitas 

8. Laporan posisi keuangan 

9. Laporan laba rugi 
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1.5 Manfaat Proyek 

Proyek kerja praktik ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada: 

1. Pemilik Usaha 

Pemilik usaha melalui sistem akuntansi bisa mengakses informasi 

mengenai operasional perusahaan secara langsung, seperti sisa persediaan, 

kas, utang, dan lain-lain secara akurat.  Selain itu, pemilik juga bisa 

mengetahui kinerja perusahaan dengan membaca laporan keuangan yang 

digenerasi oleh sistem Microsoft Access secara otomatis dan langsung. 

Sistem akuntansi diharapkan dapat membantu pemilik dalam menganalisa 

kinerja bisnis dan membuat keputusan yang tepat sehingga perusahaan 

bisa terus berkembang. 

2. Pengguna 

Pengguna sistem akuntansi dapat melakukan pencatatan transaksi secara 

mudah, cepat, dan akurat. Implementasi sistem akuntansi mengurangi 

tingkat kesalahan pengguna dalam pencatatan akuntansi dibanding 

pencatatan secara manual sehingga informasi atau laporan yang disajikan 

adalah benar. 

3. Akademisi 

Proyek kerja praktik dengan perancangan sistem diekspektasikan dapat 

menambah skill dan wawasan tentang siklus serta sistem pencatatan 

akuntansi secara keseluruhan di sebuah perusahaan. Proyek ini juga dapat 

digunakan dalam membanding dan mengimplementasi teori ilmu 

akuntansi dan praktik kerja di dunia nyata.  
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1.6 Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini akan menguraikan latar belakang, manfaat, tujuan, luaran, ruang 

lingkup, dan sistematika pembahasan dari penyusunan proyek kerja 

praktik. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan membahas landasan teori mengenai akuntansi, informasi 

mengenai materi yang dijelaskan dalam laporan dan proyek kerja praktik. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini membahas gambaran secara singkat identitas/sejarah perusahaan, 

aktivitas kegiatan operasional, struktur organisasi, dan sistem akuntansi 

yang tengah diimplementasi perusahaan. 

BAB IV METODOLOGI 

Penjelasan terkait desain/metode penelitian, pendekatan yang dipilih 

dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam proyek. Selain 

itu, juga dibahas teknik pengumpulan data, rancangan sistem, tahapan 

yang dimulai dari persiapan hingga pelaporan beserta jadwal kerja proyek. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan secara terperinci analisis data, yaitu menguraikan 

hasil wawancara atau observasi. Bagian perancangan berisi penjelasan 

sistem yang didesain dalam penelitian beserta kendala implementasi yang 

dihadapi. 
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BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini menguraikan mekanisme selama tahap implementasi dan feedback 

yang diterima setelah rancangan sistem diterapkan pada tempat kerja 

praktik serta berisi dan kondisi entitas setelah implementasi. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menarik kesimpulan beserta saran yang didapatkan selama 

penyusunan laporan kerja praktik secara keseluruhan dan catatan 

tindaklanjut atas proyek yang tidak terselesaikan. 
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