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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Dalam beberapa tahun terakhir, usaha mikro kecil dan menengah(UMKM) 

Indonesia telah berkembang dengan pesat. Menurut Megawati, (2019) peluang kerja 

yang dikontribusi oleh sektor UMKM mencapai 97% dan menyumbang produk 

domestik bruto Indonesia sebesar 60% sedangkan peluang kerja yang diberikan oleh 

perusahaan besar hanya 3% dan produk domestik bruto yang dihasilkan hanya 

sebesar 40%. Dalam beberapa tahun ini tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia 

menetap di 5% dan tidak mengalami pertumbuhan yang drastis, ini disebabkan oleh 

defisit neraca transaksi berjalan, defisit neraca pembayaran dan peluang kerja yang 

sedikit. Untuk mendorong pertumbuhan perekonomian, Indonesia harus 

mengoptimalkan sistem dan struktur perusahaan mikro kecil dan menengah (UMKM), 

karena jika 10% dari perusahaan mikro kecil ditingkatkan menjadi perusahaan 

menengah maka tingkat pertumbuhan ekonomi negara diestimasi akan meningkat 

menjadi 7% atau bahkan 9,3%. 

Berkaitan penyusunan laporan finansial UMKM, Ikatan Akuntansi Indonesia 

menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah 

(SAK-EMKM), Tetapi dari sebagian besar UMKM belum menerapkan sistem dan 

standar  akuntansi yang lengkap, meskipun sebagian besar UMKM sudah memiliki 

departemen akuntansi dan keuangan tersendiri tetapi pembentukan struktur 

departemen yang tidak lengkap dan pembagian karyawan serta pekerjaan yang 
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kurang jelas menyebabkan departemen keuangan UMKM tidak dapat menjalankan 

tugasnya dengan baik (Kurniawati, Nugroho, & Arifin, 2012). Salah satu UMKM 

tersebut adalah toko J&M Collection. 

Sistem pencatatan akuntansi pada J&M Collection sampai sekarang masih 

menggunakan sistem yang manual sehingga administrasi atau pemilik perusahaan 

harus mencatat seluruh transaksi yang terjadi didalam buku. Masalah ini 

menyebabkan kurangnya efisiensi dalam mencatat transaksi dan membuat laporan 

keuangan serta mengalami kesulitan dalam mengevaluasi transaksi yang salah dicatat. 

Berlandaskan latar belakang dimana J&M Collection masih sedang 

memanfaatkan sistem pencatatan akuntansi yang manual. Penerepan sistem akuntansi 

yang dibuat melalui Microsoft Access ini dapat mengatasi masalah yang dialami oleh 

J&M Collection. Berlandaskan kondisi dan situasi demikian, penulis menentukan 

judul “Pembuatan Sistem Penjualan, Pembelian serta Laporan Keuangan pada 

Toko J&M Collection”  

 

1.2 Ruang Lingkup 

Lingkupan kerja praktik terhadap J&M Collection ini melingkupi 

keseluruhan  

sistem dan kegiatan operasional perusahaan. Metode atau sistem pencatatan yang 

dimanfaatkan oleh J&M Collection masih merupakan sistem manual dimana semua 

transaksi dan laporan keuangan dicatat dan disusun dalam buku kertas, sehingga 

menyebabkan kurangnya efisiensi dan efektif dalam penyusunan pelaporan keuangan 

perusahaan serta pengendalian yang rendah terhadap persediaan barang perusahaan. 
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Pada kerja praktik ini mencakup dari proses awal pembeliaan dan penjualan 

persediaan barang hingga keluarnya laporan keuangan dan laporan persediaan barang 

perusahaan. 

 

1.3  Tujuan Kerja Praktik 

Tujuan dan target dari pelaksanaan kerja praktik di J&M Collection  

merupakan menyusun serta menbuat sistem akuntansi dari aplikasi Microsoft Access 

agar dapat diimplementasikan dan membantu perusahaan lebih efisiensi dan efektif 

dalam proses pencatatan serta mengurangi kesalahan dalam menyusun laporan 

keuangan. Setelah implementasikan sistem akuntansi juga diharapkan dapat melatih 

karyawan J&M Collection mengenai cara pengunaan sistem akuntansi. 

 Sistem akuntansi yang dirancang sesuai ukuran standar akuntansi dan 

kebutuhan perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dalam 

pencatatan transaksi serta meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan. 

Dengan adanya pelaporan finansial yang lebih tepat dan berkualitas dapat 

memudahkan pemilik perusahaan dalam proses pengambilan kebijakan dan 

keputusan yang lebih sesuai dan tepat bagi perusahaan. 

 

1.4  Luaran Proyek 

Hasil yang didapatkan dari kerja praktik ini adalah sistem akuntansi yang 

dibuat dengan Microsoft Access yang dapat mempermudah karyawan atau pemilik 

toko dalam melakukan kegiatan operasional setiap hari serta menghasilkan laporan 

finansial yang bermutu: 
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1. Perancang pencatatan berupa: 

a) Formulir Penjualan 

b) Formulir Pembelian 

2. Penyajian pelaporan keuangan serta laporan lainnya yakni: 

a) Laporan Laba Rugi 

b) Laporan Posisi Keuangan 

c) Laporan Neraca 

d) Laporan Persediaan Barang 

 

1.5  Manfaat Proyek 

Manfaat yang dihasilkan dari kerja praktik ini adalah: 

1. Bagi J&M Collection 

a) Mengurangi kesalahan dalam melakukan pencatatan transaksi dan pembuatan 

serta pengolahan laporan finansial. 

b) Meningkatkan pengendalian terhadap persediaan barang perusahaan. 

c) Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan. 

d) Meningkatkan efisiensi dan efektif dalam melakukan pencatatan transaksi dan 

pembuatan serta pengolahan laporan finansial. 

2. Bagi Akademisi 

a) Memperkaya ilmu tentang sistem akuntansi yang berbasis Microsoft Access 

atau komputer serta manfaat yang dihasilkan dari implementasi sistem 

akuntansi terhadap UMKM. 
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b) Sebagai referensi dan bahan pertimbangan buat peneliti seterusnya. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan adalah sebuah gambaran umum serta penjelasan yang 

berhubungan dengan isi laporan kerja praktik yang dibagi sebanyak tujuh bab, yakni : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini akan melakukan pembahasan terhadap dasar, objek dan manfaat dari 

kerja praktik serta sistematik penyusunan laporan yang berisi pembahasan 

terhadap seluruh laporan kerja praktik. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahasa mengenai patokan dan dasar teori serta sumber-sumber 

yang digunakan penulis sebagai bahan dasar dan pondasi penulis dalam 

menyusun laporan ini. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dibab ini melakukan pembahasan tentang identitas, struktur organisasi, 

kegiatan operasional perusahaan serta sistem yang diterapkan oleh 

perusahaan. 

BAB IV METODOLOGI 

Pembahasan bab ini berhubungan dengan perancangan penelitian, teknik 

pengumpulan data, proses perancangan serta tahapan dan jadwal 

perancangan yang akan disajikan dalam laporan ini 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 
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Bab ini melakukan pembahasan terhadap analisis dan penelitian data serta 

pembuatan sistem yang isinya merupakan menghimpunkan data-data dan 

informasi pemilik usaha dengan cara melakukan observasi berserta 

wawancara yang nanti hasi daril analisis akan digunakan sebagai referensi 

atau pondasi dalam pembuatan sistem akuntansi yang sesuai dengan 

keinginan dan harapan pemilik usaha. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini berisi berapa tahapan impelmentasi sistem pencatatan akuntansi yang 

telah dibuat oleh penulis kepada pemilik perusahaan serta situasi perusahaan 

setelah sistem diimplementasikan pada perusahaan. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini melakukan penjelasan kesimpulan selama pelaksanaan kerja praktik 

dari perancangan dan penyusunan sistem hingga  mengimplementasikan 

sistem kepada pemilik usaha   serta  saran  yang   dipaparkan kepada  

pemilik  usaha setelah melihat hasil penerpan sistem  supaya sistem yang 

diterapkan akan digembangkan lebih sempurna dan sesusai keinginan dan 

keadaan  usaha. 
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