
BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1   Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang luas, 

sumber daya alam yang berlimpah, jumlah penduduk yang tinggi, dan memiliki 

usaha yang beragam. Menurut Undang Undang nomor 20 tahun 2008 usaha dapat 

dikategorikan sebagai usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar. 

Usaha yang mempunyai kekayaan sebesar Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah 

dan bangunan usaha dikenal dengan usaha mikro. Sedangkan, usaha yang 

memegang kekayaan berkisar Rp 50.000.000-Rp 500.000.000 disebut usaha kecil. 

Usaha yang mempunyai kekayaan sebesar Rp 500.000.000-Rp 10.000.000.000 

dikategorikan sebagai usaha menengah. Terakhir, usaha besar yaitu usaha yang 

mempunyai lebih dari Rp 10.000.000.000. Usaha mikro, kecil, dan menengah 

dikenal sebagai perusahaan UMKM. 

UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) memiliki kontribusi cukup 

besar dalam perekonomian Indonesia, UMKM dapat menampung banyak tenaga 

kerja sehingga bisa meningkat kesejahteraan pekerja. Selain meningkatnya 

kesejahteraan, UMKM dapat mengatasi masalah pengangguran, maka tingkat 

kemiskinan juga teratasi. Pentingnya peran UMKM sudah terbukti, terutama pada 

saat terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997. UMKM dapat 

menyerap tenaga kerja sebesar 85 sampai 107 juta pekerja sehingga tingkat 

penggangguran masih terjaga. Banyak perusahan-perusahaan besar telah bangkrut, 

tetapi UMKM masih bertahan. Alasan UMKM tidak terpengaruh oleh terjadinya 

krisis ekonomi, karena pertama, biasanya UMKM menggunakan sumber daya 
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lokal yaitu tidak tergantung dengan barang impor, sehingga tidak terpengaruh oleh 

kenaikan harga yang terjadi. Kedua, modal UMKM berupa dana pribadi artinya 

tidak melalui pinjaman dari bank, sehingga tidak terpengaruh dengan tingkat suku 

bunga. 

Perusahaan UMKM di Indonesia selalu meningkat bahkan sampai saat 

ini sudah mempunyai 59,2 juta pelaku UMKM. Rata-rata UMKM tidak 

mempunyai sistem pencatatan yang baik dan akurat, mereka biasanya melakukan 

pencatatan manual bahkan ada perusahaan yang tidak mencatat atas terjadinya 

sebuah transaksi. Maka dari itu, banyak pelaku UMKM bahkan tidak mengetahui 

kondisi keuangan yang sebenarnya. Salah satu permasalahan UMKM yang 

dihadapi adalah kurangnya kemampuan manajemen. Berhubung UMKM tidak 

mempunyai pencatatan yang baik dan akurat, maka tidak dapat mencerminkan 

keadaan sebenarnya yang dihadapi, hal ini akan berpengaruh terhadap keputusan 

yang diambil, sehingga banyak pelaku UMKM tidak dapat mengambil keputusan 

dengan baik yang mengakibatkan kurangnya kemampuan manajemen perusahaan. 

Salah satu perusahaan UMKM adalah toko Teo Nailart Studio, yang 

sudah beroperasi selama 4 tahun yang awalnya berupa online shop. Teo Nailart 

Studio belum mempunyai pencatatan akuntansi yang memadai sehingga 

mempengaruhi keputusan yang diambil. Hal ini dikarenakan kurangnya 

pengetahuan dan kepahaman tentang akuntansi. Pelaku UMKM seharusnya 

mempunyai pencatatan yang akurat agar dapat memaksimalkan kinerjanya dan 

meningkatkan kesejahteraan pekerja. 

Permasalahan yang terjadi di Teo Nailart Studio atas kurangnya 

pencatatan transaksi yang handal sehingga tidak mampu menyusun sebuah 
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laporan keuangan, maka dampaknya adalah pemilik toko tidak mengetahui secara 

jelas laba atau rugi atas toko tersebut. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi 

Teo Nailart Studio, maka penulis tertarik untuk melakukan kerja praktek pada 

toko tersebut yang berjudul “Perancangan, Penyusunan, Penerapan Sistem 

Akuntansi pada Toko Teo Nailart Studio” 

 

1.2 Ruang Lingkup 

 Proyek ini dilaksanakan untuk merancang sistem pencatatan akuntansi 

berdasarkan Toko Teo Nailart Studio dengan menggunakan software microsoft 

access 2016. Sistem pencatatan akuntansi ini dirancang berawal dari 

mengobservasi, mengumpulkan data yang diperlukan, penginputan transaksi ke 

program, hingga akhirnya menghasilkan laporan keuangan atas transaksi Teo 

Nailart Studio.  

 

1.3   Tujuan Proyek 

Tujuan dari proyek ini yaitu dapat merancang sistem pencatatan 

akuntansi yang baik agar pemilik dapat mengimplementasikan dan dapat 

menghasilkan laporan keuangan di setiap periode akhir bulan serta laporan yang 

dihasilkan dapat menjadi referensi bagi pemilik terutama dalam hal pengambilan 

keputusan. 
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1.4   Luaran Proyek 

Luaran proyek ini diharapkan dapat menciptakan sebuah sistem 

pencatatan akuntansi dengan memanfaatkan Microsoft Access 2016 yang sesuai 

dengan kebutuhan Toko Teo Nailart Studio. 

 

1.5   Manfaat Proyek 

Manfaat dari proyek ini diharapkan sebagai berikut: 

1. Bagi Teo Nailart Studio 

Diharapkan proyek ini bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi 

yaitu kurangnya pencatatan akuntansi dan dapat menerbitkan laporan 

keuangan yang sederhana yang mudah dimengerti oleh pemilik. 

Berdasarkan laporan keuangan yang ada, pemilik dapat memahami 

kondisi keuangan usahanya bahkan dapat menjadi bahan referensi bagi 

pemilik dalam pengambilan keputusan dimasa depan. 

2. Bagi Akademik 

Diharapkan proyek ini bisa sebagai bahan acuan yang dapat 

meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai permasalahan yang dihadapi 

dunia kerja dan peracangan sistem akuntansi untuk proyek-proyek 

seterusnya. 

 

1.6   Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini terdiri dari tujuh bab, yaitu: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, ruang lingkup proyek, 

tujuan proyek, luaran proyek, dan manfaat proyek yang dihadapi Teo 

Nailart Studio saat ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat isi berupa teori akuntansi sehingga dapat memberikan 

penjelasan mengenai sistem kerja dan dapat menjadi sebuah referensi. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dalam bab ini terdiri dari beberapa inti pokok yaitu tentang profil 

perusahaan, struktur organisasi, dan aktivitas operasional, serta sistem 

yang digunakan Teo Nailart Studio pada saat ini. 

BAB IV METODOLOGI 

Dalam bab ini terdiri dari rancangan penelitian, teknik pengumpulan 

data, proses perancangan sistem, dan jadwal pelaksanaan kerja 

praktek. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Dalam bab ini terdiri atas analisis data Teo Nailart Studio, 

perancangan sistem, dan kendala yang dihadapi saat implementasi.  

BAB VI IMPLEMENTASI 

Dalam bab ini membahas mengenai saat implementasi sistem pada 

Teo Nailart studio. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab memuat kesimpulan, saran, dan catatan yang perlu 

ditindaklanjuti pada  Teo Nailart Studio. 
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