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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah lembaga efektif yang

dimiliki oleh individu maupun berbadan hukum yang telah memenuhi standar

sebagai organisasi yang melibatkan adanya transaksi jual beli ataupun jasa yang

dikelola oleh sekelompok masyarakat. Pada umumnya untuk usaha ini biasanya

dijalankan oleh keluarga. Sebagai seorang pengusaha akan sangat berharap dapat

mendapatkan pendapatan yang maksimal dan dapat memaksimalkan

perkembangan usaha dengan baik. Oleh karena itu, sangat diperlukan bagi

pengusaha untuk memiliki laporan keuangan sehingga mengetahui dengan baik

kondisi keuangan usaha.

Pada umumnya, UMKM hanya memiliki pencatatan laporan keuangan

sederhana, dimana hanya dilakukan perhitungan pembelian serta penjualan saja.

Terkadang ada juga pengusaha yang tidak melakukan pencatatan sama sekali. Hal

ini berakibat pengusaha tidak mengetahui dengan akurat akan pendapatan yang

diperoleh dari usahanya.

Perkembangan bisnis usaha UMKM di Kota Batam ini semakin lama

sekain berkembang pesat diikuti timbulnya persaingan, perubahan, serta

ketidakpastian. Keadaan ini menimbulkan banyaknya persaingan yang akan

mengikuti bagaimana sistem penjualan usaha yang ada. Hal ini memaksa

pengusaha untuk dapat waspada terkait dalam hal pengambilan keputusan. Agar

seorang pengusaha tidak salah dalam mengambil keputusan, maka diharapkan

pengusaha dapat melihat dan menilai melalui laporan keuangan usahanya.
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Salah satu jumlah penduduk yang padat di Indonesia yaitu Kota Batam,

dikarenakan sebagian besar penduduk di Kota Batam ini bermula dari berbagai

pulau yang transmigrasi dengan tujuan meningkatkan ekonomi keluarga. Jumlah

penduduk di Batam yang padat ini menjadi pusat perhatian bagi pelaku usaha

untuk mengembangkan bisnisnya. Selain itu, dikarenakan Batam ini berdekatan

dengan Negara Singapura sehingga banyak tourist yang dari Negara tentangga

untuk berwisata di Kota Batam.

Toko Tween Accessories merupakan UMKM yang bergerak pada bidang

perdagangan mainan anak-anak, buket bunga, perlengkapan alat tulis, dan lainnya.

Toko Tween Accessories berlokasi di Ruko Botania Garden Blok B9 No 2B,

Batam. Toko tersebut buka pada jam 08.00 pagi hingga jam 17.00 sore setiap

harinya. Penulis mendapatkan informasi dari Toko Tween Accessories, dimana

sejak berdirinya toko tersebut pada tahun 2010 hingga pada saat ini pencatatan

laporan keuangan masih dengan sistem manual, yang menyebabkan pemilik usaha

tidak sadar dengan laba/rugi usaha yang akurat.

Tidak memiliki laporan keuangan yang akurat serta efisien menjadi salah

satu masalah yang terjadi oleh Toko Tween Accessories sehingga pemilik usaha

tidak mendapat nilai laba/rugi dengan akurat yang didapatkan dari usaha dalam

periode tertentu. Hal tersebut akan bermanfaat bagi pemilik usaha jika

mengaplikasikan sistem pencatatan laporan keuangan sehingga hasil yang

didapatkan dari nilai laba/rugi usaha secara akurat dapat dimanfaatkan untuk

pengambilan keputusan serta strategi yang harus dilakukan oleh pemilik untuk

strategi pengembangan usaha yang maksimal dalam jangka panjang. Toko Tween

Accessories tidak lagi memperkirakan nilai laba/rugi yang diperoleh.
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Berdasarkan latar belakang atas masalah yang telah dipaparkan diatas,

maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian kerja praktek ini dengan

judul “Implementasi Laporan Keuangan Berbasis Microsoft Excel pada Toko

Tween Accessories”.

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang atas masalah di atas, maka penulis tertarik

untuk membuat sistem pencatatan sederhana laporan keuangan pada Toko Tween

Accessories berbasis sistem Microsoft Excel yang mudah dipahami dan

dimengerti oleh pemilik Toko Tween Accessories untuk dapat mendukung

pemilik usaha dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Ruang lingkup yang

dimaksud dalam laporan kerja praktek ini berupa:

1. Rancangan laporan pembelian harian.

2. Rancangan laporan penjualan harian.

3. Rancangan persediaan barang dagangan.

4. Rancangan laporan laba rugi

5. Rancangan laporan neraca

1.3 Tujuan Proyek

Tujuan dari proyek ini yang hendak dicapai dari strategi yang telah

dianalisis dan diimplementasi oleh penulis yaitu meningkatkan tingkat efisiensi

laporan keuangan pada Toko Tween Accessories. Pemilik mengetahui dengan

jelas atas pembelian dan penjualan perbulan serta mengetahui akan keuntungan

maupun kerugian yang didapatkan pada periode tertentu dengan akurat sehingga

pemilik Toko Tween Accessories dapat dengan mudah dalam mempertimbangkan

pengambil keputusan agar mendapatkan keuntungan yang maksimal.
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1.4 Luaran Proyek

Sistem laporan keuangan sederhana dibuat dengan menggunakan

Microsoft Excel untuk Toko Tween Accessories yang memuat laporan pembelian

harian, laporan penjualan harian, laporan laba rugi dalam bentuk multi step model,

dan laporan neraca. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan hambatan dari

permasalahan ataupun kendala yang sedang dihadapi sehingga pemilik usaha tidak

lagi memperkirakan omzet maupun laba/rugi yang diperoleh selama periode

tertentu. Oleh sebab itu, pemilik Toko Tween Accessories dapat melihat informasi

data sebelumnya untuk referensi pemilik dalam pengambilan keputusan dan

mengontrol dalam hal transaksi keuangan.

1.5 Manfaat Proyek

Dari sistem kerja praktek yang telah dilaksanakan oleh penulis selama

kerja praktek ini, diharapkan dapat memberikan keuntungan kepada pihak-pihak

yang terlibat, yakni:

1. Bagi UMKM

UMKM mendapatkan laporan keuangan yang jelas dan akurat, dengan

adanya pencatatan harian yang akan menjadikan bahan pedoman untuk pemilik

dalam mempertimbangkan proses pengambilan keputusan dan perkembangan

usahanya. Bagi pelaku usaha dibidang yang sama juga dapat melakukan suatu

proses pencatatan laporan keuangan berbasis sistem Microsoft Excel.

2. Bagi Akademisi

Dengan penelitian ini, mahasiswa/mahasiswi dapat memperluas wawasan

dan pemahaman mengenai penyusunan laporan keuangan dalam usaha, serta

proyek ini dapat sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
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3. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini, penulis dapat memahami secara detail mengenai

pencatatan laporan keuangan dalam sebuah bidang usaha dari pengalaman dan

pengetahuan dalam proses kerja praktek dilaksanakan.

1.6 Sistematika Pembahasan

Penjabaran setiap bab akan disampaikan secara keseluruhan dengan

memberitahukan isi dan tujuan tiap bab secara garis besar. Penulisan sistematis

dijabarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjabarkan latar belakang masalah yang mendasari untuk

dilaksanakan penelitian, ruang lingkup dalam kerja praktek ini, tujuan

penelitian kerja praktek, luaran dari proyek yang ingin dicapai oleh

penulis, manfaat pelaksanaan proyek, serta sistematika pembahasan

untuk laporan kerja praktek.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjabarkan konseptual teoritis yang dianalisis oleh penelitian

yang terdahulu, dengan menghubungkan penelitian yang akan

dilaksanakan. Serta menjabarkan tujuan penelitian yang relevan untuk

dijadikan dasar referensi untuk melakukan kerja praktek dengan

tujuan yang jelas.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjabarkan seluruh gambaran perusahaan secara umum,

seperti: identitas perusahaan dimana identitas perusahaan menjadi

tempat dalam melaksanakan penelitian, struktur organisasi
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perusahaan, aktivitas kegiatan operasional usaha yang

diimplementasikan serta dijalankan oleh perusahaan selama

operasional usahanya.

BAB IV METODOLOGI

Bab ini menjabarkan rancangan teknik yang akan diimplementasikan

oleh perusahaan guna untuk menyelesaikan suatu permasalahan,

teknik pengumpulan data yang dimanfaatkan untuk penelitian, proses

perancangan pelaksanaan penelitian serta tahap persiapan hingga

tahapan implementasi yang bertujuan agar dapat mencapai tujuan

penelitian yang telah dirancang sesuai dengan jadwal pelaksanaan

kerja praktek.

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN

Bab ini menjabarkan keadaan perusahaan sebelum dilakukan

implementasi rancangan penelitian dan setelah rancangan laporan

keuangannya, teknik pengambilan data, studi data diterapkan  serta

masalah yang menghambat operasional perusahaan pada saat

melakukan implementasi dari hasil perancangan.

BAB VI IMPLEMENTASI

Bab ini menjabarkan tahapan pengimplementasi sistem laporan

keuangan dengan Microsoft Excel pada perusahaan. Dengan melatih

pemilik dalam menerapkan sistem yang telah dirancang sehingga

mendapatkan feedback kendala apa pada saat diterapkan sistem

tersebut dan kondisi perusahaan setelah implementasi dari sistem yang

telah dirancang.
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BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mengenai ringkasan dari hasil keseluruhan pembahasan dari

bab sebelumnya yang telah dibahas, serta ringkasan atas laporan

selama kerja praktek dilakukan. Penulis juga memberikan saran

kepada perusahaan ataupun pengguna dari sistem laporan tersebut

sehingga dapat memberikan feedback kepada penelitian selanjutnya

agar dapat dikembangkan lebih sempurna.
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