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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada masa sekarang ini kita bisa melihat bahwa dimana persaingan bisnis 

semakin hari semakin ketat dan dimana masa yang modern ini juga Usaha Mikro 

Kecil Menengah (UMKM) merupakan bagian dari badan usaha yang berperan di 

berbagai macam bidang usaha di Indonesia dan mencakup peranan yang penting 

untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Setiap UMKM pasti berusaha 

untuk menghadapi persaingan yang ada dan perusahaan yang memiliki 

manajemen atau sistem yang lebih baik pasti akan mampu bertahan dan 

mengembangkan usahanya. Salah satu kelemahan UMKM adalah para pemilik 

usaha tidak dapat menguasai dan tidak menggunakan sistem keuangan yang benar 

karena sebagian besar tidak menganggap bahwa pemanfaatan sistem informasi 

akuntansi itu penting. Padahal hasil dari suatu laporan keuangan memegang peran 

yang sangat penting untuk mengambil keputusan bagi perusahaan. Kurangnya 

pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola catatan keuangan membuat 

perusahaan mengabaikan hal kecil yang sebenarnya mempunyai pengaruh yang 

cukup besar bagi perusahaan. 

Laporan keuangan memegang peranan yang penting untuk mencapai tujuan 

atau berhasilnya suatu usaha termasuk usaha kecil, tetapi dalam kenyataannya 

masih terdapat banyak sekali para pelaku usaha kecil di Indonesia tidak 

mengetahui laporan keuangan yang sistematis sehingga para pelaku bisnis kurang
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menyadari akan pentingnya pencatatan dan penyusunan laporan keuangan bagi 

usaha mereka. Banyak pengusaha kecil yang menganggap bahwa sistem 

pencatatan keuangan tidak penting dan terlalu rumit untuk diterapkan dalam 

usahanya. 

Pada UMKM banyak sekali terdapat beberapa pemilik usaha yang melakukan 

pencatatan laporan keuangannya dengan seadanya dan sekiranya saja, sehingga 

pemilik usaha tidak mempunyai hasil laporan keuangan yang akurat. Sebaiknya 

laporan keuangan dicatat dengan seakurat mungkin karena dapat membantu dalam 

pengambilan keputusan dimasa yang akan datang didasari dari laporan- laporan 

keuangan yang telah dibuat dan disusun. Laporan laba rugi serta laporan arus kas 

dapat menjadi patokan tinggi rendahnya kinerja sebuah perusahaan dalam kurun 

waktu tertentu. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem 

penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu komponen penting pada 

setiap usaha yang dijalankan untuk mempermudah dalam mengetahui laba atau 

rugi pendapatan usaha, maka penulis tertarik untuk melakukan penerapan suatu 

sistem pencatatan keuangan untuk mempermudah pemilik usaha UMKM 

mengetahui kondisi keuangan usaha yang dijalankannya. Pembahasan tersebut 

akan diuraikan dalam laporan kerja praktek yang berjudul “Penyusunan Laporan 

Keuangan pada Toko Vellas Florist”. 
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1.2 Ruang Lingkup 

Proyek ruang lingkup yang akan dibahas oleh penulis pada kerja praktek ini 

adalah ruang lingkup sistem pencatatan laporan keuangan pada toko Vellas Florist 

dengan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem pencatatan laporan keuangan pada toko Vellas Florist? 

2. Bagaimana cara mengimplementasikan sistem pencatatan laporan keuangan 

pada toko Vellas Florist? 

3. Apakah sistem pencatatan laporan keuangan pada toko Vellas Florist telah 

efektif dan efisien? 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Berikut beberapa tujuan proyek dalam kerja praktek ini adalah: 

1. Mengetahui bagaimana sistem pencatatan laporan keuangan yang sesuai bagi 

 toko Vellas Florist. 

2. Mengimplementasikan sistem pencatatan laporan keuangan pada toko Vellas 

 Florist. 

3. Mengetahui apakah sistem pencatatan laporan keuangan pada toko Vellas 

 Florist telah berjalan efektif dan efisien. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Luaran proyek yang dihasilkan penulis adalah membantu merancang dan 

membuat sistem penyusunan laporan keuangan dan pencatatan transaksi yang 

dirancang menggunakan program Microsoft Office Excel 2007 untuk dapat 
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menghasilkan laporan laba rugi dan arus kas yang lebih mudah dimengerti untuk 

membantu pemilik dalam mengontrol maupun mengetahui keuangan serta dapat 

digunakan sebagai syarat pertimbangan untuk pihak bank pada usaha pemilik. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Proyek ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Perusahaan 

Mengaplikasi sistem penyusunan dan pencatatan secara baik dan akurat agar 

dapat membantu perusahaan untuk mengelola keuangan yang tepat. 

2. Mahasiswa 

Mengaplikasi hasil pembelajaran di Universitas Internasional Batam dan 

memperluas wawasan tentang pencatatan dan pembuatan laporan keuangan. 

3. Bank 

Mengaplikasi laporan keuangan kepada pihak lain sebagai salah satu 

persyaratan pertimbangan laporan keuangan yang digunakan bank. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini terdiri dari 7 bab yang memberikan intisari obyek 

pembahasan dari laporan kerja praktek yang akan disusun, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi secara singkat mengenai latar belakang masalah

 penelitian, ruang lingkup, tujuan proyek, luaran proyek, manfaat 

 proyek, dan sistematika pembahasan. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat tentang rangkuman singkat yang komprehensif 

tentang materi terkait pengertian laporan neraca, laporan laba rugi, 

laporan aset, laporan arus kas, laporan penjualan, dan laporan 

pembelian. 

BAB III  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini berisikan tentang gambaran dan identitas perusahaan, 

 struktur organisasi perusahaan, aktivitas kegiatan operasional 

 perusahaan serta sistem yang sedang diterapkan pada perusahaan 

 tersebut. 

BAB IV  METODOLOGI 

Bab ini memberikan uraian tentang analisis data, perancangan sistem, 

 dan kendala yang timbul pada saat implementasi. 

BAB V  ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini memuat tentang analisis data terkait kondisi terkini 

 perusahaan, perancangan alat atau sistem kerja yang akan digunakan 

 oleh perusahaan. 

BAB VI  IMPLEMENTASI 

Bab ini memuat tentang tahapan proses implementasi tiap luaran 

 proyek dan kondisi perusahaan setelah mengimplementasikan sistem 

 yang baru. 
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BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memuat tentang ringkasan kesimpulan pada laporan kerja 

 praktek ini dan saran yang diberikan oleh penulis untuk Toko Vellas 

 Florist. 
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