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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1  Latar Belakang 

Peningkatan yang pesat pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah atau UMKM 

terjadi di Provinsi Kepulauan Riau terutama di Kota Batam. Terdapat 81.486 

UMKM menurut Online Data System (ODS) di Kementrian Koperasi dan Usaha 

Kecil (UKM). Menurut Nayla (2014), pengertian UMKM itu adalah aktivitas 

bisnis yang didirikan perseorangan dimana memiliki nilai aktiva setidaknya dua 

ratus juta rupiah dan kekayaan ini tidak tergolong tanah atau bangunan.  

UMKM adalah salah satu usaha yang dapat menambah lapangan pekerjaan 

serta pelayanan ekonomi untuk masyarakat serta berperan besar pada peningkatan 

pendapatan dan proses pemerataan masyarakat, pendorong perkembangan 

ekonomi, dan membantu stabilitas nasional (Nugraheni & Suprihanto, 2018). 

UMKM salah satu sumber penting dalam perkembangan lapangan pekerjaan di 

Indonesia tidak hanya terlihat dari kondisi statis, karena jumlah orang berada di 

kelompok usaha lebih banyak daripada yang berada di dalam usaha besar, namun 

juga dapat terlihat dari kondisi dinamis, dari pesatnya kenaikan tiap tahunnya 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan usaha dengan skala besar (Rozali & Hafni, 

2017).  

Adam et al. (2015) pada penelitiannya menuliskan bahwa di Kota Batam 

terdapat 1.007 UMKM yang tergolong atas 624 UMKM aktif dan 383 UMKM 

non-aktif. UMKM yang tergolong aktif mempunyai dampak terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Kota Batam. UMKM yang tergolong non-aktif dapat 

dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai pengendalian internal seperti 

pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas. Terjadinya kecurangan pada 

perusahaan dapat disebabkan oleh tidak adanya laporan keuangan di setiap 

periode sehingga pemilik kurang mengetahui secara detil tentang kondisi 

perusahaan. Pengelolaan data secara baik berperan penting pada strategi untuk 

mengembangkan perusahaan dan juga merupakan faktor penentu dalam 

memperluas usaha. Pemilik juga tidak bisa menentukan langkah yang akan 
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diambil apabila laporan keuangan yang menunjukkan apakah kinerja yang 

dihasilkan telah memenuhi target yang ingin dicapai tidak ada.  

Salah satu unit usaha kategori UMKM di Kota Batam, Anda’s Beauty 

Lounge telah aktif beroperasi dalam dua tahun terakhir, tetapi tidak memiliki 

program untuk pencatatan dan pelaporan akuntansi yang menyebabkan tidak 

adanya laporan keuangan yang dimiliki perusahaan. Pencatatan yang dibuat oleh  

Anda’s Beauty Lounge hanya secara manual setelah pekerjaan atau jasa telah 

selesai dilakukan. Pemilik usaha hanya mencatat jasa apa yang dilakukan dengan 

manual, dan tidak bisa diketahui secara rinci biaya yang dikeluarkan, berapa 

omset yang dihasilkan, dan apakah pemilik mendapat keuntungan atau kerugian.  

Pemilik berpendapat bahwa laporan keuangan kurang memiliki dampak 

untuk bisnis berskala kecil, tetapi hal ini diperlukan untuk menghindari kerugian 

baik dari kecurangan ataupun sekedar mengetahui kondisi usaha bersangkutan, 

laporan keuangan sebenarnya sangat penting. Kurangnya pengetahuan pemilik 

dalam pencatatan juga membuat pemilik juga sulit mengambil keputusan 

disebabkan tidak adanya kejelasan mengenai kondisi keuangan usahanya. Pemilik 

sendiri juga tidak mengetahui apakah sebenarnya usahanya mengalami 

keuntungan atau kerugian dalam dua tahun terakhir dan pemilik juga tidak begitu 

memperhatikan biaya yang dikeluarkan. Penulis berpendapat bahwa ada 

pentingnya ilmu mengenai pembukuan dan penyusunan laporan keuangan 

sederhana dan mudah untuk digunakan pada usaha Anda’s Beauty Lounge. 

Didasari latar belakang di atas, penulis ingin merancang sebuah sistem dengan 

akuntansi sederhana untuk Anda’s Beauty Lounge yang diuraikan dalam laporan 

penelitian dengan judul “Perancangan Sistem Akuntansi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan berbasis Microsoft Office Access pada Anda’s Beauty  

Lounge”. 

 

1.2  Ruang lingkup  

Ruang lingkup penulisan dimulai dari pembentukan, persiapan, dan 

penerapan sistem akuntansi yang memakai Microsoft Office Access. Kerja praktik 

mulai dilakukan dari menjurnal transaksi hingga penyampaian laporan keuangan. 
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Dalam proses pemahaman sistem pencatatan yang selama ini digunakan Anda’s 

Beauty Lounge akan dilakukannya wawancara dengan pemilik usaha. 

 

1.3       Tujuan Proyek 

Tujuan kerja praktik ini adalah merancang serta membuat sistem akuntansi 

untuk pencatatan yang sederhana dan mudah digunakan untuk diterapkan pada 

Anda’s Beauty Lounge yang diharapkan bisa mempermudah pemilik mengambil 

keputusan sehubungan dengan usahanya. Sistem yang disusun dapat membantu 

mengatur pengeluaran yang dikeluarkan untuk masing-masing jasa yang 

disediakan. Sistem akuntansi yang diterapkan dapat menyusun laporan keuangan 

dan diharapkan dapat mendukung usaha dalam mengembangkan perusahaannya 

dan pengendalian beban. 

 

1.4 Luaran Proyek  

Pemilik dapat menggunakan hasil kerja praktik berupa sistem Microsoft 

Office Access yang memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:  

1. Daftar akun 

2. Jurnal umum 

3. Jurnal penyesuaian 

4. Buku besar 

5. Neraca saldo sebelum penyesuaian 

6. Neraca saldo setelah penyesuaian 

7. Lembar kerja 

8. Laporan laba rugi 

9. Laporan posisi keuangan 

 

1.5 Manfaat Proyek 

 Manfaat dari kerja praktik ini antara lain: 

1. Pihak UMKM dan Pemilik Usaha 

a. Sebagai sistem pencatatan akuntansi transaksi yang terjadi selama 

kegiatan usaha berlangsung. 
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b. Pemilik bisa mengambil tindakan yang lebih tepat jika tersedia 

informasi yang tepat dan lengkap serta mampu menyelesaikan 

permasalahan yang ada pada usaha. 

2.  Bagi Akademisi 

 Akademisi dapat menggunakan penulisan ini sebagai referensi untuk 

penulisan kerja praktik yang memiliki pokok permasalahan yang sejenis 

untuk penelitian seterusnya serta dapat digunakan sebagai referensi 

pembelajaran. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika penyusunan laporan kerja praktik yang diuraikan pada setiap 

bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, ruang lingkup, tujuan 

proyek, luaran proyek, dan manfaat proyek dari penulisan laporan 

kerja praktik ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan landasan teori, informasi, temuan, serta 

literatur lainnya yang diperoleh dari berbagai macam referensi 

yang dipakai untuk dasar perancangan sistem akuntansi. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menguraikan identitas perusahaan, sejarah perusahaan, 

struktur organisasi perusahaan, aktivitas operasional perusahaan, 

dan sistem yang dipakai perusahaan. 

BAB IV METODOLOGI 

Bab ini menguraikan model atau pendekatan yang dipakai untuk 

mengatasi permasalahan pada perusahaan serta  menjelaskan 

rancangan teknik pengumpulan data, proses perancangan, serta 

tahapan dan jadwal pelaksanaan. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menguraikan analisis data, hasil perancangan sistem, dan 

kendala implementasi. Analisis dan gambaran hasil wawancara 
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pada saat penyusunan dilaksanakan pada laporan kerja praktik. 

Kendala implementasi dijelaskan pada bab ini jika proyek tidak 

bisa dipakai oleh perusahaan. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini menjelaskan mengenai proses yang terjadi pada saat 

implementasi serta manfaat yang dihasilkan dari sistem yang 

diterapkan pada perusahaan. Sub penting pada bab ini adalah 

implementasi pada sistem dan kondisi setelah sistem diterapkan. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran kepada pemilik usaha 

mengenai sistem yang diterapkan dan juga saran untuk pengguna 

sistem atau peneliti selanjutnya. 
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