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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Usaha yang digolongkan sebagai UMKM pada dasarnya merupakan 

usaha kecil yang dapat dilihat dari sekala pendapatan, jumlah asset yang dimiliki 

dan jumlah karyawan yang dipekerjakan. UMKM sendiri menjadi sumber mata 

pencaharian bagi sebagian besar masyarakan Indonesia, baik itu dari sektor 

informal hingga yang lebih besar. UMKM telah menjadi satu pendorong bagi sektor 

perekonomian Indonesia, UMKM memberikan peluang kerja yang besar, 

mengurangi angka kemiskinan secara berkesinambungan, menjadi alat dalam 

pemerataan ekonomi masyarakat kecil dan  juga menjadi sektor penyumbang 

pemasukan devisa negara. 

Dalam aspek menjalankan usaha, hal yang paling penting bagi para pelaku 

usaha adalah informasi keuangan tentang usaha itu sendiri. Informasi keuangan 

sangat penting bagi suatu badan usaha dalam menjalankan usahanya, baik itu usaha 

yang kecil ataupun usaha besar. Ketidakpandaian dalam pencatatan ataupun 

pembukuan aktivitas keuangan, menjadi hambatan dalam menjalankan usaha 

dengan tidak adanya informasi keuangan yang handal dapat membuat pelaku usaha 

salah dalam mengambil keputusan keuangan kedepannya. 

Informasi keuangan seperti laporan finansial, dapat membantu para 

pelaku bisnis dalam mengambil keputusan finansial yang akan diambil kedepannya. 

Pelaku bisnis akan dengan tepat mengambil keputusan finansial karena adanya 

informasi keuangan yang handal dan akurat, serta dapat menjamin keberlangsungan 

usaha kedepannya. Selain menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan, informasi keuangan juga dapat digunakan dalam menghitung biaya 

perpajakan yang ditanggung oleh UMKM setiap periodenya, ketidakmampuan 

pelaku bisnis dalam memberikan informasi keuangan dan menghitung pajak yang 

terhutang, membuat para UMKM harus mengeluarkan biaya lebih untuk 

mendapatkan informasi tersebut dari usahanya sendiri seperti menggunakan jasa 

konsultan dan membeli sistem keuangan yang masih tergolong mahal untuk para 

pelaku usaha. UMKM sebagian besar melakukan pencatatan kegiatan operasional 

Kevin. Pembuatan Sistem Keuangan pada Davines Salon 
UIB Repository©2019



2 

 

Universitas Internasional Batam 

 

usaha dengan cara manual mencatat menggunakan buku yang memiliki tingkat 

resiko kecurangan yang sangat tinggi, karena tidak ada pencatatan yang akurat dan 

susahnya dalam mengakses informasi keuangan saat diperlukan seperti yang terjadi 

pada Davines Salon sebagai objek dalam kerja praktek ini. 

Davines adalah UMKM di kota Batam yang memberikan jasa potong 

rambut dan perawatan rambut lainnya serta menjual produk kecantikan rambut 

seperti minyak rambut, pewarna rambut, sampo, treatment, dan lain sebagainya. 

Dalam menjalankan operasional sehari-hari, Davines Salon memiliki masalah 

dalam pencatatan keuangan karena salon belum menggunakan sistem dalam 

pencatatan transaksi, melainkan hanya menggunakan pencatatan yang sederhana 

dengan menggunakan buku. Pemilik salon memiliki kesulitan dalam mengetahui 

informasi keuangannya secara akurat dan sering menggunakan jasa pihak ketiga 

untuk melakukan pembukuan transaksi usaha yang membuat pemilik salon tidak 

dapat mengakses informasi secara langsung baik informasi omset usahanya 

maupun biaya-biaya yang terjadi. Dari permasalahan yang didapat, maka laporan 

kerja praktek ini dibuat untuk membahas masalah dalam pencatatan akuntansi pada 

Usaha UMKM yang berjudul “Pembuatan Sistem Keuangan pada Davines 

Salon” 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Merancang serta implementasikan sistem yang telah disusun merupakan 

ruang lingkup dalam kerja praktik ini. Program yang disusun dengan menggunakan 

aplikasi microsoft office acces 2016 akan diimplementasikan pada Davines salon 

untuk melakukan pencatatan transaksi dan diharapkan dapat membantu pemilik 

usaha dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan akurat untuk 

digunakan pemilik dalam mengambil keputusan keuangan usaha. 

Proyek ini dilakukan dengan mendokumentasi menganalisa jenis transaksi 

yang dicatat sesuai dengan klasifikasi transaksi masing-masing. Dalam penyusunan 

sistem pencatatan, peneliti membuat formulir-formulir yang akan digunakan untuk 

mencatat setiap transaksi yang terjadi sesuai dengan klasifikasinya, setelah 

memasukkan informasi kedalam formulir, sistem akan secara otomatis mencatat 

informasi transaksi ke dalam laporan keuangan. 
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1.3 Tujuan Proyek  

Tujuan utama pengadaan proyek ini adalah menyusun sistem akuntansi 

terkomputerisasi untuk UMKM dan berharap sistem yang disusun dapat dijadikan 

solusi untuk memperbaiki pencatatan akuntansi dalam UMKM agar sesuai dengan 

standar pelaporan yang berlaku di Indonesia. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Hasil akhir dari proyek ini adalah sistem akuntansi terkomputerisasi 

dengan menggunakan aplikasi microsoft office acces 2016 yang menghasilkan 

informasi keuangan yang dibutuhkan oleh Davines Salon, adapun output dari 

proyek ini berupa:  

1. informasi usaha seperti daftar akun, jenis-jenis aset, persediaan, dan 

data karyawan. 

2. Pencatatan transaksi yang meliputi: 

a. Jurnal Umum. 

b. Pembelian 

c. Penjualan 

d. Pengeluaran dan Penerimaan Kas. 

e. Penyesuaian Persediaan. 

3. Laporan dari kegiatan operasional berupa posisi keuangan, laba rugi, 

penjualan, pembelian serta laporan persediaan. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Manfaat yang didapat dari proyek kerja praktek ini berupa: 

1. Bagi Pemilik Usaha 

a. Mempermudah pemilik usaha dalam melakukan pencatatan serta 

mendapatkan informasi keuangan usaha. 

b. Menghindari pemilik dari kesalahan informasi yang mudah terjadi 

pada pencatatan manual. 
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2. Bagi Akademisi 

a. Mendapat pengetahuan tentang UMKM dari memahami alur 

transaksi yang dimiliki usaha hingga implementasi sistem yang 

telah dibuat. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Struktur pembahasan dalam proyek ini dijelaskan secara singkat dari hal-

hal pokok yang terdapat pada setiap bab yang mencakup: 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab pertama proyek ini berisi tentang latar belakang masalah, ruang 

lingkup, tujuan proyek, luaran proyek, manfaat proyek dan sistematika 

pembahasan atas penyusunan laporan kerja praktik ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab kedua ini berisi tentang pembahasan teori dasar, hasil temuan, 

hasil penelitian sebelumnya serta informasi lainnya yang dijadikan 

sebagai referensi dasar dalam pelaksanaan proyek ini. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ketiga ini membahas informasi tentang perusahaan berupa 

identitas perusahaan, struktur organisasi, aktivitas kegiatan operasional 

serta sistem yang digunakan oleh perusahaan. 

BAB IV METODOLOGI 

Pada bab keempat ini membahas tentang rancangan penelitian, teknik 

pengumpulan data, proses perancangan dan jadwal pelaksanaan proyek, 

sehingga bab ini menguraikan desain, metode atau pendekatan yang akan 

digunakan dalam menjawab permasalahan proyek untuk mencapai tujuan 

proyek, serta tahapan proyek secara singkat dan jelas. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Pada bab kelima ini membahas tentang analisa data transaksi perusahaan 

serta perancangan sistem. 

BAB VI IMPLEMENTASI 
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Pada bab keenam ini membahas tentang proses-proses yang terjadi 

selama implementasi dilakukan dan pendapat dari pemilik UMKM 

terhadap sistem yang telah disusun. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ketujuh ini merupakan bagian penutup yang menjelaskan secara 

singkat atas kesimpulan dan saran dalam hal-hal tertentu yang ditemukan 

dalam proses pelaksanaan kerja praktik agar dapat dikembangkan oleh 

pengguna atau peneliti selanjutnya. 
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