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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu aspek yang memiliki peran signifikan dalam hal 

mengembangkan perekonomian negara Indonesia adalah bisnis. Bisnis dijalankan 

oleh satu atau lebih individu untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal 

dengan menjual barang atau jasa. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

termasuk salah satu bagian dari bisnis. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 

2008, UMKM mengembangkan usahanya guna membentuk perekonomian 

nasional sesuai asas demokrasi yang berkeadilan. Lebih banyaknya jumlah 

UMKM dibandingkan dengan perusahaan berskala besar menyebabkan UMKM 

menjadi bagian yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia (Suci, 2017).  

Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai suatu data yang sangat 

penting bagi setiap usaha bisnis karena laporan keuangan berisikan informasi 

mengenai kinerja perusahaan yang dapat dijadikan sebagai patokan bagi 

manajemen dalam pengambilan keputusan. Kebanyakan UMKM di Indonesia 

masih belum mencatat dan menyusun laporan keuangan secara akurat dan handal 

baik karena tidak tersedianya sistem yang memadai ataupun karena tidak 

tercukupinya pengetahuan dasar akuntansi. Biasanya, UMKM tidak dapat 

mengetahui untung/rugi yang didapatkan secara akurat, UMKM juga tidak dapat 

mengetahui posisi aset dan kewajiban secara jelas setiap periodenya. Hal ini 

disebabkan oleh pencatatan kegiatan usaha yang masih dilakukan secara manual 

ke dalam sebuah buku.  

Phang Brothers Furniture termasuk sebuah UMKM yang pencatatan 

kegiatan usahanya masih dilakukan secara manual. Walaupun usaha Phang 

Brothers Furniture sudah berjalan selama 5 tahun, sistem pencatatan akuntansi 

yang akurat atas seluruh transaksi yang ada masih belum dimiliki oleh Phang 

Brothers Furniture. Phang Brothers Furniture belum melakukan pencatatan 

secara lengkap, transaksi yang dicatat hanya penjualan dan pembelian, sedangkan 

transaksi pengeluaran dan penerimaan kas tidak dicatat. Hal ini dapat menyulitkan 

pemilik usaha untuk membuat pertimbangan dan keputusan. 
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Mengingat perihal laporan keuangan yang sangat penting untuk setiap 

perusahaan serta pesatnya perkembangan teknologi pada saat ini, membuat 

penulis menjadi termotivasi untuk melangsungkan pembahasan dan perancangan 

suatu sistem akuntansi berbasis komputer pada Phang Brothers Furniture, yaitu 

dengan memanfaatkan Microsoft Access 2007. Sistem dirancang dengan tujuan 

untuk memudahkan pemilik usaha dalam menyiapkan laporan keuangan yang 

handal sesuai dengan standar yang berlaku. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, Phang 

Brothers Furniture membutuhkan sistem pencatatan keuangan yang akurat dan 

handal guna mempermudah usaha dalam melakukan segala bentuk pencatatan 

transaksi. Phang Brothers Furniture juga mampu memperoleh informasi terkait 

status keuangan aktual usahanya, sehingga pemilik usaha dapat mengetahui secara 

pasti pendapatan dan pengeluaran usaha serta posisi keuangannya. Dengan 

demikian, kerja praktik ini dilangsungkan pada Phang Brothers Furniture dengan 

judul “Perancangan dan Penyusunan Sistem Akuntansi pada Phang Brothers 

Furniture”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

UMKM Phang Brothers Furniture ditunjuk sebagai objek penelitian pada 

proyek ini. Phang Brothers Furniture merupakan UMKM furnitur yang belum 

memiliki sistem pencatatan akuntansi yang memadai. Dilaksanakannya kunjungan 

pada tempat usaha merupakan tahap pertama untuk memulai proyek ini. Pada 

kunjungan tersebut, penulis melontarkan beberapa pertanyaan pada sesi 

wawancara mengenai kegiatan-kegiatan usaha sebagai bahan pertimbangan dalam 

proses perancangan sistem berbasis Microsoft Access 2007 yang merupakan ruang 

lingkup dari proyek ini.  

 

1.3 Tujuan Proyek 

Melakukan perancangan, perkenalan, dan penerapan sistem akuntansi 

berbasis komputerisasi merupakan tujuan dijalankannya proyek ini. Sistem 

dirancang sedemikian rupa agar dapat menghasilkan berbagai informasi terkait 

kegiatan operasional maupun non-operasional tempat usaha. Sistem juga 
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ditujukan untuk membentuk laporan keuangan yang telah dirancang berdasarkan 

standar akuntansi, sehingga pemilik dapat mengetahui kondisi perusahaan yang 

sebenarnya. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Sistem pencatatan akuntansi yang dikembangkan dengan Microsoft 

Access 2007 dalam proyek ini mencakup satu siklus akuntansi beserta dengan 

laporan keuangannya. Form pada sistem proyek ini meliputi daftar akun, 

customer, supplier, persediaan, aset tetap, penyesuaian stok, pembelian, 

penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan jurnal umum. Laporan yang 

terbentuk dari sistem ini berupa laporan pembelian, laporan penjualan, laporan 

posisi keuangan, laporan laba rugi, buku besar, laporan kartu stok, laporan utang, 

laporan piutang, laporan persediaan akhir, dan laporan aset tetap.  

 

1.5 Manfaat Proyek 

Kegiatan kerja praktik ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

pihak-pihak di bawah ini, antara lain: 

a. Bagi pemilik UMKM 

Sistem akuntansi berbasis komputerisasi ini diharapkan dapat 

meringankan pekerjaan pemilik UMKM dalam mencatat segala jenis 

transaksi tanpa perlu menghabiskan waktu terlalu banyak di proses 

penghitungan manual, pengecekan, dan penulisan. Keadaaan perusahaan 

yang sebelumnya tidak dapat diketahui secara pasti dan jelas menjadi 

dapat diketahui keadaan aktualnya dengan cara melihat ke laporan 

keuangan, sehingga berbagai permasalahan dapat diselesaikan dengan 

pengambilan keputusan yang tepat. 

b. Bagi akademisi 

Sistem diharapkan dapat membantu akademisi untuk menambah 

wawasannya mengenai sistem akuntansi dan dapat menerapkannya pada 

dunia kerja secara nyata. Akademisi juga diharapkan dapat melihat 

perbedaan dari praktik akuntansi di dunia kerja dengan teori akademisi. 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika dalam laporan kerja praktik ini terdiri dari tujuh bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup, 

tujuan proyek, luaran proyek, manfaat proyek, dan sistematika 

pembahasan dari penyusunan laporan kerja praktik. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menjelaskan uraian sistematis dari hasil tinjauan pustaka 

mengenai teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan 

dan uraian untuk menyusun kerangka pendekatan. 

BAB III GAMBARAN UMUM USAHA 

 Bab ini menjelaskan uraian secara ringkas mengenai identitas usaha, 

struktur organisasi usaha, aktivitas kegiatan operasional usaha, serta 

sistem yang digunakan pada usaha tersebut. 

BAB IV METODOLOGI 

 Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, teknik 

pengumpulan data, proses perancangan data, tahap pelaksanaan, 

jadwal pelaksanaan, metode, dan desain yang digunakan dalam 

menjawab permasalahan dalam proyek.  

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

 Bab ini menguraikan tentang analisa data dan cara perancangan 

sistem, serta kendala yang timbul pada saat implementasi di tempat 

kerja praktik. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

 Bab ini merupakan tahap dilaksanakannya proses implementasi yang 

kemudian diuraikan terjadinya implementasi, umpan balik yang 

didapatkan dari sistem yang telah diterapkan pada tempat kerja 

praktik, serta kondisi tempat usaha setelah implementasi. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisikan kesimpulan yang didapatkan dari hasil penyusunan 

laporan kerja praktik dan saran bagi klien serta penelitian selanjutnya 

dengan catatan yang diperlukan untuk ditindaklanjuti. 
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