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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan ialah inti pokok  untuk berjalannya suatu usaha. 

Usaha yang tergologong dalam kecil maupun besar membutuhkan laporan 

keuangan untuk mengkontrol perputaran keuangan dan mencerminkan lancar atau 

tidaknya kelangsungan operasional usaha tersebut. Dengan adanya laporan 

keuangan pengurus usaha dapat menentukan yang manakah yang merupakan 

biaya yang tidak diperlukan dan dapat di hapuskan.  

UMKM merupakan suatu usaha yang memiliki peran penting bagi negara 

berkembang seperti negara kita Indonesia. Warga dinegara kita banyak yang 

bermatapencaharian dari UMKM terutama warga warga yang bertempat tinggal 

didesa atau tempat tempat yang terpencil, dengan memiliki usaha sebagai UMKM 

maka warga yang bertempat tinggal jauh dari perkotaan tidak harus jauh-jauh 

datang ke kota untuk urbanisasi agar dapat bertahan hidup. 

 UMKM juga dapat menggurangi tingkat pengangguran dalam negara kita, 

yang dimana yang kita ketahui  bahwa perusahaan-perusahaan besar pada 

umumnya jika membuka lowongan sering diantaranya harus memenuhi 

persyaratan seperti minimal pendidikkan, dan pengalaman bekerja. Negara kita 

memiliki tingkat persentasi putus sekolah yang termasuk tinggi sehingga UMKM 

sangat membantu mengurangi tingkat persentasi pengangguran untuk kalangan 

orang yang memiliki pendidikan yang minim.  

 Sehubung dengan kepentingan UMKM bagi ekonomi negara, pemerintah 

menetapkan hari UMKM Nasional yang jatuh pada tanggal 31 Maret. UMKM 

dianggap penting bagi pemerintah karena dengan kehadiran UMKM memberikan 

banyak sekali peluang kerja hingga menurunkan angka pengangguran di 

Indonesia serta juga menjadi satu pendorong ekonomi yang turut bersumbangsih 

pada devisa negara. 

 Dalam media banyak membahas tentang UMKM, sehingga sebelum 

melakukan penulisan karya ilmiah tentang UMKM harus mengetahui definisi 

pasti tentang UMKM terlebih dahulu. UMKM ialah kepanjangan dari usaha 
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mikro, kecil dan menengah. dapat dinilai dari aset yang dimiliki dari usaha 

tersebut, omset yang dicapai, dan juga karyawan yang dipekerjakan dalam 

pengertian UMKM. 

UMKM diatur oleh kebijakan hukum dalam UU Nomor 20 tahun 2008 

pasal 1 ayat 1 yang mengisi arti dari usaha mikro, ayat 2 memberikan penjelasan 

tentang usaha kecil dan ayat 3 memberikan arti dari usaha manengah, dan kriteria-

kriteria yang harus dimiliki UMKM dijelaskan dalam pasal 6. 

Dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan telah memiliki standar 

yang diatur dalam PSAK atau yang sering kita kenal sebagai pernyataan standar 

akuntansi keuangan, sehingga dalam laporan kerja praktek ini kita akan 

membahas tentang cara penyajian laporan keuangan pada UMKM yang memiliki 

judul “Perancangan dan Penyusunan Sistem Akuntansin pada LAW Office 

JF Priority” 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Untuk memperlancar berjalannya usaha transaksi pada Law Office JF 

Priority sehingga kita membutuhkan sebuah sistem untuk mendukung proses 

pencatatan ini. Ruang lingkup dalam menyusun sistem ini kita menggunakan 

sistem mocrosoft office acces sebagai dasar pembuatan sistem pencatatan. Dengan 

sistem pencatatan yang terkomputerisasi diharapkan dapat menciptakan informasi 

keuangan operasional usaha yang akurat guna dalam pengambilan keputusan dan 

mengukur kinerja dalam suatu perusahaan.  

 

1.3 Tujuan Proyek 

Arah dari proyek ini ialah untuk perancangan sistem pembukuan 

terkomputerisasi yang mampu meringankan pelaku usaha dalam menata dokumen 

serta pencatatan perusahaan dan mempermudah pelaku usaha untuk mengakses 

dan mendapatkan informasi keuangan. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Luaran daria projek kerja praktek ini merupakan perancangan sistem 

pembukuan dengan menggunakan microsoft acces untuk melakukan pencatatan 
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keuangan yang dibutuhkan oleh Law Office JF Priority. Output dari proyek ini 

sebagai berikut: 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Fungsi dari proyek ini sebagai berikut: 

1. Bagi Pemilik Usaha 

a. Membantu pelaku usaha dalam mengawasi kemajuan usaha yang 

dimiliki. 

b. Memperoleh sistem pencacatan yang mampu membantu pelaku 

usaha dalam mengontrol keuangan usaha 

c. Membantu pelaku usaha dalam pencatatan dan peringkasan 

informasi laporan keuangan operasional. 

2. Bagi Akademisi 

a. Memperluas keterampilam serta menguasai sistem pencatatan dan 

standard operasional pekerjaan transaksi usaha untuk 

diimplementasikan kepada sistem yang dibuat. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam laporan kerja praktek yang disusun 

memiliki tujuh bab, yang terdiri dari : 

BAB I    PENDAHULUAN 

Pendahuluan memberikan penjelasan mengenai latar belakang 

masalah, ruang lingkup dalam penelitian, tujuan proyek, luaran 

proyek, kegunaan proyek, dan sistematika pembahasan dari 

laporan penelitian ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka menjelaskan mengenai teori dari hasil penelitian 

sebelumnya, rangkuman materi dari proyek yang dijalankan, 

konsep yang akan di operasikan, teori dari referensi terbaru, dan 

bentuk dasar teori yang akan dibahas dalam proyek yang akan 

dijalankan. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
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Gambaran umum perusahaan menjelaskan mengenai identitas 

perusahaan, struktur organisasi perusahaan, kegiatan operasional 

perusahaan, dan sistem yang digunakan  perusahaan. 

BAB IV METODOLOGI 

Metodologi menjelaskan mengenai rancangan penelitian, teknik 

pengumpulan data, proses perancangan sistem, tahapan 

pelaksanaan, dan jadwal pelaksanaan proyek yang akan dijalankan. 

BAB V   ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN  

Analisis data dan perancangan menjelaskan mengenai analisis data, 

perancangan sistem, dan kendala implementasi pada perusahaan. 

BAB VI  IMPLEMENTASI 

Implementasi menjelaskan mengenai implementasi sistem yang 

digunakan, dan kondisi perusahaan setelah implementasi sistem. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dan saran menjelaskan mengenai kesimpulan dan 

saran yang disimpulkan dari hasil analisis perusahaan. 
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