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BAB I 

 PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi yang semakin kompetitif sekarang ini menyebabkan 

kompetisi dalam dunia kerja lebih kompetitif. Pertumbuhan ekonomi yang 

dilakukan negara berkembang mempunyai tujuan untuk menciptakan 

pembangunan ekonomi yang hasilnya mampu dirasakan oleh masyarakat seperti 

dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang bertujuan untuk pemerataan 

distribusi pendapatan dan mengurangi angka pengangguran. Salah satu yang sangat 

berperan dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi adalah UMKM (Usaha Makro, 

Kecil, dan Menengah) dimana dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat (Nuvitasari, Citra, & Martiana, 2019). 

Setiap UMKM diharapkan mempunyai laporan finansial yang rapi dan 

tertata agar memperoleh laporan yang diharapkan sesuai dengan standar akuntansi. 

Pencatatan akuntansi harus sesuai dengan setiap transaksi yang terjadi dan 

berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Standar akuntansi mempunyai 

perlakuan akuntansi mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian maupun 

pengungkapan dan tentunya menjadi dasar dalam menyusun laporan secara akurat 

dan tepat (Savitri & Saifudin, 2018) 

Seiring perkembangannya, terdapat standar akuntansi yang lebih sederhana 

dari SAK berbasis IFRS dan SAK ETAP bagi UMKM dikarenakan keterbatasan 

sumber daya manusia yang mengerti tentang akuntansi. DSAK IAI 

mengembangkan standar akuntansi untuk UMKM dengan menghadirkan SAK 

yang dapat mendukung UMKM di Indonesia. Pada tahun 2016, DSAK IAI 
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mengesahkan SAK-EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, 

dan Menengah) (Salmiah, Nanda, & Adino, 2018). 

Toko Magai adalah salah satu UMKM yang sistem pencatatan masih secara 

manual. Toko Magai melakukan usaha sembako yang berjalan kurang lebih 16 

tahun. Toko Magai sampai sekarang tidak ada sistem untuk mencatat pembukuan 

yang rapi dan belum dapat mengetahui laporan finansial secara akurat dan tepat. Ini 

semua didasari karena belum mengetahui pentingnya akuntansi untuk 

keberlangsungan usaha. Penulis menyusun laporan dan diberi judul “Penyusunan 

Laporan Keuangan dan Pencatatan Akuntansi pada Toko Magai”. 

 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Toko Magai dijadikan sebagai tempat penelitian oleh penulis disebabkan 

entitas tersebut tidak ada pencatatan dan penyajian laporan finansial serta belum 

adanya pengendalian internal yang terstruktur. Ini mengakibatkan pada saat 

pengambilan keputusan tidak efektif. Ruang lingkup yang terdiri yakni catatan 

pembukuan, internal control dan penyajian informasi finansial dengan memakai 

perangkat lunak Microsoft Access.  

 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Target yang diharapkan yaitu untuk: 

1. Membantu usaha dalam penyajian laporan finansial, pengendalian internal, 

catatan pembukuan berdasarkan SAK. 

2. Meringankan pemilik untuk memonitor persediaan barang dagangan. 
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1.4 Luaran Proyek 

Output yang didapatkan yaitu program computer berbasis Microsoft Access 

untuk membantu pemilik dalam mengawasi dalam melaksanakan kegiatan sehari-

hari. Berikut merupakan hasil output: 

a. Form Sales 

b. Form Purchase 

c. Income Statements 

d. Statements of Financial Position 

e. Adjusted Trial Balance  

f. Inventory Reports 

 

 

1.5 Manfaat Proyek 

 Keuntungan yang diperoleh: 

1. Bagi Toko Magai 

 Membantu pemilik usaha dalam menghasilkan laporan finansial yang lebih 

efektif, efisien serta akurat. 

2. Bagi akademisi 

 Menjadikan sebagai sumber pelatihan di dunia kerja dalam menghadapi 

situasi dan masalah yang terjadi serta sebagai media pembelajaran dalam 

membuat laporan serta mengembangkan sistem makin efektif. 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

 Sistematika proses penyusunan laporan yakni: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan secara singkat latar belakang, ruang lingkup, 

luaran proyek, tujuan dan manfaat proyek, serta sistematika 

pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan kerangka teoretis tentang teori dan refensi 

yang menjadi landasan dalam mendukung pembuatan laporan. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini mendeskripsikan identitas perusahaan, struktur organisasi, 

dan aktivitas kegiatan operasional perusahaan. 

BAB IV  METODOLOGI 

Bab ini menjelaskan rancangan penelitian, teknik pengumpulan 

data, proses perancangan dan jadwal kerja. 

BAB V  ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini mendeskripsikan pembahasan dari analisis data, percangan 

luaran proyek, dan kendala implementasi. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Dalam bab ini menguraikan tentang penerapan output serta situasi 

sesudah penerapan. 

BAB VII  KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini menjelaskan kesimpulan, saran dan catatan yang perlu  

 ditindakanjuti dari hasil kesimpulan. 
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