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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kondisi perekonomian Indonesia khususnya pada bisnis usaha kecil 

menengah sekarang semakin berkembang. Rakyat Indonesia sekarang lebih 

memulai untuk berpikir kritis tentang bagaimana cara menghasilkan uang namun 

juga dapat menghasilkan lapangan kerja bagi sesama. Para pengusaha kecil ini lebih 

dikatakan sebagai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).   

Linawati dan Restuti (2015) menyatakan bahwa UMKM adalah individu 

atau badan usaha yang mempunyai usaha dengan pencapaian omset yang dihasilkan 

berkisar 300 juta untuk usaha mikro, sedangkan usaha kecil di kategorikan dengan 

pencapaian omset yang dihasilkan berkisar > 300 juta – 2,5 miliar, dan usaha 

menengah dengan pencapaian omset berkisar 2,5 miliar – 50 miliar. Hudha (2017) 

melakukan penelitian dan menyatakan bahwa pemilik UMK unggulan di Surabaya 

menganggap bahwa akuntansi merupakan hal yang sulit dan menyulitkan untuk 

diterapkan sehingga dapat menjadi beban bagi pemilik usaha. 

Pemilik usaha hanya memikirkan bagaimana usaha dapat berkembang dan 

mampu menghasilkan laba yang sangat besar tanpa memperhatikan besarnya 

pengaruh yang diperoleh dari pemakaian informasi akuntansi secara efektif untuk 

pengelolaan usaha. Kondisi ini bisa dikatakan mirip dengan usaha Villa Smart Net.  

Pemilik usaha Villa Smart Net hanya menggunakan pencatatan penjualan 

dan pemasukan usaha secara manual, sehingga pemilik tidak mengetahui besarnya 

untung atau rugi yang terjadi dalam perusahaan. Berdasarkan informasi yang 

didapat, penulis menyusun laporan kerja praktik dengan judul “Perancangan dan 

Pencatatan Sistem Akuntansi Pada Villa Smart Net”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Lingkup kegiatan yakni merancang serta menerapkan sistem pencatatan 

akuntansi dengan basis komputer melalui software Microsoft Office Access yang 

telah didesain sesuai dengan kebutuhan Villa Smart Net. Sistem yang didesain 

menghasilkan sebuah laporan keuangan dengan tujuan agar pemilik memiliki dasar 

dalam mengambil keputusan. 
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Kegiatan kerja praktik dilaksanakan melalui penyimpanan berkas-berkas 

terkait transaksi, memasukkan transaksi ke dalam sistem, serta penyusunan laporan 

keuangan untuk Villa Smart Net. Kerja praktik ini dilakukan untuk 

mengembangkan pengendalian internal perusahaan. 

  

1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan proyek yakni untuk merancang sistem akuntansi sederhana sebagai 

alat bantu para pengusaha kecil untuk membuat pencatatan serta laporan keuangan 

lebih mudah. Sistem pencatatan akuntansi tersebut akan diimplementasikan oleh 

pemilik Villa Smart Net dalam pencatatan dan pelaporan atas kegiatan usaha 

perusahaan. 

Penerapan sistem akuntansi diharapkan dapat mendukung pemilik dalam 

merencanakan langkah selanjutnya untuk meningkatkan kondisi keuangan 

perusahaan dari laporan pencatatan yang tersedia. Pemilik usaha bisa menggunakan 

laporan keuangan sebagai informasi atas kondisi serta perkembangan perusahaan, 

sehingga pengambilan keputusan masa depan perusahaan dapat dilakukan melalui 

informasi tersebut.  

 

1.4 Luaran Proyek 

Luaran dari proyek kerja praktik yakni menampilkan sistem pencatatan 

akuntansi berbasis komputerisasi yang dirancang dengan bantuan aplikasi software 

Microsoft Office Access dan didesain berdasarkan kebutuhan suatu usaha sesuai 

standar akuntansi. Luaran dari sistem ini diantaranya adalah: 

1. Membuat rancangan sistem akuntansi melalui aplikasi software Microsoft 

Office Access agar memudahkan pengusaha kecil mencatat transaksi 

keuangan dengan berupa formulir yang dapat mendukung operasi Villa 

Smart Net yang meliputi: form penerimaan kas, pengeluaran kas, 

penjualan, pembelian, kartu stok, kartu utang, dan kartu piutang. 

2. Mendesain sistem pencatatan akuntansi seperti: chart of account, jurnal 

transaksi usaha (jurnal penjualan dan pembelian, jurnal utang dan piutang, 

serta jurnal umum). 
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3. Merancang sistem laporan keuangan seperti: laporan penjualan, laporan 

pembelian, laporan sisa stok, laporan posisi keuangan, dan laporan laba 

rugi. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Hasil penelitian di harapkan mampu memberikan manfaat untuk pihak 

perusahaan serta akademisi: 

1. Pihak UMKM 

Penulis mengharapkan melalui sistem akuntansi yang telah dibuat, pihak 

UMKM merasa lebih mudah dalam hal pencatatan transaksi usaha serta 

meringankan dalam hal penyampaian laporan keuangan ataupun dalam hal 

pengambilan keputusan, meminimalisir kesalahan dan kecurangan yang 

mungkin disengaja oleh karyawan, serta memudahkan pemilik untuk 

memeriksa laporan keuangan. 

2. Bagi Akademisi 

Penulis mengharapkan melalui sistem akuntansi yang telah dibuat dapat 

membantu dan menambah pengetahuan, menjadi saluran informasi dalam 

penyusunan laporan dengan latar belakang masalah yang serupa, dan 

memberikan kesadaran dalam diri agar bertanggung jawab atas profesi 

dalam lingkungan kerja praktik. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan digunakan sebagai saluran informasi dalam 

gambaran umum mengenai pengkajian laporan hasil kerja praktik yang dilakukan. 

Laporan hasil kerja praktik dituangkan dalam karya ilmiah yang terdiri dalam tujuh 

bab pembahasan, yakni: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini memuat konten terkait pemaparan latar belakang penelitian, 

penjelasan ruang lingkup, tujuan penelitian, luaran proyek, hingga 

manfaat serta sistematika selama proses penyusunan laporan proyek.  
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini memuat materi yang terdapat pada laporan berdasarkan teori 

serta informasi yang bersangkutan.  

BAB III GAMBARAN UMUM USAHA 

 Bab ini berisi konten terkait informasi, struktur organisasi, kegiatan 

operasional, serta sistem pencatatan akuntansi yang digunakan oleh 

perusahaan terkait. 

BAB IV METODOLOGI 

 Bab ini memuat rincian dari rancangan penelitian, teknik pengumpulan 

data, kegiatan perancangan sistem serta tahapan, hingga jadwal 

perancangan sistem. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi tentang gambaran analisa terkait observasi dan interview 

awal pada UMKM hingga proses perancangan sistem sesuai 

permasalahan yang didapat melalui proses sebelumnya.  

BAB VI IMPLENTASI 

Bab ini berisi tentang hasil dari sistem yang telah dirancang dan 

diterapkan pada lokasi usaha untuk menuntaskan permasalahan yang 

dihadapi oleh UMKM. 

 BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memuat kesimpulan serta saran yang diberikan atas sistem dan 

laporan setelah melaksanakan penulisan laporan, hingga catatan yang 

harus ditindaklanjuti sebagai langkah bagi penelitian selanjutnya.  
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