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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam pembangunan suatu negara, pertumbuhan ekonomi merupakan 

salah satu aspek penting yang harus diperhatikan. Pertumbuhan ekonomi suatu 

negara tidak hanya ditompang dengan sektor industri-industri dengan skala besar 

dan investasi melainkan juga melalui usaha-usaha kecil yang dikelompokkan 

menjadi dengan UMKM atau usaha mikro kecil menengah yang sangat memiliki 

kontribusi yang berharga serta peran strategis dan penting untuk memajukan 

pertumbuhan perekonominan suatu negara.  

 Sebagai salah satu negara berkembang di kawasan asia tenggara, 

Indonesia merupakan salah satu negara yang ekonominya bertumpu pada unit 

usaha mikro kecil dan menengah. Dikutip dari data Kementrian koperasi dan 

usaha kecil dan menengah republik Indonesia pada tahun 2017 dari total 

62.928.077 unit usaha dari semua lini yang terdata, usaha mikro kecil dan 

menengah memiliki pangsa sebesar 99,9% atau sebanyak 62.922.617 unit usaha 

dengan tenaga kerja sebanyak 120.260.185 orang dan berkontribusi 60% dari 

produk domestik bruto Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa UMKM 

adalah sektor ekonomi kritis yang menjadi landasan pemerintah Indonesia dalam 

memicu pertumbuhan ekonomi nasional (Iramani, Fauzi, Wulandari, & Lutfi, 

2018). Tambunan (2011) menuturkan ada beberapa alasan mengapa unit usaha 

kecil dan menengah memiliki dampak ekonomi dan sosial yang penting pada 

negara berkembang yaitu antara lain UMKM memiliki penyebaran luas sampai ke 

daerah pedesaan yang dimana dapat menjadi motor penggerak utama ekonomi di 

pedesaan, lalu unit UMKM ini juga memiliki kemampuan untuk membuka 

lapangan kerja untuk masyarakat lokal disekitarnya, dan adanya UMKM juga 

berkemungkinan untuk memberikan peluang pengembangan kewirausahaan dan 

keterampilan bisnis sehingga adanya UMKM juga turut mengurangi tingkat 

pengangguran suatu negara.  

Agar berjalan dengan baik dan bisa berkembang, setiap usaha baik yang 

berskala besar ataupun kecil seperti UMKM harus memiliki pengelolaan 

keuangan yang baik pula. Namun di Indonesia tidak semua atau bahkan rata-rata 
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UMKM belum memiliki sistem pembukuan serta media pengelolaan keuangan 

tersistem sesuai standar akuntansi yang ada. Sebagian besar pengusaha masih 

menggunakan cara-cara yang tradisional untuk mencatat pendapatan mereka 

seperti mencatat setiap transaksi penjualan dan pembelian dengan media buku 

tulis tanpa menyusun laporan keuangan setelahnya. Menurut Kurniawanysah 

(2016) Keterbatasan pengetahuan tentang pembukuan, latar belakang pendidikan 

yang tidak berkaitan dengan akuntansi atau tata buku, terbatasnya panduan yang 

mengajarkan proses akuntansi, serta anggapan bahwa laporan keuangan bukanlah 

hal yang penting bagi UMKM lah yang mengakibatkan pelaksaan pembukuan 

akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan merupakan hal yang masih sulit 

bagi UMKM.  

Di Indonesia khususnya kota-kota batam memiliki banyak sekali UMKM 

dalam berbagai bidang usaha yang masih menggunakan cara tradisional dalam 

mengelola keuangannya. Salah satunya adalah Andi Jaya Petshop. Andi Jaya 

Petshop merupakan salah satu UMKM dengan usaha berupa toko yang menjual 

berbagai macam ikan hias, pakan hewan, serta aksesoris akuarium dan lain-lain. 

Berdiri sejak bulan agustus tahun 2016, Andi Jaya Petshop hingga kini masih 

mempraktikkan proses pencatatan keuangan secara manual dengan buku tulis 

untuk mencatat penjualan dan pembeliannya. tidak memiliki sistem pencatatan 

akuntansi yang memadai, Tidak   optimalnya   penyelenggaraan   praktik   

akuntansi dan  pemanfaatan informasi    akuntansi    pada    UMKM, serta 

kurangnya pengetahuan tentang akuntansi lah yang menjadi alasan mengapa Andi 

Jaya Petshop belum memiliki sistem akuntansi yang baik. 

Atas permasalahan yang dihadapi toko Andi Jaya Petshop tersebut maka 

penulis dalam proyek ini bertujuan melakukan observasi, memberi edukasi serta 

memprogram sistem informasi akuntansi yang sesuai untuk selanjutnya bisa di 

diimplementasikan dan menghasilkan output berupa laporan keuangan untuk Andi 

Jaya Petshop. Atas tujuan tersebut penulis menulis laporan kerja praktik dengan 

judul: “Perancangan Sistem Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Berbasis Microsoft Acces pada Toko Andi Jaya Petshop” 
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1.2 Ruang Lingkup 

 Adapun kerja praktik ini memiliki ruang lingkup kegiatan yang 

mempergunakan program aplikasi Microsoft office access sebagai media untuk 

memprogram sistem pencatatan akuntansi hingga siap digunakan untuk 

mempermudah kegiatan pembukuan pemilik usaha. Dimulai dengan pengumpulan 

bukti-bukti transaksi berupa penjualan, pembelian, beban-beban, dan bukti 

transaksi lainnya yang selanjutnya akan diinput kedalam sistem sehingga nantinya 

dapat membuahkan keluaran berupa laporan keuangan yang terdiri dari buku 

besar, neraca saldo, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan pembelian 

dan penjualan, laporan sisa persediaan, serta laporan hutang dan piutang. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Merancang sebuah sistem akuntansi yang cocok untuk tempat usaha serta 

sejalan dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku menjadi maksud utama 

dari proyek kerja praktik ini. Kerja praktik inipun mempunyai tujuan lainnya, 

antara lain adalah memberikan edukasi kepada pemilik usaha tentang pembukuan 

yang baik dan benar sesuai standar akuntansi yang berlaku, juga untuk menunjang 

kinerja perusahaan kearah yang lebih baik dengan sistem pembukuan yang telah 

dibuat dan selanjutnya untuk digunakan pada tempat usaha agar pemilik dapat 

mengetahui laporan keuangan pada periode tertentu. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Adapun keluaran dari proyek pada toko Andi Jaya Petshop ini 

berdasarkan kebutuhan tempat praktik berupa: 

1. Sistem akuntansi dari program Microsoft office access yang telah 

diprogram sesuai keinginan dan kebutuhan toko yang didukung oleh 

informasi berupa daftar akun dan daftar persediaan yang berguna sebagai 

kontrol internal tempat usaha terkait persediaan dan pencatatan transaksi.  

2. Terdapat beberapa form untuk untuk mempermudah memasukkan 

transaksi kedalam sistem berupa: 

a. Form penjualan 

b. Form pembelian 
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c. Form persediaan  

d. Form pelunasan hutang 

e.  Form pelunasan piutang 

f. Form pengeluaran kas 

3. Yang terakhir adalah keluaran dari sistem Microsoft office access berupa 

laporan-laporan yang tersusun dari beberapa komponen laporan 

keuangan dan laporan persediaan sebagai berikut: 

 a. Laporan posisi keuangan 

b. Laporan laba rugi 

c. Laporan pembelian 

d. Laporan penjualan 

e. Laporan pembelian 

f. Laporan persediaan 

  

1.5 Manfaat Proyek 

Harapan penulis dengan adanya kerja praktik ini adalah dapat berguna 

serta memberikan nilai guna terhadap: 

1. Pemilik usaha Andi Jaya Petshop 

Dengan adanya proyek untuk toko ini diharapkan sistem akuntansi ini 

menjadi jawaban atas masalah pencatatan akuntansi serta membantu 

proses pembukuan tempat usaha yang tersistem. Selanjutnya diharapkan 

tempat usaha dapat menggunakan sistem dengan baik sehingga hasil 

keluaran yang dimana berupa laporan keuangan dapat dijadikan sebagai 

pertimbangan untuk pengambilan keputusan tempat usaha atau 

pengembangan usaha kedepannya. 

2. Akademisi 

Untuk akademisi yang merancang penelitian serupa atau untuk 

pengembangan diharapkan proyek kerja praktik ini dapat menjadi 

referensi atau juga sebagai titik acuan bagi akademisi untuk proyek 

selanjutnya yang lebih baik. Diharapkan juga hasil dari proyek ini bisa 

menambah wawasan mengenai pencatatan yang tersistem. 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan tata cara atau tahapan penulisan 

yang sistematis dan urut. Terdiri dari 7 bab, susunan Sistematika pembahasan 

dalam laporan kerja praktek ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bagian pendahuluan ini terdapat beberapa bagian yang 

tersusun dari latar belakang, ruang lingkup, luaran proyek, tujuan 

proyek, manfaat proyek, dan juga sistematika pembahasan laporan 

kerja praktek pada Andi Jaya Petshop. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab tinjauan pustaka ini akan dijelaskan penulis terkait 

kerangka teoritis, kajian pustaka yang digunakan dalam 

melaksanakan proyek dan juga uraian penyusunan konsep 

penerapan kerja praktek merupakan bagian-bagian yang menyusun 

bab ini. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Bagian-bagian dalam bab ini antara lain menjelelaskan tentang 

identitas dari suatu entitas, struktur organisasi yang ada dalam 

tempat usaha, juga aktivitas operasional yang terjadi dalam Andi 

Jaya Petshop. 

BAB IV METODOLOGI 

Bagian metodologi berisikan penjelasan dari rancangan penelitian 

yang dilaksanakan, objek dari kerja praktik, teknik pengumpulan 

data berupa informasi yang diperlukan, metodologi pelaksanaan, 

tabel jadwal kerja, serta perancangan yang ada dalam sistem. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Secara keseluruhan bab ini memberikan penjelasan mengenai 

gambaran hasil pelaksanaan proyek atas kerja praktik yang telah 

selesai, perancangan luaran proyek, dan apabila ada kendala dalam 

proyek yang menghalangi tahap implementasikan maka alasan 

akan diungkapkan dalam kendala implementasi. 

BAB VI IMPLEMENTASI 
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dengan membahas bagaimana proses dan kemajuan saat 

implementasi dan juga tentang luaran proyek serta kondisi setelah 

implementasi. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan konklusi terkait proyek yang telah diselesaikan 

dan saran serta catatan-catatan yang perlu ditindak lanjuti oleh 

Andi Jaya Petshop sebagai objek terkait hal-hal yang belum 

terungkap selama proyek terjadi. 
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