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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Usaha yang telah memenuhi kriteria yang dimiliki oleh badan usaha atau 

individu dikenal dengan sebutan UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah. 

Setiap UMKM mempunyai tujuan untuk memperoleh laba dari kegiatan usaha yang 

dilakukan. Laba sering dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja suatu 

usaha. Berbagai jenis UMKM tersebar di seluruh Indonesia. Di era teknologi seperti 

pada saat sekarang ini, hampir seluruh usaha membutuhkan teknologi untuk 

membantu proses pencatatan pada kegiatan operasionalnya.  

Pentingnya pembukuan menyadarkan pemilik usaha bahwa laporan 

keuangan merupakan salah satu syarat yang dibutuhkan oleh institusi tertentu. Salah 

satu contoh institusi yang memerlukan laporan keuangan adalah bank. Laporan 

keuangan digunakan sebagai salah satu syarat bagi pemilik usaha yang ingin 

melakukan peminjaman modal untuk meningkatkan kualitas usaha yang dijalankan. 

UMKM melakukan pencatatan hanya dengan memperhatikan pemasukan 

kas dan pengeluaran kas. UMKM tidak memperhatikan rincian pengeluaran yang 

dikeluarkan pemilik dalam melakukan kegiatan operasional. Dalam ruang lingkup 

usaha kecil menegah, sering kali hasil usaha dikatakan baik apabila keuntungan 

yang didapatkan lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh sebelumnya. 

Beberapa hal yang dapat dijadikan tolak ukur selain pendapatan ialah perlu adanya 

pengukuran terhadap transaksi yang terjadi, membutuhkan pengelompokkan dan 

pengikhtisaran setiap transaksi tersebut. Setiap kegiatan yang terhubung dengan 

kegiatan usaha harus dilakukan pencatatan serta dilaporkan dengan benar. 

Berdasarkan kendala yang telah diringkas di atas, maka penulis melakukan 

pengamatan dan implementasi pada Toko YY Boutique serta menyusun laporan 

yang berjudul “Perancangan Sistem Akuntansi Berbasis Microsoft Access pada 

Toko YY Boutique” 

1.2 Ruang Lingkup 

Lingkupan dari proyek yang dilaksanakan diawali dengan tahapan 

penyusunan, kemudian masuk ke bagian perancangan, dan diakhiri dengan 
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pelaksanaan implementasi sistem akuntansi dengan mempergunakan perangkat 

lunak yang telah ditentukan. Pelaksanaan proyek yang dilakukan mencakup seluruh 

kebutuhan yang dibutuhkan oleh pemilik toko. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan dari proyek yakni merancang dan menyusun suatu sistem akuntansi 

sederhana serta sesuai standar akuntansi. Implementasi yang dilakukan pada Toko 

YY Boutique diharapkan dapat mempermudah dalam mengetahui jumlah laba atau 

kerugian yang diperoleh toko selama periode yang dibutuhkan dan memudahkan 

saat menyusun laporan keuangan serta membantu toko dalam pemilihan kebijakan 

yang akan dipergunakan untuk memajukan toko.  

 

1.4 Luaran Proyek 

Luaran dari pelaksanaan proyek ialah sistem akuntansi. Perancangan 

dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Microsoft Access. Luaran yang 

didapatkan berdasarkan rancangan proyek adalah sebagai berikut: 

1. Merancang sistem pengendalian internal yang akan digunakan pada 

kegiatan operasional toko, yaitu daftar akun, pemasok, aset, dan daftar 

produk. 

2. Mendesain formulir yang akan difungsikan untuk pencatatan setiap 

transaksi. Formulir yang dihasilkan ialah formulir pembelian, persediaan, 

penjualan, pengeluaran, dan penerimaan kas.  

3. Pembuatan sistem dengan memanfaatkan software Microsoft Access 

menghasilkan laporan yang akan digunakan toko, seperti laporan laba rugi, 

penjualan, posisi keuangan, buku besar, sisa persediaan, pembelian, 

laporan perubahan ekuitas, dan neraca saldo. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Adapun manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan proyek sebagai berikut: 

1. Bagi pemilik usaha 

Sistem akuntansi yang ditawarkan mampu meringankan dalam mencatat 

setiap transaksi dan membantu dalam pembuatan laporan keuangan yang 

Puja Santika. Perancangan Sistem Akuntansi Berbasis Micrososft Access pada Toko YY Boutique. 
UIB Repository©2020



3 
 

  
 Universitas Internasional Batam 

 

handal. Salah satu institusi yang membutuhkan laporan ialah bank, oleh 

karena itu laporan keuangan dijadikan sebagai salah satu persyaratan 

ketika melakukan peminjaman modal. 

2. Bagi mahasiswa 

Dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan dari perkuliahan kepada 

pemilik toko dengan membuat sistem yang diaplikasikan pada subyek 

tempat praktik kerja. Selain itu, meningkatkan pengabdian kepada 

masyarakat terutama UMKM yang masih mencatat secara manual dan 

belum terkomputerisasi.  

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Kegunaan sistematika pembahasan yakni memberikan penjelasan terkait 

kajian yang terdapat dalam setiap sub bab yang diperlukan untuk menyusun laporan 

kerja praktik. Sistematika pembahasan diantaranya:  

BAB I PENDAHULUAN 

Latar belakang permasalahan, ruang lingkup, tujuan, luaran proyek, 

manfaat proyek, dan sistematika pembahasan akan dibahas pada bagian 

ini.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini akan dijabarkan secara sistematis mengenai teori dan 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan proyek yang sedang 

dilakukan, serta sebagai acuan dalam melaksanakan implementasi.  

BAB III GAMBARAN UMUM USAHA 

 Penjelasan terkait identitas usaha, struktur organisasi, aktivitas usaha, 

dan sistem yang digunakan usaha akan dijelaskan pada bab ini. 

BAB IV METODOLOGI 

 Rancangan penelitian, proses perancangan, teknik pengumpulan data, 

dan tahapan serta jadwal pelaksanaan akan disajikan pada bagian ini. 

Tahapan pelaksanaan dikelompokkan menjadi 3, yakni tahap persiapan, 

pelaksanaan, dan penilaian serta pelaporan.  
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BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Penjelasan mengenai perancangan sistem, analisis data, dan 

permasalahan yang muncul saat implementasi akan dijelaskan pada bab 

5.  

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini memaparkan proses penerapan sistem yang dibuat, tanggapan 

balik terkait sistem yang diterapkan, dan perubahan yang dialami toko 

sebelum dan sesudah implementasi dilakukan.  

 BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil 

implementasi serta saran dan rekomendasi bagi pemilik usaha untuk 

kedepannya. 
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