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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Suatu usaha dijalankan untuk kegiatan ekonomi dan aktivitas dengan tujuan 

untuk memperoleh laba. Laporan keuangan dapat memperlihatkan nilai kerja suatu 

perusahaan. Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai potensi untuk 

mengembangkan perusahaan. Kinerja suatu perusahaan bisa dinilai dari informasi 

yang mengenai keuangan perusahaan ini suatu periode tertentu (Novia Widya 

Utami, 2017).  

UMKM adalah sebuah perusahaan yang pemiliknya perorangan 

ataupun badan usaha yang memiliki standar sebagai usaha mikro. UMKM diatur 

dalam peraturan undang-undang nomor 20 tahun 2008, sesuai dengan pengertian 

diatas maka UMKM dibedakan menjadi 3 yakni, usaha mikro, usaha kecil, dan 

usaha menengah. Tujuan UMKM menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008 

yaitu meningkatkan peran usaha dalam pembangunan daerah, pertumbuhan 

ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan (Undang-Undang nomor 20, 

2008). 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2018) proses siklus akuntansi 

yang terdiri dari pencatatan, klarifikasi, ikhtisar dan pelaporan adalah proses 

pembentukan informasi dalam sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan yang 

di catat memiliki manfaat untuk pngambilan keputusan atau tindakan untuk 

prusahaan. Hal yang dapat diketahui bahwa laporan keuangan bisa memberikan 

kegunaan bagi perusahaan pelaksanaan tindakan ekonomi UMKM adalah informasi 
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yang di hasilkan dari informasi laporan keuangan dapat berguna untuk mengatur 

atau mengawasi operasional perusahaan. 

 Usaha di sektor perdagangan, jasa pertanian dan perindustrian 

adalah jenis dari usaha UMKM. Peran penting yang dimiliki UMKM adalah melalui 

skala usaha dan jumlah terdirinya lapangan kerja membangun perekonomian suatu 

negara. Sejak saat Indonesia merdeka UMKM menjadi tokoh utama untuk 

pendorong perekonomian nasional (Rudjito, 2003). 

 Setiap perusahaan bertekad untuk secara efektif mencatat dan 

menyiapkan laporan keuangan. Karena manfaat yang terlibat, laporan keuangan 

adalah data penting untuk setiap bisnis. Namun UMKM di sekitar kita masih 

banyak yang tidak membuat catatan dan menyiapkan laporan keuangan termasuk 

Souvenirbatam_id.  

Usaha Souvenirbatam_id hanya melakukan catatan yang sederhana seperti 

pengeluaran kas dan penerimaan kas yang juga di sebut laporan keuangan, hanya 

saja yang dihasilkan dari pencatatan tersebut tidak cukup baku. Pemilik usaha tidak 

dapat memaksimalkan usaha yang ditekuninya karena kekurangan yang di alami 

yaitu sistem pencatatan akuntansi. Merancang struktur pencatatan akuntansi 

tersebut sangatlah membantu Souvenirbatam_id untuk laporan keuangan dibuat 

secara akurat. 

 

1.2  Ruang Lingkup 

Sebelum mempunyai sistem pencatatan akuntansi Souvenirbatam_id 

mengalami kesulitan dalam membuat laporan keuangan yang akurat dan terjamin. 
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Catatan terbatas pada pendapatan dan pengeluaran yang dihasilkan, dan laporan 

keuangan yang dihasilkan tidak akurat. 

 Permasalahan yang dihadapi oleh Souvenirbatam_id tidak memiliki 

pencatatan untuk transaksi yang terjadi pada usaha yang dijalani. Maka, ruang 

lingkup laporan penelitian ini mengambil bentuk desain sistem akuntansi yang 

praktis dan akurat.  

 

1.3  Tujuan Proyek 

Membuat sistem akuntansi yang jitu dan dapat diandalkan berdasarkan 

persyaratan Souvenirbatam_id sehingga dapat diterapkan supaya pencatatan 

transaksi dan persiapan laporan*keuangan setakar dengan*standar dan peraturan 

akuntansi*yang*berlaku adalah tujuan-dari proyek berikut. 

 

1.4  Luaran Proyek 

Proyek perancangan desain sistem^akuntansi yang menggunakan-aplikasi 

Microsoft-Office-Access 2016 terbentuk dari: 

A. Form-form yang-digunakan untuk merekam transaksi^keuangan terdiri 

dari: 

 1. Form COA; 

 2. Form Customers; 

 3. Form Suppliers; 

 4. Form Disburstment; 

 5. Form Receipt; 

 6. Form General Journal; dan 
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 7. Form Fixed Asset. 

B. laporan keuangan yang dicatat oleh sistem akuntansi: 

 1.  General Ledger; 

 2. Fixed Asset Report; 

 3. Balance sheet Report; dan 

4. Income Statement Report. 

 

1.5  Manfaat Proyek 

Beberapa pihak yang akan mendapatkan manfaat dari perancangan sitem 

tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Pihak Pemilik 

Sitem akuntani yang sudah dibuat oleh penulis diharapkan dapat supaya 

memudahkan pemilik bisnis dalam membuat laporan. 

2. Pihak mahasiswa 

Dapat dijadikan sebagai sarana untuk keterampilan dan kreatifitas 

mahasiswa dalam membuat suatu sistem yang dapat mempermudah pemilik 

usaha lainnya. Melalui kerja praktek tersebut mahasiswa mendapatkan 

kesempatan untuk mengetahui persoalan yang terjadi pada suatu usaha dan 

juga membantu memberikan solusi untuk menyelesaikan persoalan yang 

dihadapi. 

3. Pihak kreditor 

Manfaat dari hasil penelitian bagi pihak eksternal yaitu sebagai bahan kajian 

dalam memberikan suatu keputusan. 
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1.6  Sistematika Pembahasan 

Sistematiika pembasahan ini mempersoalkan tentang ilustrasi umum dari 

berbagai tahap laporan^penelitian dan dipecahkan menjadi tujuh^bab, di mana 

setiap bab<saling terkait dan>saling memenuhi satu_sama lainnya, rinciannya 

adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab tersebut menjelaskannlatarBbelakang, ruangglingkup, tujuan 

proyek, hasil proyek, fungsi proyekvdan diskusi sistematis dari 

laporan penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab_ini memperkenalkan landasantteori, informasi atau literatur 

material yang terkait dengannproyek. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dalam_bab_ini menyampaikan penjelasan mengenai identitas 

usaha dan asal usul bisnis, tata organisasi usaha yang dimiliki, 

kegiatan operasional usaha yang dijalani, serta sistem_yang 

dipakai oleh usaha pada saat-ini. 

BAB IV METODOLOGI 

Bab_ini menjelaskan uraian, prosedur, atau metode apasaja yang 

dipakai untuk mengatasi permasalahan yang ditemui oleh 

perusahaan. Bab_ini juga berisikan desain penelitian, metode 

pengumpulan data, prosedur desain, fase, dan jadwal 

implementasi. 
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BAB V  ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bagian ini menggunakan analisisddata, desain data, dan bentuk 

semua hambatan yang dihadapi. Analisis_data mencakup 

bayangan observasiaatauuwawancara, dan bagian desain 

menjelaskan sistem yang dirancang dalam observasi ini. Jika 

penelitian tidak dapat dirancang, batas pengamatan akan 

dijelaskan. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini adalah bagian dari penggunaan proses implementasi oleh 

siswa. Bagian ini juga berisi tahapan proses implementasi dan 

kritik serta saran dari desain proyek tersebut. Bab-ini juga berisi 

dua hal utama, yaituiimplementasi_sistemddan situasi usaha-

setelahhimplementasi. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Babbini adalah bagian terakhir dari laporanppenelitian dan berisi 

hasil dari seluruh penelitian, termasuk pekerjaan lanjutan yang 

bisa dikembangkanoolehppeneliti berikutnya ataussebagai 

penjelasan untuk perbaikanndan pengembangan. 
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