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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan menurunnya perekonomian Indonesia, membuat banyak 

pekerja harus diberhentikan dari pekerjaannya. Sebagian dari pekerja tersebut 

memilih untuk mendirikan usaha agar mereka bisa membuka lapangan kerja untuk 

di lingkungan sekitar mereka. Saat itulah disetiap tahunnya Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM) di Indonesia semakin meluas. Di sini pengetahuan 

akuntansi sangatlah penting bagi pengelola perusahaan untuk membuat laporan 

keuangan. Kebanyakan pemilik usaha tidaklah dari bidang akuntansi jadi usaha 

tersebut tidak belum membuat pencatatan atas laporan keuangan usaha dengan baik 

dan akurat. 

UMKM adalah usaha dengan sifat kerakyatan yang mendapatkan 

perhatian lebih dan memiliki sifat istimewa yang dipesankan oleh undang-undang 

agar semakin berkembang pada saat ini. Para pendiri UMKM akan sulit mengambil 

keputusan sebab tidak adanya pencatatan yang baik. Terdapatnya laporan keuangan 

dan informasi akuntansi yang baik, dapat membantu pengusaha untuk mengambil 

keputusan agar UMKM tersebut dapat berkembang. 

Pada kondisi yang sama di Toko Alvina Busana, pemilik tidak mencatat 

dengan baik dan benar secara akuntansi pada usahanya, dikarenakan pemilik tidak 

memiliki latar pendidikan akuntansi. Akibatnya laba dari usaha Toko Alvina 

Busana belum tentu kebenarannya. Karena minimnya pengetahuan akuntansi yang 

membuat pencatat tersebut dengan sangat sederhana. Sehingga diperlukan sarana 

pengumpulan dan pengelolahan informasi mengenai keuangan usaha yang kapan 

saja dapat dengan mudah dan cepat begitu juga akurat. 

Berdasarkan kendala yang telah dijabarkan, selanjutnya penulis 

menjalankan penelitian untuk menyusun sistem akuntansi pelaporan keuangan 

demi mewujudkan laporan kerja praktik menggunakan judul “Perancangan dan 

Penyusunan Sistem Akuntansi Berbasis Microsoft Access pada Toko Alvina 

Busana”. 
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1.2 Ruang Lingkup 

Dengan tujuan menyusun program pencatatan yang tersistem, proyek ini 

memiliki ruang lingkup dengan memakai program Microsoft Access sebagai media 

perancangan, sehingga dapat menghasilkan sebuah sistem yang dapat 

diimplementasikan dan digunakan oleh UMKM yang berkaitan adalah ruang 

lingkup yang digunakan oleh penulis sebagai pembahasan pada laporan kerja 

praktik ini. Perancangan dan penyusunan sistem pencatatan akuntansi pada UMKM 

terkait diawali dengan mencantumkan data aset usaha, data persediaan dagang, dan 

data transaksi operasional yang terjadi seperti transaksi pembelian-penjualan, 

transaksi masuk dan keluarnya kas, serta penyusutan dari aset tetap UMKM. 

Keseluruhan data yang telah dicantumkan dengan baik akan mengeluarkan laporan 

keuangan tersusun serta akurat secara otomatis.  

 

1.3 Tujuan Proyek 

Penulis melaksanakan proyek ini sebagai acuan dalam menyediakan dan 

memberikan edukasi mengenai sistem pencatatan keuangan akuntansi yang akurat 

dan handal sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan 

Menengah (SAK EMKM) bagi usaha kecil seperti milik Ibu Salfiah. Selain itu 

penulis juga berharap proyek ini dapat menampilkan kontribusi nyata yang 

bermanfaat dalam kegiatan operasional yang berjalan di UMKM. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Luaran proyek dari penelitian ini adalah memperoleh media penyusunan 

dan penyediaan sistem keuangan akuntansi guna mengatur dan menyimpan data 

yang berkaitan dengan transaksi keuangan harian, serta memperoleh laporan 

keuangan seiring kebutuhan Toko Alvina Busana. Hasil dari luaran proyek ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Sistem yang mampu mencatat transaksi pembelian maupun penjualan 

persediaan, alur pendapatan maupun pengeluaran kas dan setara kas, serta 

jurnal umum sesuai dengan Toko Alvina Busana. 

2. Sistem yang mampu sebagai penyedia laporan laba rugi, laporan sisa 

utang, buku besar, laporan sisa persediaan, laporan posisi keuangan, 
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laporan sisa piutang, laporan penjualan, laporan pembelian, serta neraca 

saldo bagi Toko Alvina Busana. 

  

1.5 Manfaat Proyek 

Dari proyek yang dilaksanakan, timbul beberapa keuntungan yang dapat 

dimanfaatkan langsung bagi pihak yang bersangkutan ialah sebegai berikut: 

1. Pengguna mampu melakukan pencatatan akuntansi secara cermat dan 

andal demi pemungutan keputusan untuk usaha kedepannya. 

2. Pengguna memperoleh laporan keuangan sederhana yang sesuai dengan 

SAK EMKM serta peraturan yang berlaku. 

3. Pengguna tahu akan pendapatan yang dihasilkan dalam kurun waktu yang 

diinginkan secara jelas, sehingga pengguna sebagai pemilik UMKM dapat 

mengetahui besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Dalam pembuatan laporan kerja praktik ini memiliki sistematika 

pembahasan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab awal yaitu pendahuluan, penulis mendeskripsikan kasus 

yang melatarbelakangi penelitian yang akan dilakukan, ruang 

lingkup sebagai batasan penulis dalam meneliti, luaran proyek yang 

sebagai pendeskripsi harapan yang diinginkan penulis terhadap 

penelitian, tujuan dan manfaat proyek, serta sistematika pembahasan 

perangkaian laporan kerja praktik. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab kedua yaitu tinjauan pustaka, penulis memuat kerangka 

teoritis dan kajian pustaka yang menerangkan ilmu-ilmu dasar 

akuntansi yang dipakai dalam melaksanakan kerja praktik. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Pada bab ketiga yaitu gambaran umum perusahaan, penulis 

mendeskripsikan secara sederhana mengenai identitas usaha yang 
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dijadikan objek penelitian. Struktur organisasi kepemimpinan dan 

kegiatan operasional harian usaha juga dimuat dalam bab ini.  

BAB IV METODOLOGI 

Pada bab keempat yaitu metodologi, bab ini memuat tentang 

rancangan penelitian, objek yang dipakai sebagai penelitian, teknik 

saat penulis mengumpulkan data yang diinginkan, metodologi 

pelaksanaan, serta jadwal kerja yang berupa rincian waktu penulis 

melakukan kerja praktik dari awal hingga akhir. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Pada bab kelima yaitu analisis data dan perancangan, penulis 

awalnya mengobservasi keadaan usaha, kemudian dari hasil yang 

diperoleh penulis menggambarkan kendala yang dihadapi Toko 

Alvina Busana dan segera merancang sistem yang akan diberikan. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Pada bab keenam yaitu bab implementasi, penulis menjabarkan 

kurun waktu pengimplementasian satu-persatu yang dibagi dalam 

beberapa tahap implementasi. Pada bab ini penulis juga 

menguraikan kondisi yang terjadi pada Toko Alvina Busana setelah 

penulis melaksanakan implementasi. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab terakhir yaitu bab kesimpulan dan saran, penulis 

menjabarkan kesimpulan daripada seluruh isi laporan kerja praktik 

yang dibuat. Kemudian penulis juga memberikan beberapa poin 

saran dan catatan tambahan singkat untuk Toko Alvina Busana. 
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