
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penulisan 

 Aktivitas perdagangan di Indonesia tidak terlepas dari peran pelaku 

UMKM. Kemajuan di era digital memberi peluang besar bagi masyarakat yang 

berpotensi mendirikan suatu UMKM. Kontribusi yang dimiliki UMKM 

berdampak besar dan krusial terhadap perekonomian negara secara makro, dan 

menjadi salah satu penyebab peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dari 

tahun ke tahun (Savitri & Saifudin, 2018). Jenis aktivitas dan metode pemasaran 

pada UMKM didukung oleh kemajuan teknologi yang berkembang pesat. 

Kemajuan di era digital membuka peluang bagi pelaku UMKM agar dapat 

memasarkan produknya secara offline maupun online. 

 Negara Indonesia turut memfasilitasi keberadaan UMKM di tengah 

masyarakat, salah satunya dengan menerapkan peraturan khusus yang mengatur 

tentang UMKM di Indonesia yaitu “Undang-Undang No.20 Tahun 2008”. Tujuan 

pemberdayaan UMKM yang terdapat pada Bab III Pasal 5 yakni mewujudkan 

struktur perekonomian nasional,  membantu meningkatkan peran pelaku 

UMKM dalam penciptaan lapangan kerja, pembangunan, pemerataan pendapatan 

serta pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data yang diperoleh dari website 

Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, tercatat di akhir 

2017 pelaku UMKM di Indonesia berjumlah sebanyak 59,2 juta jiwa. 

 Pemerintah terus memberi dukungan yang nyata kepada para pelaku 

UMKM. Namun, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi oleh wirausahawan 

UMKM agar usahanya berhasil, salah satunya terkait dengan pengelolaan dana. 

Pengelolaan dana yang tidak beres seringkali menjadi pemicu atas kegagalan 

UMKM (Warsono, Sagoro, Darmawan, & Ridha, 2010). Aktivitas usaha yang 

melibatkan kejadian ekonomi tidak lepas dari adanya transaksi keuangan. 

Pencatatan pembukuan atas transaksi keuangan suatu bisnis yang baik 

mencerminkan peran akuntansi sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pengelolaan dana yang baik dapat diwujudkan dengan mempraktikkan akuntansi 

dengan baik dan benar. Namun, meski pengetahuan mengenai akuntansi sudah
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sangat luas, tidak jarang para pelaku usaha masih memiliki pemahaman yang 

minim tentang pembukuan yang baik. Hal ini berdampak pada kualitas 

pembukuan yang ada pada pelaku usaha khususnya UMKM masih sangat rendah. 

Aktivitas pembukuan yang dilakukan masih jauh dari standar yang telah 

ditetapkan. 

 Toko Juliana Style merupakan perusahaan mikro dan bergerak di bidang 

dagang dengan kegiatan utamanya adalah penjualan barang kebutuhan wanita 

seperti baju, celana, tas, aksesoris, obat, dan sebagainya. Toko Juliana Style telah 

beroperasi selama lima tahun namun belum memiliki sistem pembukuan 

akuntansi yang baik. Seluruh transaksi dicatat dengan sangat sederhana pada bukti 

pembayaran manual dan tidak dilakukan rekapitulasi. Sehingga, hasil atas 

transaksi usaha tidak dapat menghasilkan laporan keuangan. Toko Juliana Style 

bergerak di bidang usaha dagang atau ritel, sehingga memiliki persediaan yang 

cukup banyak dan beragam. Persediaan barang dagangan pada Toko Juliana Style 

belum dapat dikontrol dengan baik dikarenakan pemilik usaha belum memiliki 

pencatatan atas persediaan. Pemilik seringkali mengalami kesulitan dalam 

mengetahui besarnya keuntungan atas kegiatan usahanya dalam periode tertentu, 

karena itu pemilik tidak dapat menentukan kebijakan yang di ambil pada periode 

selanjutnya. 

 Laporan keuangan bisnis memegang peran penting bagi keberlangsungan 

usaha. Informasi penting dapat ditemukan pada laporan keuangan bisnis, guna 

pengambilan keputusan bagi pemilik di masa mendatang. Karena itu, mengingat 

pentingnya laporan keuangan bagi suatu bisnis, penelitian ini melakukan 

perencanaan dan pembahasan terkait perancangan sebuah sistem informasi 

akuntansi yang berfungsi sebagai wadah atas pencatatan transaksi usaha agar 

pemilik dapat menghasilkan laporan keuangan bisnisnya. Proses dan alur 

perancangan sistem pada Toko Juliana Style dijelaskan dalam laporan penelitian 

dengan judul “Penyusunan Sistem Pencatatan Akuntansi pada Toko Juliana 

Style”. 
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1.2. Ruang Lingkup 

 Penulisan ini diawali dengan melakukan observasi terkait para pelaku 

UMKM di kota Batam. Kebijakan dalam pemilihan objek penulisan disesuaikan 

dengan kriteria kebutuhan atau masalah yang dihadapi oleh pemilik usaha 

khususnya terkait pencatatan pembukuan. Kegiatan wawancara dilakukan kepada 

klien terkait informasi profil usaha dan kebutuhan klien. Hasil wawancara 

menunjukkan bahwa sistem pencatatan yang dimiliki oleh Toko Juliana Style 

belum efisien dalam menghasilkan laporan keuangan usaha. Masalah ini menjadi 

titik kajian yang akan dibahas pada penelitian ini. Kegiatan visitasi berkala 

dilaksanakan guna melaksanakan tahap perancangan sistem hingga tahap 

implementasi sistem. Perancangan sistem akuntansi diwadahi oleh perangkat 

Microsoft Office Access. 

 

1.3. Tujuan Proyek 

 Proyek kerja praktik ini diharapkan lebih mampu memberi pemahaman 

kepada klien mengenai prosedur kerja pelaku UMKM dalam menjalankan 

kegiatan operasionalnya. Hasil dari proyek ini berupa suatu rancangan sistem 

pencatatan akuntansi dimana sistem ini dapat menghasilkan suatu laporan 

keuangan usaha yang nantinya dapat digunakan oleh Toko Juliana Style 

khususnya dalam pengambilan keputusan bisnis. 

 

1.4. Luaran Proyek 

 Hasil akhir proyek kerja praktik ini dapat menghasilkan suatu rancangan 

sistem meliputi sistem informasi akuntansi final beserta transaksi yang telah 

terinput pada bulan Agustus – Oktober 2019 dan desain yang telah disesuaikan 

dengan arahan pemilik usaha. Perancangan sistem pencatatan akuntansi untuk 

pelaporan keuangan meliputi tiga bagian yaitu: a) Laporan keuangan yakni 

laporan laba rugi dan laporan perubahan modal; b) Laporan pendukung berupa 

laporan tambahan untuk keperluan manajemen perusahaan, terdiri atas laporan 

pembelian dan penjualan barang dagangan, laporan mutasi persediaan, laporan 

persediaan akhir, buku besar, dan laporan rasio keuangan; c) Laporan daftar input 

berisi laporan atas hasil dari seluruh form input meliputi laporan daftar akun, 
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laporan daftar aset tetap, laporan daftar pelanggan, laporan daftar pemasok dan 

laporan daftar persediaan. 

 

1.5. Manfaat Proyek 

 Perancangan atas sistem pencatatan akuntansi diharapkan mampu memberi 

manfaat yang besar kepada pemilik toko khususnya dalam melakukan pencatatan 

atas transaksi yang terjadi dengan lebih efektif dan efisien. Dengan 

dilaksanakannya pembukuan yang baik, pemilik usaha diharapkan telah mampu 

menghasilkan laporan keuangan bisnis yang handal dan akurat, sehingga hasil dari 

laporan tersebut dapat digunakan sebagai tolok ukur perencanaan dan pelaksanaan 

bisnis pada periode selanjutnya. 

 Perancangan sistem informasi akuntansi pada Toko Juliana Style diharapkan 

juga menjadi sarana yang baik untuk mengimplementasikan hasil atas 

pembelajaran di bidang Akuntansi selama di universitas. Rancangan proyek ini 

juga diharapkan mampu dijadikan bahan referensi dan pembelajaran bagi 

pembaca untuk menghadapi permasalahan yang serupa. 

 

1.6. Sistematika Pembahasan 

 Laporan proyek kerja praktik terdiri atas tujuh bab dimana setiap isi dan 

pembahasan telah dikategorikan kedalam masing-masing bab yakni sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan memaparkan secara ringkas latar belakang proyek 

kerja praktik beserta keterangan tambahan meliputi tujuan, ruang 

lingkup, manfaat, luaran yang dihasilkan, dan sistematika pembahasan 

masing-masing bab. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini dipaparkan mengenai informasi atau temuan atas 

penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian penelitian. 
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BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Rangkuman mengenai profil perusahaan beserta kegiatan usahanya 

hingga sistem yang digunakan sebelum proyek kerja praktik dilakukan 

dijelaskan pada bab ini. 

BAB IV METODOLOGI 

Bab ini menjelaskan secara rinci mengenai rancangan penulisan, proses, 

pengumpulan data, dan tahapan pelaksanaan.Pada bab ini memuat tabel 

jadwal pelaksanaan proyek kerja praktik. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Hal-hal terkait analisis data, perancangan sistem, serta hambatan yang 

terjadi pada saat implementasi diuraikan di dalam bab ini. Hambatan 

implementasi dipaparkan apabila hasil akhir atau luaran proyek yang 

dihasilkan tidak diimplementasikan pada perusahaan. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Proyek kerja praktik yang telah mencapai tahap implementasi akan 

menjelaskan proses implementasinya dalam bab ini. Bab ini memuat 

dua hal terkait implementasi yakni tahapan implementasi sistem dan 

gambaran perusahaan setelah mengimplementasikan sistem yang baru. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir pada laporan penulisan memuat kesimpulan atas 

keseluruhan proyek kerja praktik serta saran bagi klien dan catatan yang 

kiranya perlu ditindaklanjuti atas permasalahan yang belum 

terselesaikan pada proyek ini untuk dapat dikembangkan di proyek 

kerja praktik di kemudian hari. 
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