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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu 

aspek yang berpengaruh penting terhadap kondisi ekonomi negara Indonesia. 

UMKM yang dijalankan hampir semuanya belum memiliki sistem cukup 

mumpuni untuk mencatat dan mengolah transaksi-transaksi operasionalnya. Hal 

tersebut menyebabkan informasi-informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan 

tidak dapat diketahui oleh pemilik. Sebagian besar juga sama sekali tidak 

memiliki laporan keuangan. Laporan keuangan menghasilkan data yang memiliki 

peran penting dalam memberikan gambaran hasil usaha dan informasi yang 

berguna bagi pemilik ataupun yang memiliki kepentingan dalam membuat 

keputusan. Hal tersebut menjadi dasar untuk mendorong setiap usaha untuk 

melakukan sistem pencatatan transaksi usaha dan pelaporan hasil usaha secara 

efektif dan efisien.  

Teknologi yang terus berkembang dan semakin canggih dapat menjadi 

sebuah solusi untuk UMKM dalam menerapkan pencatatan akuntansi yang efektif 

dan efisien sesuai yang dibutuhkan usaha. Salah satu contoh ialah dengan 

menggunakan Microsoft Office Access 2007 dalam mengolah transaksi. Proses 

akuntansi menggunakan basis komputer dapat diterapkan mulai dari tahap 

transaksi yang terjadi di usaha dicatat hingga tahap akhir laporan keuangan hasil 

usaha disajikan. Sastrawan, Pratiwi, dan Merdekawati, (2012) menyatakan bahwa 

penggunaan komputerisasi akuntansi dalam menyajikan laporan keuangan 

berdampak pada proses akuntasi yang lebih mudah, ringkas dan jelas. 

Depot Air Minum Isi Ulang Yola termasuk contoh UMKM yang 

pencatatan akuntansinya belum lengkap dan memadai. Semua transaksi yang 

tejadi tidak dicatat sehingga pemilik tidak dapat memperoleh informasi yang 

akurat untuk pengambilan keputusan. Perancangan progam akuntansi berbasis 

komputer diharapkan dapat menjadi solusi dalam hal tersebut. Berdasarkan 

permasalahan tersebut penulis menjalankan kerja praktik dengan judul 

“Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi di Depot Air Minum Isi Ulang 

Yola”. 
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1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kerja praktik ini yakni melakukan perancangan dan 

penyusunan sistem yang dapat digunakan untuk mendokumentasikan transaksi 

dan mengolahnya menjadi laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan Depot Air 

Minum Isi Ulang Yola. Hasil olahan transaksi keuangan dalam sistem hasil 

rancangan ditujukan untuk memudahkan pemilik dalam mengambil keputusan. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Kerja Praktik ditujukan untuk menghasilkan sebuah sistem dengan fungsi 

mencatat transaksi finansial sesuai dengan keperluan usaha sehingga dapat 

diimplementasikan untuk memberikan bantuan kepada pemilik dalam proses 

mendokumentasikan transaksi dan menyusun laporan keuangan. Laporan yang 

dihasilkan dapat memberikan informasi hasil usaha, posisi keuangan, dan nilai 

persediaan yang tersisa di akhir periode sehingga rencana dan keputusan yang 

tepat dapat diambil oleh pemilik. 

 

1.4 Luaran Proyek  

Sistem akuntansi untuk pencatatan ini dirancang menggunakan program 

Microsoft Office Access. Luaran dari sistem adalah untuk mencatat transaksi 

finansial usaha yang meliputi chart of account, data persediaan, data aset, serta 

data pemasok dan pelanggan yang berfungsi sebagai pendukung dalam proses 

pencatatan. Sistem ini juga mendesain formulir input yang berfungsi untuk 

mendaftarkan data-data baru dan mencatat transaksi seperti: jurnal penjualan, 

pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas serta jurnal umum. Hasil input pada 

sistem berupa: 1) Laporan penjualan; 2) Laporan pembelian; 3) Laporan posisi 

keuangan; 4) Laporan laba rugi; 5) Laporan persediaan barang; 6) Buku besar; 7) 

Neraca saldo. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Kegiatan kerja praktik diharapkan dapat menghasilkan manfaat bagi 

pihak Depot Air Minum Isi Ulang Yola yaitu untuk mempermudah atau 

meringankan tugas dalam pencatatan transaksi operasional usaha dan 
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menghasilkan laporan keuangan sederhana yang memberikan informasi keuangan 

usaha yang berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam mengembangkan 

usahanya.  Proyek juga diharapkan bermanfaat bagi pihak Akademisi untuk 

memperbanyak ilmu dan sebagai referensi untuk mendesain sistem akuntansi 

untuk pencatatan transaksi di proyek selanjutnya. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Gambaran umum susunan laporan kerja praktik ini terdiri dari: 

BAB I PENDAHULUAN 

Uraian latar belakang, ruang lingkup, tujuan dan manfaat dari dilakukan 

kerja praktik ini serta sistematika pembahasan dalam laporan ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II menguraikan materi serta data-data yang relevan dengan topik 

proyek kerja praktik yang diambil.  

BAB III GAMBARAN UMUM USAHA 

Uraian gambaran identitas dari objek kerja praktik termasuk struktur dan 

kegiatan operasional usaha. 

BAB IV METODOLOGI 

Pembahasan jenis rancangan penelitian, teknik memperoleh informasi, 

proses dalam merancang sistem termasuk langkah-langkah serta jadwal 

dilakukannya kerja praktik. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Memuat uraian penganalisisan data, perancangan, dan hambatan dalam 

proses implementasi sistem di objek kerja praktik. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab implementasi memuat hal-hal yang berhubungan dengan 

pengimplementasian sistem yang dihasilkan dan keadaan pasca sistem 

diimplementasikan.  

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir memuat penutup yang merangkum kesimpulan dan saran 

serta hal yang harus diperhatikan dalam proyek berikutnya. 
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