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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Transformasi zaman menjadikan manusia sangat bergantung pada ekonomi 

dan bisnis yang mana bisnis memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian 

masyarakat. Di perubahan era yang pesat ini, teknologi sangat diperlukan dan 

generasi sekarang yang dikenal dengan generasi Z cukup bergantung dengan 

teknologi digital karena digunakan dimanapun dan kapanpun. 

Demi menunjang perekonomian dan kebutuhannya masyarakat mendirikan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan pada zaman milenial ini  UMKM 

kebanyakan berbasis online. Dalam proses berdirinya UMKM tidak sedikit yang 

gagal dalam usahanya, banyak faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut. Salah 

satu kegagalan pendirian UMKM adalah dimana UMKM tidak menggunakan sistem 

pencatatan akuntansi yang teruji. Banyak UMKM masih menggunakan pencatatan 

dengan buku dan hal tersebut tidak efektif serta menyebabkan pengambilan 

keputusan kurang tepat atau maksimal. 

Pencatatan keuangan yang manual besar kemungkinannya untuk 

menimbulkan kecurangan sehingga menyebabkan kerugian dalam perusahaan serta 

dalam proses pencatatannya memakan waktu yang cukup lama. Sistem pencatatan 

akuntansi tentunya mampu mempermudah penginputan transaksi yang mana dapat 

lebih mudah, cepat dan akurat dalam memproses laporan keuangan di setiap 

periodenya. 

UMKM mayoritas masih melakukan pencatatan kegiatan usaha secara manual salah 

satunya Agatha Shop. Walaupun pencatatan tidak menggunakan buku melainkan 

menggunakan Microsoft office excel namun tetap tidak efektif dan pembuatan laporan 

keuangannya masih manual. Agatha Shop baru beridiri selama 1 tahun dan hingga 

sekarang belum menemukan sistem akuntansi yang tepat dan handal untuk transaksi 

yang ada pada perusahaannya. Transaksi yang biasa terjadi pada perusahaan seperti 

pembelian, penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan transaksi lainnya. 

Pencatatan keuangan yang manual dianggap dapat mempersulit pemilik untuk 
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mengambil keputusan karena Agatha Shop tidak mencatat transaksi selain pembelian 

dan penjualan seperti pembayaran utilitas dan gaji karyawan. 

Atas latar belakang yang diuraikan di atas, Agatha Shop membutuhkan 

sistem akuntansi yang tepat dan akurat supaya memudahkan pekerjaan terutama 

dalam melakukan pencatatan transaksi dan juga kondisi keuangan perusahaan dapat 

diketahui berdasarkan laporan keuangan sehingga pemilik usaha mendapatkan 

gambaran atas situasi keuangan perusahaan serta pendapatan dan pengeluaran usaha. 

Atas dasar tersebut penulis mengambil judul pada kerja praktik ini yaitu 

“Perancangan dan Penyusunan Sistem Akuntansi pada Agatha Shop”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Pelaksanaan kerja praktik ini menjadikan Agatha Shop sebagai objek 

penelitian. Agatha Shop merupakan UMKM yang berkecimpung dalam bidang 

penjualan online dan belum menemukan sistem akuntansi yang cocok dan efektif 

yang dapat menghambat pengambilan keputusan pemilik. 

Penulis berharap hasil desain dan penyusunan sistem akuntansi akan 

mendukung jalannya operasional Agatha Shop. Ruang lingkup dalam proyek ini yaitu 

memanfaatkan perangkat lunak berbasis Microsoft Access 2007 untuk merancang 

sistem pencatatan akuntansi gang nantinya dapat digunakan dengan baik. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Pengerjaan proyek ini diharapkan terjalin kerjasama yang baik antara penulis 

dengan pihak klien yaitu Agatha Shop dan juga penulis dapat memberikan kontribusi 

terhadap Agatha Shop yaitu dengan memberikan sebuah sistem pencatatan akuntansi 

yang diharapkan mampu digunakan secara jangka panjang dan dapat meningkatkan 

efisiensi pencatatan transaksi yang akhirnya dengan otomatis menghasilkan laporan 

keuangan untuk Agatha Shop. Hasil dari laporan keuangan diharapkan dapat 

membantu perusahaan dalam membuat keputusan. 
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1.4 Luaran Proyek  

Perancangan dan pengembangan sistem akuntansi dalam proyek ini 

dikembangkan menggunakan Microsoft Access 2007 dan melingkupi satu siklus 

akuntansi dan pelaporan keuangan.  

Perancangan form yang dapat digunakan untuk pencatatan transaksi 

keuangan pada proyek ini sama halnya dengan sistem yang digunakan oleh 

perusahaan dagang yang mana meliputi daftar akun, saldo awal, daftar pembelian, 

daftar supplier, daftar customer, persediaan, penyesuaian stok, pembelian, penjualan, 

penerimaan kas, pengeluaran kas, dan jurnal umum. Laporan yang dihasilkan 

meliputi laporan pembelian, laporan penjualan, laporan posisi keuangan, laporan laba 

rugi, laporan perubahan modal, dan laporan kartu stok yang akan diharapkan dapat 

diimplementasikan oleh UMKM Agatha Shop. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Perancangan proyek kerja praktik ini diharapkan menimbulkan manfaat 

terhadap beberapa pihak tertentu, yaitu: 

a. Bagi pemilik UMKM 

Hasil dari sistem ini hendaknya mampu memudahkan pencatatan transaksi 

keuangan dalam perusahaan. Laporan keuangan yang tercipta diharapkan 

mempermudah pemilik UMKM dalam membuat keputusan yang efektif, 

akurat, dan efisien terhadap persoalan yang timbul. 

b. Bagi akademisi 

Penulis berharap hasil sistem ini dapat memperluas wawasan akademisi 

untuk proses penerapan sistem pencatatan akuntansi dalam dunia kerja dan 

juga akademisi diharapkan mampu membandingkan praktik dengan teori. 

Hasil laporan diharapkan dapat membantu akademisi dalam proses 

pembuatan laporan di kemudian hari. 

c. Bagi penulis 

Pengerjaan dan penyusunan serta pembuatan laporan sangat mempengaruhi 

wawasan penulis karena penulis dapat membuat sistem dari pembuatan 
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query, form, dan table yang mana akhirnya tercipta sebuah sistem yang 

akhirnya dapat diimplementasikan oleh klien. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Laparan kerja praktik ini menguraikan sistematika pembahasan secara detil 

dalam tujuh bab, yaitu sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Penjabaran dalam bagian pendahuluan menguraikan tentang latar 

belakang masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat proyek serta 

sistematika pembahasan penyusunan laporan kerja praktik  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini secara sistematis menggambarkan uraian dari hasil penelitian 

terdahulu, menjelaskan secara teori dan metode yang terkait dengan 

penelitian yang terdahulu. 

BAB III GAMBARAN UMUM USAHA. 

 Penjabaran secara singkat tentang identitas usaha, struktur organisasi 

usaha, aktivitas kegiatan operasional usaha, dan sistem yang digunakan 

oleh usaha saat ini. 

BAB IV METODOLOGI 

 Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, cara pengumpulan data, 

proses desain data, fase implementasi, jadwal implementasi, metode, dan 

desain yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam proyek. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

 Bab ini menguraikan analisa data dan cara merancang sistem, serta 

hambatan yang muncul saat implementasi di tempat kerja praktik. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

 Bab ini menjelaskan fase dan proses implementasi dan juga umpan balik 

tentang hasil sistem akuntansi yang telah diimplementasikan pada tempat 

kerja praktik serta kondisi sesudah implementasi. 
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BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dalam bab ini diuraikan hasil penyusunan laporan kerja praktik ini secara 

ringkas dan saran untuk klien serta catatan yang diperlukan untuk 

ditindaklanjuti. 
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