BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang Penelitian
UMKM yaitu usaha ekonomi produktif, baik usaha individu maupun

badan usaha yang memenuhi syarat yang terdapat dalam UU No.20 tahun 2008.
UMKM dikelompokkan menjadi tiga, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha
menengah. Tujuan daripada adanya UMKM ini yaitu membantu meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan menambah lapangan kerja. Saat ini pertumbuhan
UMKM cukup pesat dan berperan penting. Banyak UMKM yang telah menyebar
di seluruh Indonesia, baik di sektor perdagangan, jasa, dan perindustrian. Oleh
karena itu, UMKM haruslah ditingkatkan terus agar mempunyai kompetitif
bersaing dengan perusahaan besar. Tetapi, permasalahan yang cukup penting yaitu
banyak UMKM yang tidak mengimplementasikan akuntansi secara tepat. Sebagian
besar hanya mencatat manual sederhana pemasukan dan pengeluaran, kemudian
dari sana memperkirakan laba yang didapat. Ini bukanlah masalah besar, tetapi
apabila pencatatan dilakukan dengan benar bisa memberikan output yaitu laporan
keuangan yang tepat dan akurat (IAI, 2016).
Dalam hal ini konter Lucky Cell sudah berjalan selama 8 tahun sampai
sekarang dan tidak mempunyai pencatatan yang baik. Transaksi penjualan tidak
dicatat dan nota pembelian tidak disimpan dengan baik, sehingga sulit untuk
mengetahui laba yang didapat secara pasti. Begitu juga dengan stok persediaan
tidak pernah diperhatikan lebih detail, sehingga sering pemilik mengetahui stok
barang kosong saat ada pembeli yang mencari barang tersebut. Oleh karena itu
pemilik menyadari pentingnya untuk mencatat stok persediaan sehingga dapat
diketahui dengan jelas berapa stok dan nilai persediaan yang ada. Jadi dengan
adanya sistem akuntansi diharapkan dapat membantu pemilik untuk mengevaluasi
kinerja usaha dan mengambil keputusan yang tepat. Berdasarkan masalah yang
dijelaskan diatas, laporan kerja praktik ini disusun dengan judul “Perancangan
Sistem Pencatatan Akuntansi pada Konter Lucky Cell”.
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1.2

Ruang Lingkup
Ruang lingkup pada konter HP Lucky Cell yaitu: 1) Mewawancarai

pemilik toko untuk mengetahui sistem pembukuan yang dipakai oleh Konter HP
Lucky Cell; 2) Merancang sistem akuntansi berbasis komputer yang memenuhi
standar akuntansi yaitu dengan program Access; 3) Menguji sistem yang diterapkan
apakah sudah efektif dan efisien; dan 4) Jika sistem sudah ok, dapat dilakukan
implementasi dengan percobaan transaksi selama 3 bulan.

1.3

Tujuan Proyek
Tujuan kerja praktek pada konter Lucky Cell yaitu sebagai berikut: 1)

Mengerti dan memahami prosedur dan kegiatan / aktivitas apa saja yang terjadi
setiap harinya; 2) Mengimplementasikan sistem dan melihat apakah sistem yang
diterapkan telah berfungsi dengan baik; dan 3) Mempermudah pemilik dalam
menyajikan laporan keuangan dengan membuat sistem akuntansi yang berbasis
sistem.

1.4

Luaran Proyek
Output dari sistem yang dirancang adalah sebuah program pencatatan

akuntansi yang diterapkan pada konter Lucky Cell. Program ini berisi menu-menu
yang berguna dalam aktivitas operasi sehari-hari, yaitu seperti menu untuk mengisi
jenis-jenis akun, nama supplier, customer, dan stok persediaan. Kemudian juga
dapat menginput transaksi mulai dari transaksi pembelian, penjualan, kas masuk,
kas keluar, dan jurnal umum. Selain itu program ini juga menyajikan laporan
keuangan seperti laporan laba rugi yang disertai perhitungan pajak, laporan
perubahan modal, dan laporan nilai persediaan. Terdapat juga laporan tambahan
seperti buku besar, neraca saldo, laporan sisa hutang, dan laporan sisa piutang.

1.5

Manfaat Proyek
Hasil dari pembuatan program ini diharapkan dapat memberi manfaat: 1)

Pemilik UMKM dapat membuat planning yang lebih bagus dan dapat memperoleh
informasi yang akurat untuk membuat suatu keputusan sehingga kinerja perusahaan
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dapat meningkat; 2) Akademisi dapat menjadikan laporan ini sebagai sumber
pembelajaran dan pengetahuan dalam mengerjakan laporan kerja praktek.

1.6

Sistematika Pembahasan
Gambaran umum dari isi laporan kerja praktek ini yaitu:

BAB 1

PENDAHULUAN
Bab ini mengungkapkan tentang dasar penyebab terjadinya masalah,
lingkup permasalahan, tujuan, output yang dihasilkan, manfaat proyek,
dan sistematika pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
Teori-teori yang dipakai dan informasi terkait penulisan laporan ini
akan dijelaskan dalam bab ini.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Bab ini menguraikan mengenai usaha suatu entitas, kegiatan
operasional, susunan organisasi, dan metode pencatatan akuntansi yang
diterapkan.

BAB IV

METODOLOGI
Bab ini menggambarkan rancangan, teknik mengumpulkan data, dan
proses beseta langkah-langkah, dan waktu proses pembuatan sistem.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN
Bab ini menguraikan tentang analisis data, design menu-menu dari
sistem dan proses apa saja yang dihadapi dalam pembuatan sistem.

BAB VI

IMPLEMENTASI
Bab ini berisikan segala tahapan-tahapan yang dilalui dari implementasi
awal pengenalan masalah, masalah yang dihadapi saat pembuatan
sistem, sampai dengan implementasi akhir.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini memberikan seluruh kesimpulan dari laporan dan juga saran
untuk kedepannya agar sistem lebih baik.
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