
 1 Universitas Internasional Batam 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 UMKM terdiri dari berbagai macam usaha, mulai dari usaha jasa, 

perdagangan, manufaktur hingga distribusi. Kristiyanti dan Rahmasari (2015) 

menyatakan bahwa UMKM merupakan salah satu sektor yang menopang 

perekonomian Indonesia, karena sektor tersebut berkaitan langsung dengan 

kebutuhan manusia, mulai dari sektor konsumsi, sektor pangan, dan sektor papan. 

UMKM juga menjadi salah satu sumber untuk meningkatkan lapangan kerja yang 

ada di Indonesia, tidak hanya diketahui pada kondisi statis, tetapi juga dapat 

diketahui pada kondisi dinamis, yaitu melalui laju kenaikannya setiap tahun yang 

lebih cepat dibandingkan perusahaan besar (Hafni & Rozali, 2015). 

 Akan tetapi, UMKM memiliki beberapa permasalahan yang sangat 

kompleks dalam meningkatkan kemampuan usahanya. Menurut Suci (2017) 

indikator yang menyebabkan sulitnya perkembangan UMKM meliputi sumber dan 

jumlah permodalan yang kurang baik, kurangnya keahlian dalam manajerial, 

kurang terampil dalam mengorganisir, serta terbatasnya pemasaran. Selain itu, 

persaingan ekonomi yang mendesak dan persaingan yang ketat dalam menghadapi 

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menjadi salah satu faktor sulitnya 

perkembangan UMKM. 

 Perusahaan memerlukan sebuah sistem yang terancang dengan baik untuk 

memaksimalkan kinerja usaha perusahaan. Sistem yang terancang dengan baik 

dapat memberikan bahan informasi yang akurat kepada pengusaha dalam 

mengambil keputusan. Laporan keuangan menjadi salah satu output yang harus 

disediakan oleh perusahaan guna mengetahui informasi-informasi keuangan selama 

operasional, sehingga dapat membantu para UMKM dalam mengambil keputusan 

dan menyusun perencanaan kerja untuk tercapainya keberhasilan dalam sebuah 

usaha. 

 Toko Union Service merupakan UMKM yang beroperasi di bidang jasa 

beralamat di Pergudangan Nagoya Indah, Blok A No.8 sekaligus di bidang 

perdagangan karena juga menyediakan sparepart untuk mengganti kerusakan yang 

ada setelah melakukan perbaikan pada mesin. Permasalahan dari usaha Toko Union 
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Service adalah belum ada pencatatan akuntasi yang akurat dan tepat sehingga sulit 

untuk mengetahui dengan jelas seberapa besar pendapatan ataupun kerugian yang 

dihasilkan oleh perusahaan pada suatu periode. Oleh sebab itu, penulis membantu 

Toko Union Service dalam merancang sebuah sistem pembukuan dengan bantuan 

program Microsoft Office Access 2016.  

 

1.2 Ruang Lingkup 

 Penulis membantu Toko Union Service dalam menyiapkan sebuah sistem 

yang bisa digunakan oleh toko tersebut dalam melakukan kegiatan pembukuan. 

Sistem yang disiapkan oleh penulis juga mampu untuk menyajikan laporan 

keuangan yang telah dibukukan oleh pemilik usaha sebelumnya dalam periode 

waktu yang ditentukan. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

 Pada proyek ini, membantu Toko Union Service dalam melakukan 

kegiatan pembukuan dengan merancang sebuah sistem merupakan tujuan dari 

penulis, sehingga yang pembukuan sebelumnya bersifat manual menjadi lebih 

terkomputerisasi. Penulis juga bertujuan membantu pemilik usaha untuk dapat 

memahami  dan membaca laporan keuangan yang disajikan, baik laporan keuangan 

yang disajikan sendiri maupun laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan 

lain. 

 

1.4 Luaran Proyek 

 Proyek ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah output yang bermanfaat 

bagi Toko Union Service. Output yang akan dihasilkan yaitu: 

1. Sebuah sistem yang dapat membantu Toko Union Service dalam 

melakukan kegiatan pembukuan transaksi usaha. 

2. Sistem yang dapat menghasilkan laporan-laporan seperti rekapan transaksi 

jurnal, jumlah piutang, jumlah hutang, laba rugi, serta posisi keuangan 

yang dimiliki perusahaan. 
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1.5 Manfaat Proyek 

1. Bagi perusahaan 

 Kerja praktik membantu perusahaan dalam menyajikan informasi 

keuangan dengan cepat, tepat, dan akurat, sehinga perusahaan dapat 

mengetahui kinerja usaha dalam periode tertentu dan menyusun 

perencanaan kerja dengan baik. 

2. Bagi akademisi 

 Pembahasan dalam kerja praktik dapat dijadikan sebagai referensi bagi 

pembaca mengenai sistem pencatatan akuntansi dan penerapannya pada 

perusahaan yang beroperasi di bidang jasa sekaligus dagang. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

 Isi dan kajian laporan kerja praktik yang telah dilaksanakan oleh penulis 

akan dipaparkan secara umum pada bagian ini. Laporan yang disusun oleh penulis 

terbagi menjadi tujuh bab, meliputi: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian, ruang lingkup 

yang menjadi batasan penelitian, tujuan, luaran dan manfaat dari 

pelaksanaan proyek, serta sistematika penulisan laporan akan dibahas 

pada bab pendahuluan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Penulisan materi dari informasi dan teori-teori yang relevan mengenai 

proyek dibahas dalam bab ini.  

BAB III GAMBARAN UMUM USAHA 

 Informasi mengenai identitas perusahaan, susunan struktur organisasi, 

penjelasan aktivitas operasional perusahaan, dan sistem yang 

diterapkan serta informasi lainnya yang menggambarkan perusahaan 

akan dibahas pada bagian ini. 

BAB IV METODOLOGI 

 Kegiatan perancangan yang dilakukan oleh penulis, penjelasan tentang 

teknik dan cara dalam pengumpulan data informasi, tahapan dan proses 

selama perancangan sistem pembukuan, serta rincian jadwal 
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perancangan sistem yang dilaksanakan oleh penulis akan dibahas dalam 

bab ini. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran dari analisis data yang 

dilakukan hingga hasil dari proses perancangan sistem pencatatan 

akuntansi oleh penulis. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini berisi konten tentang proses dari pelaksanaan implementasi dan 

informasi tentang kondisi perusahaan setelah dilaksanakannya 

implementasi. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari keseluruhan laporan 

yang telah disusun, catatan yang dapat diambil untuk ditindaklanjut 

oleh pengguna. 
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