
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Era yang sudah kian maju tentu tak lepas dari kecanggihan teknologi. 

Semua informasi dapat diakses dengan mudah. Begitupun dengan permasalahan 

akuntansi dan keuangan. Di era modern seperti ini, pencatatan akuntansi bisa 

dilakukan secara sistematis dan praktis. Sederhana dan mudah digunakan 

merupakan manfaat lebih yang dapat diperoleh dari penggunaan sistem aplikasi 

dalam perusahaan untuk mengelola informasi keuangan menjadi sebuah laporan di 

akhir periode. Namun, tidak semua perusahaan dapat menikmati mudahnya 

menggunakan sistem seperti demikian. Contoh yang paling mudah dijumpai saat 

ini adalah usaha kecil menengah maupun usaha rumah tangga. Usaha seperti 

demikian biasa dikenal dengan istilah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM). 

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

UMKM menyatakan bahwa UMKM merupakan usaha ekonomi profitabilitas 

yang berdiri sendiri atau milik perorangan atau badan usaha perorangan yang 

sesuai kriteria usaha mikro yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan 

tersebut. UMKM dapat dikategorikan dalam tiga tipe, yaitu: Usaha Mikro dengan 

kuantitas mencapai karyawan 10 orang, Usaha Kecil dengan total karyawan 

sebanyak 30 orang, dan Usaha Menengah memiliki jumlah karyawan hingga 300 

orang. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2008, kriteria Usaha Mikro adalah memiliki 

kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 

300.000.000,00. 

 Mahalnya biaya aplikasi sistem akuntansi menjadi salah satu kendala 

bagi pengusaha UMKM. Akibatnya mereka lebih memilih untuk melakukan 

pencatatan secara manual beserta laporannya. Toko Vany Cell merupakan salah 

satu contoh usaha yang termasuk kategori Usaha Mikro karena tidak memiliki 

karyawan di atas 10 orang, hanya memiliki satu hingga dua karyawan. Toko Vany 

Cell sendiri masih menggunakan sistem pencatatan manual dengan tulisan tangan 
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di sebuah buku. Kemudian di akhir bulan hanya menghitung secara garis besar 

berapa surplus atau defisit yang dialami pada periode tersebut. Sungguh miris 

sebab pemilik tidak dapat mengetahui secara tepat jumlah keuntungan atau 

kerugiaan yang didapatkan pada masa itu.  

 Toko Vany Cell sudah beroperasi cukup lama yakni 15 tahun sejak awal 

berdirinya toko ini di tahun 2004 silam. Hingga saat ini, belum ada pencatatan 

yang akurat dan handal sehingga laporan keuangan yang dihasilkan pun tidak 

dapat dikatakan handal untuk pengambilan keputusan. Informasi terkait arus 

masuk dan keluar keuangan perusahaan dapat digunakan untuk mengevaluasi 

kinerja perusahaan, maka laporan keuangan sangat diperlukan oleh perusahaan 

(Riswan & Kesuma, 2014). Dapat ditegaskan kembali jika laporan keuangan 

berperan sangat pernting bagi sebuah perusahaan. Berlandaskan jabaran latar 

belakang masalah, maka laporan kerja praktik ini bertujuan untuk membahas dan 

memberikan solusi pada kendala yang dihadapi pemilik Toko Vany Cell dengan 

judul “Perancangan dan Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi 

pada Vany Cell”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

 Proyek kerja praktik ini dilaksanakan di toko Vany Cell, merupakan 

salah satu gerai ponsel yang menjual beragam produk seperti aksesori untuk 

ponsel, kabel Universal Serial Bus (USB), headset, dan pulsa serta kuota berbagai 

jaringan operator seluler. Sistem pencatatan sederhana dan manual dengan 

mencatat transaksi dari nota ke buku merupakan aktivitas dilakukan Vany Cell 

selama ini. Pemilik Vany Cell tidak mengetahui secara pasti pendapatan atau 

kerugian yang dihasilkan tiap bulan disebabkan tidak punya sistem pencatatan 

akuntansi yang akurat.  

 Ruang lingkup yang dibahas pada proyek ini merupakan perancangan 

dan pembuatan aplikasi sistem informasi akuntansi pada Vany Cell. Perancangan 

dan pembuatan sistem ini berbasis pada Microsoft Access dimulai dari 

penginputan transaksi hingga penyajian laporan keuangan yang akurat. 

Melakukan pengimplementasian menggunakan Microsoft Access pada Vany Cell. 
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1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan dari proyek ini adalah merancang dan menyusun sebuah sistem 

pencatatan akuntansi yang akurat dan tepat. Sistem ini merupakan Microsoft 

Access, mampu membantu owner dalam pencatatan dan penyajian laporan 

keuangan yang akurat secara komputerisasi. Owner dapat menghemat waktu 

dalam proses pencatatan dan mengurangi resiko kesalahan pencatatan sehingga 

laporan keuangan dapat tersajikan lebih akurat. Alhasil bisa membantu pemilik 

dalam pencatatan melalui proses penginputan ke sistem dan pelaporan keuangan 

sesuai standar akuntansi dan peraturan yang valid. 

 

1.4 Luaran Proyek 

 Ruang lingkup pada proyek kerja praktik ini adalah merancang dan 

membuatkan sistem pencatatan akuntansi melalui Microsoft Access sesuai 

kebutuhan Vany Cell. Dimulai dari proses pencatatan hingga nanti 

mempresentasikan laporan keuangan yang dibutuhkan. Dalam sistem akuntansi ini, 

akan dirancang fitur: form daftar akun, form daftar aset,  form persediaan, form 

pembelian, form pengeluaran kas, form penjualan, dan form penyusutan.  

 Kemudian penyajian laporan keuangan yang dihasilkan antara lain: buku 

besar, laporan sisa persediaan, laporan pembelian, laporan posisi keuangan, 

laporan penjualan, laporan laba rugi, dan neraca saldo. Dengan demikian luaran 

proyek dari kerja praktik ini adalah mengimplementasi Microsoft Access pada 

Vany Cell. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Pihak bersangkutan dimaksudkan dapat menikmati kegunaan dari 

pelaksanaan proyek kerja praktik ini, antara lain: 

1. Bagi Akademisi, hendaknya bisa digunakan sebagai referensi dan 

meningkatkan wawasan dalam membuat rancangan sistem informasi 

akuntansi serta dicitakan mampu menyelesaikan kesulitan yang ditemui 

pada proyek selanjutnya. 

2. Bagi Pemilik Usaha, proyek ini bertujuan mampu membantu pemilik 

dalam proses pencatatan akuntansi sehingga menghasilkan laporan 
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keuangan yang simpel dan meringankan permasalahan sistem akuntansi. 

Pemilik usaha diharapkan mampu melakukan pencatatan akuntansi dengan 

benar dan efisien. Pemilik bisa mengetahui keadaan finansial usaha dan 

menjadi dasar pengarahan untuk ekspansi usaha di masa mendatang. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Penulisan dalam pengerjaan laporan kerja praktik ini dihimpun menjadi 

tujuh bab. Laporan kerja praktik dapat mudah dipahami dengan adanya 

sistematika pada penulisan ini. Adapun isi penulisan laporan kerja praktik secara 

garis besar adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, ruang lingkup, tujuan 

proyek, luaran proyek, manfaat proyek, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas mengenai beberapa teori yang relevan untuk 

digunakan sebagai pedoman kerja praktik yang dilakukan dan 

menguraikan tinjauan pustaka. 

BAB III GAMBARAN UMUM USAHA 

Penguraian berkenaan informasi yang terdiri dari identitas 

perusahaan, struktur organisasi perusahaan, kegiatan operasional 

perrusahaan, dan sistem yang dipakai perusahaan tempat kerja 

praktik dilaksanakan.  

BAB IV METODOLOGI 

Penggambaran mengenai rancangan penelitian dan teknik 

pengumpulan data. Menjelaskan bagaimana proses perancangan 

sistem dan menjelaskan secara runtun tahap kerja praktik. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Berisikan analisa data dari sistem akuntansi yang dirancang dan 

menerangkan manfaat dari masing fungsinya yang terdapat 

dalam sistem. 
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BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini membahas penerapan yang terlaksana pada lokasi kerja 

praktik dan penjelasan serta umpan balik setelah adanya 

implementasi. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Menerangkan kesimpulan atas hasil dari kerja praktik yang 

dilaksanakan. Kemudian saran yang sekiranya dapat berguna 

bagi usaha agar lebih baik, dan catatan yang perlu 

ditindaklanjuti untuk masa mendatang. 
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