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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan akan sistem teknologi dan informasi membuat UMKM 

semakin tersaingi. Kebutuhan sumber daya manusia juga merupakan faktor 

penting dalam pencapaian tujuan perusahaan. Perusahaan diharapkan dapat 

bekerja dengan efektif dan efisien guna menyaingi perusahaan lain dan 

memperoleh laba. Namun, teknologi yang semakin maju juga menjadi faktor 

utama dalam ke-efektifan dan ke-efisienan perusahaan. Teknologi yang dimaksud 

perusahaan adalah sebuah sistem pencatatan operasional perusahaan yang dapat 

memberikan informasi baik kepada pihak internal seperti manajemen maupun 

eksternal seperti kreditor. Informasi ini tentunya akan digunakan pihak 

manajemen dan kreditor. Sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem 

yang dimulai dari proses pengumpulan hingga pengolahan data keuangan dan 

akuntansi yang digunakan oleh pengambil keputusan untuk menentukan 

keberlangsungan usahanya. Adanya sistem informasi akuntansi yang 

terkomputerisasi, UMKM diharapkan mampu memberikan informasi berupa 

laporan keuangan yang handal dan relevan. 

Tidak sedikit program sistem informasi akuntansi yang ada di Indonesia 

yang telah dipakai oleh para UMKM seperti accurate dan myob. Namun, 

keterbatasan dana membuat sebagian UMKM tidak dapat menggunakan program 

tersebut. Dikarenakan itu, penulis bermaksud membuat program sistem akuntansi 

menggunakan Microsoft Access sebagai program yang dapat digunakan untuk 

UMKM. Database diperlukan dalam menjalankan program pada Microsoft 

Access.  

Toko New Jaya merupakan perusahaan dagang yang berlokasi di Pasar 

Pelita Blok I No 4 yang menjual sparepart mobil dan aki mobil. Selama Toko 

New Jaya beroperasional, Toko New Jaya belum memiliki pencatatan maupun 

pembukuan yang layak. Oleh sebab itu, penulis berkeinginan untuk membantu 

Toko New Jaya dalam penyajian laporan keuangan yang lebih akurat dan relevan 

dengan menggunakan program Microsoft Access. Sehingga penulis membuat 

laporan hasil kerja praktik sebagai salah satu syarat sidang dengan judul
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“Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi Berbasis Microsoft Office Access 

pada Toko New Jaya”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Penulis telah melakukan survei dan memilih Toko New Jaya sebagai 

tempat untuk penelitian, perancangan sistem akuntansi dan penyajian laporan 

keuangan karena toko tersebut tidak memiliki sistem untuk transaksi Toko New 

Jaya. Hal ini membuat direktur sulit dalam pengambilan keputusan, mengetahui 

kondisi perusahaan, dan mendapatkan informasi yang diperlukan. Ruang lingkup 

penelitian ini meliputi perancangan sistem akuntansi dan penyajian laporan 

keuangan melalui sebuah sistem akuntansi yang sederhana dengan menggunakan 

Microsoft Access. 

 
1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan dari proyek ini adalah memberi bantuan kepada pemilik usaha 

dan mempermudah perusahaan dalam membuat sebuah laporan keuangan yang 

handal, dan membantu pemilik usaha menyajikan sebuah informasi berupa 

laporan keuangan pada Toko New Jaya sehingga laporan keuangan yang ada 

dapat membantu direktur dan operasional perusahaan akan lebih efektif dan 

efisien. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Luaran dari proyek ini adalah pembuatan sistem akuntansi dan pemberian 

saran terhadap operasional perusahaan. Penulis melakukan perancangan suatu 

sistem menggunakan salah satu program dari Microsoft Office yaitu Microsoft 

Office Access tahun 2010 agar mampu menghasilkan sebuah output berupa 

laporan keuangan dan dapat mengetahui transaksi operasional perusahaan. Penulis 

merancang sistem yang meliputi penjualan dan pembelian baik secara kredit 

maupun tunai, penerimaan, dan pengeluaran. Sistem yang telah dirancang 

diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan yang dialami pemilik usaha 

selama masa operasional, membantu dalam pengambilan keputusan, serta 

memberikan sebuah laporan keuangan yang handal.  
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1.5 Manfaat Proyek 

Adapun manfaat dari proyek ini bagi beberapa pihak, sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Kerja praktik ini memberi kemudahan bagi pemilik atau pengguna yang 

ada di perusahaan dalam pengambilan keputusan untuk masa yang akan 

datang, khususnya penentuan penyediaan stok barang yang akan dibeli 

untuk dijual kembali. Selain itu, kerja praktik ini bertujuan untuk 

memberi wawasan kepada pemilik perusahaan terhadap teknologi dan 

sistem pencatatan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. 

2. Bagi Akademisi 

Bagi akademisi, kerja praktik ini dapat menjadi sebuah referensi kepada 

peneliti/penulis berikutnya yang akan membuat sistem akuntansi kepada 

perusahaan-perusahaan lain yang dipilih sebagai tempat kerja praktik, 

khususnya dibidang penjualan sparepart mobil. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Berikut merupakan sistematika pembahasan yang menjelaskan isi dari 

keseluruhan proyek yang dijalani, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini akan membahas tentang sebab yang membuat penulis 

berkeinginan untuk melakukan penelitian. Bab ini juga membahas 

tentang tujuan dan manfaat dari dilakukannya penelitian ini dan 

apa yang didapatkan pemilik usaha dari hasil penelitian ini. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan menjelaskan tentang perkembangan-perkembangan 

UMKM di Indonesia, pengertian dan pembagian laporan keuangan, 

penjelasan secara singkat mengenai akuntansi, pencatatan 

akuntansi, proses dalam satu siklus akuntansi, dan penjelasan 

mengenai sistem informasi akuntansi. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini akan menceritakan tentang latar belakang dan profil dari 

tempat penelitian, struktur organisasi, kegiatan operasional dari 
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tempat penelitian, dan metode pencatatan apa yang saat ini 

digunakan oleh perusahaan.  

BAB IV METODOLOGI 

Bab ini menjelaskan tentang pengertian perancangan penelitian, 

teknik pengumpulan apa yang digunakan oleh penulis untuk 

merancang sistem, proses selama perancangan sistem, tahap-tahap 

dan jadwal selama proses pelaksanaan penelitian. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini akan membahas tentang hasil dari analisa data yang 

diberikan pemilik usaha. Kemudian penulis akan merancang sistem 

akuntansi yang sesuai dengan situasi dan masalah yang dialami 

oleh pemilik usaha, dan akan melakukan perencanaan sistem 

akuntansi. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini memberikan penjelasan dari proses awal hingga akhir dari 

implementasi yang dilakukan oleh penulis pada sistem akuntansi 

yang sudah dirancang untuk pemilik usaha. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan akhir dari keseluruhan penelitian ini, yang 

memberi sebuah kesimpulan dari proses awal penelitian hingga 

tahap implementasi, pemberian saran, dan catatan terhadap apa saja 

yang perlu ditindaklanjuti kedepannya serta keterbatasan yang 

penulis hadapi selama penelitian ini.  
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