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BAB I PENDAHULUAN 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia, usaha berskala kecil mudah dijumpai dimana saja. Yang 

dimaksud dari usaha kecil ialah usaha yang dikelola oleh jumlah orang yang sedikit 

maupun badan usaha yang bertujuan untuk mencapai keuntungan maksimal. Usaha 

kecil juga dapat diartikan sebagai usaha yang dikelola dalam skala dan jumlah 

modal relatif kecil, sumber daya manusia yang terlibat terbatas serta cakupan pasar 

yang kecil (Sujarweni, 2019). 

Seiring dengan perkembangan ekonomi, banyak bidang usaha yang sudah 

menggunakan sistem informasi untuk meningkatkan usahanya. Zaman ini, 

perkembangan teknologi membuat manusia menjadi lebih produktif dan inovatif, 

tujuannya adalah untuk mempertahankan eksistensi dalam dunia usaha yang telah 

memasuki era globalisasi, terutama dalam segi pencatatan laporan keuangan. 

Perusahaan yang berskala besar maupun berskala kecil akan memerlukan 

akuntansi, begitu juga dalam usaha bisnis. Suatu usaha yang akan dijalankan akan 

memerlukan sebuah laporan keuangan, laporan tersebut yang akan menjadi penentu 

dalam pengambilan keputusan dalam usaha itu. 

Hery (2016), laporan keuangan yang memuat informasi berfungsi sebagai 

salah satu alternatif perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan. Pengolahan 

data keuangan merupakan salah satu hambatan yang dialami oleh perusahaan 

terutama pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dalam mengambil sebuah 

keputusan, pengusaha menggunakan asumsi pribadi yang dikarenakan masih belum 

memiliki sistem pencatatan yang bagus dalam mencatat segala transaksi yang 

terjadi dalam usaha. Dengan adanya laporan keuangan serta informasi akuntansi, 

pengusaha akan dengan mudah mengambil keputusan. 

Sistem yang mudah dipahami akan sangat bermanfaat bagi para UMKM 

sehingga para pengembang sistem berusaha untuk merancang sebuah sistem 

akuntansi yang bagus untuk para pengguna. Namun, sistem akuntansi tersebut 

tergolong mahal bagi para UMKM, sehingga para pengusaha lebih memilih untuk 
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melakukan pencatatan yang sederhana. Terkait hal ini, mengakibatkan pemilik 

usaha tidak dapat melihat performa usaha yang berguna dalam pengambilan 

keputusan. 

Salah satu UMKM yang mengalami kendala adalah onlineshop 

disneystorage yang saat ini tidak memiliki sebuah sistem pencatatan akuntansi yang 

akurat dan handal. Selama lebih dari satu tahun, sistem pencatatan pembelian 

dicatat dalam sebuah catatan binder. Sistem pencatatan stok, penjualan barang, dan 

pengeluaran biaya masih sangat sederhana dan sebagian dicatat dalam bentuk 

manual. Hasil pencatatan stok tidak akurat dengan jumlah stok fisik yang ada. 

Penjualan barang dari media sosial maupun media penjualan online tidak dicatat 

beserta pengeluaran biaya seperti biaya menyewa gedung, biaya pemakaian listrik 

air, dan biaya lainnya juga tidak dicatat. 

Kekurangan ini menyebabkan pemilik usaha tidak dapat melihat 

perkembangan kinerja usahanya dan menafsirkan seberapa besar laba rugi yang 

terjadi dalam setiap periodenya dalam sebuah laporan keuangan. Dengan adanya 

sebuah sistem pencatatan, data  yang diolah sewaktu-waktu dapat diakses kembali 

dengan cepat, akurat dan handal. Berdasarkan permasalahan di atas, maka 

diperlukan sebuah penelitian untuk membantu UMKM berjudul “Penyusunan 

Sistem Pencatatan Akuntansi pada Onlineshop Disneystorage”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Sasaran obyek yang ditetapkan dalam penelitian adalah onlineshop 

disneystorage. Onlineshop disneystorage merupakan UMKM yang menjual tas di 

media sosial seperti instagram dan media penjualan online seperti shopee. Ruang 

lingkup yang dilaksanakan selama penelitian pada onlineshop disneystorage adalah 

merancang sebuah sistem untuk pencatatan akuntansi dalam tampilan Microsoft 

Office Access 2016 dimulai dari inputan jurnal, transaksi hingga menjadi sebuah 

laporan keuangan. Harapan perancang atas rancangan sistem dapat membawa 

kemudahan untuk pemilik usaha melihat perkembangan kinerja usahanya. 
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1.3 Tujuan Proyek 

Menyusun dan merancang sebuah sistem yang dapat mencatat transaksi-

transaksi perusahaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku merupakan 

tujuan dalam melaksanakan proyek ini. Tujuan lainnya adalah 

mengimplementasikan sistem pencatatan akuntansi yang sudah dirancang pada 

UMKM sehingga UMKM dapat mengkaji laporan keuangan. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Atas hasil yang telah disampaikan di atas, maka menghasilkan luaran 

proyek penelitian sebagai berikut: 

1. Merancang sebuah sistem melalui program Microsoft Office Access 2016 

untuk pencatatan transaksi sampai menghasilkan laporan keuangan. 

2. Merancang sistem pencatatan akuntansi yang terdiri dari urutan akun, 

jurnal umum, susunan persediaan, uraian pemasok, uraian pelanggan, 

jurnal penerimaan maupun pengeluaran kas untuk mendukung proses 

pencatatan transaksi UMKM. 

3. Merancang sistem akuntansi guna menghasilkan informasi berupa laporan 

laba rugi komprehensif, laporan neraca saldo, laporan posisi keuangan, 

dan laporan persediaan. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Harapan dalam pelaksanaan penelitian ini dapat memberikan kegunaan, 

diantaranya: 

1. Bagi UMKM 

Menghasilkan laporan keuangan yang akurat serta menjadi alternatif bagi 

UMKM dalam pengambilan sebuah keputusan. 

2. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian digunakan sebagai pembelajaran dalam menerapkan 

sebuah sistem untuk membentuk sebuah laporan keuangan dan berguna 

juga untuk menyimpan transaksi keuangan beserta pengambilan 

keputusan. 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Didalam bab ini menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang 

masalah, ruang lingkup, tujuan proyek, luaran proyek, manfaat proyek 

serta sistematika pembahasan yang dilakukan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Didalam bab ini menceritakan hasil penelitian sebelumnya yang 

merupakan uraian sistematis dari teori-teori penelitian yang dilakukan. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Didalam bab ini memberikan uraian tentang identitas sebuah perusahaan, 

struktur organisasi perusahaan, aktivitas kegiatan operasional perusahaan, 

serta sistem yang digunakan pada perusahaan tersebut. 

BAB IV METODOLOGI 

Didalam bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, teknik 

pengumpulan data, proses perancangan sistem serta tahapan dan jadwal 

pelaksanaan proyek penelitian. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Didalam bab ini menjelaskan tentang analisis data, hasil perancangan  

sistem, dan kendala saat implementasi. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Didalam bab ini memberikan uraian tentang tahap-tahap dalam 

implementasi sistem dan kondisi setelah implementasi. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Didalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran pada 

penelitian ini. 
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