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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Masalah pengangguran di Indonesia sudah tidak asing bagi masyarakat-

masyarakat di Indonesia. Salah satu solusi untuk menurunkan persentase 

pengangguran yang terdapat di Indonesia adalah dengan adanya pembukaan 

lapangan kerja baru ataupun mendirikan usaha sendiri. Masyarakat yang ingin 

mendirikan perusahaan yang sederhana dan memiliki modal terbatas akan 

memilih untuk menjalankan usaha kecil atau menegah. 

Keberadaan UMKM sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia (Hayashi, 2002). Dikarenakan atas kontribusinya sebesar 59,8% 

terhadap total produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Selain itu, BPS juga 

mencatat sebanyak 56,54 juta unit jumlah UMKM yang setara dengan 99,99% 

dari total unit bisnis yang ada di Indonesia. Hal ini dapat membuktikan bahwa 

UMKM memiliki keterampilan untuk menampung tenaga kerja yang ada di dalam 

Indonesia. BPS juga menyatakan bahwa UMKM mampu mempersiapkan 

lapangan kerja bagi 107 juta pekerja atau meyerap sekitar 97% tenaga kerja yang 

ada di Indonesia. 

Menurut Tambunan (2019), negara-negara besar seperti India, Cina dan 

Indonesia, pertumbuhan UMKM juga dianggap sangat penting karena potensi 

kontribusi mereka untuk penciptaan lapangan kerja, peningkatan distribusi 

pendapatan, pengurangan kemiskinan, pertumbuhan ekspor manufaktur, 

kewirausahaan, ekonomi pedesaan, pengembangan industri manufaktur, terutama 

di kalangan individu dan wanita muda yang berpendidikan. 

UMKM ialah kelompok usaha berskala kecil milik perorangan yang 

mempekerjakan lebih sedikit tenaga kerja dibandingkan perusahaan yang berskala 

besar. UMKM selama ini memiliki peran yang sangat penting terkait hal 

perbaikan ekonomi Indonesia yang dapat dilihat melalui sisi penciptaan lapangan 

kerja, jumlah usaha serta tumbuhnya perekonomian nasional. UMKM ialah badan 

atau perorangan yang memiliki usaha yang berguna dan kriterianya sebagai 
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UMKM dapat terpenuhi. Tujuan adanya UMKM adalah untuk memajukan usaha 

menjadi mandiri dan menaikkan stuktur ekonomi negara. 

Pada umumnya tidak semua UMKM memahami cara pencatatan 

keuangan akuntansi sehingga banyak yang di menggunakan aturan dengan benar 

atau sesuai standar yang ada. Penerapan sistem akuntasi yang benar sangat 

penting bagi perusahaan karena jika tidak adanya pencatatan yang benar bisa saja 

ada transaksi-transaksi yang tidak dicatat sehingga dapat menurunkan aktivitas 

operasional perusahaan. 

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang yang tertera maka akan 

dilakukan pembuatan sistem pencatatan melalui kerja praktik pada CV. Skale 

Design Interior. Pembuatan sistem tersebut akan dijabarkan pada laporan kerja 

praktik yang berjudul “Perancangan dan Pencatatan Sistem Akuntansi pada 

CV. Skale Design Interior”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

CV. Skale Design Interior ialah objek pada pelaksanaan penelitian ini. 

CV. Skale Design Interior belum mempunyai sebuah sistem yang dimana sudah 

memenuhi syarat standart akuntansi yang ada sehingga laporan finansial CV. 

Skale Design Interior masih belum akurat pada setiap tahunnya. Microsoft Access 

digunakan oleh penulis sebagai rancangan sistem akuntansi pada CV. Skale 

Design Interior. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan dilakukannya kerja praktik ini adalah untuk membuat sistem 

pencatatan yang benar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan untuk 

mengetahui bahwa sistem berjalan secara efektif dan efisien terhadap CV. Skale 

Design Interior. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Hasil dari luaran proyek pada laporan ini ialah rancangan sistem 

akuntansi yang mengunakan Microsoft Access untuk membuat jurnal dan 

menghasilkan laporan keuangan perusahaan. 
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1.5 Manfaat Proyek 

Manfaat yang didapatkan dari laporan kerja pratik ini: 

1. Bagi Pemilik Usaha 

Laporan keuangan yang tersusun secara berkualitas dan memenuhi 

kriteria standart akuntansi diperusahaan ini dibantu oleh proyek tersebut 

yang membuat perusahaan bisa mengambil keputusan yang benar. 

2. Bagi Akademis 

Proyek ini dapat manjadi informasi atau referensi pada penulis 

selanjutnya yang akan mengembangkan pembuatan sistem akuntansi 

pada proyek-proyek kedepannya. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan menunjukkan tahapan-tahapan dalam 

penyusunan isi laporan kerja praktik, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pembahasan latar belakang, ruang lingkup, tujuan dab 

luaran proyek, manfaat proyek, serta sistematika pembahasan pada 

proyek. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi pembahan perngertian akuntansi, sistem akuntansi, 

siklus akuntansi, pencatatan akuntansi, dan jenis-jenis laporan 

keuangan akuntansi. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini berisi tentang identitas perusahaan, stuktur organisasi dan 

sistem yang digunakan oleh perusahaan sekarang. 

BAB IV METODOLOGI 

Rancangan penelitian, teknik pengumpulan data, proses perancangan 

dan jadwal pelaksaaan sistem dijelaskan dalam bab metodologi ini. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi tentang analisis data, perancangan sistem akuntasi dan 

kendala yang muncul pada saat implementasi. 

BAB VI IMPLEMENTASI 
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Bab ini berisi tentang proses implementasi sistem dan kondisi setalah 

implementasi dilakukan. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan pada laporan dan saran yang dapat 

diberikan kepada pembaca. 
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