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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di zaman modern ini, naik atau turunnya suatu perekonomian 

dipengaruhi oleh beberapa jenis usaha termasuk salah satunya merupakan usaha 

yang tergolong dalam bidang mikro, kecil, dan menengah atau biasanya disebut 

dengan UMKM. Usaha tersebut dikategorikan sebagai jenis usaha yang 

berpengaruh besar terhadap perekonomian di Indonesia. Hal ini dibuktikan 

dengan jumlah usaha tersebut melalui data Kementrian Koperasi sebesar 62,9 juta 

unit pada tahun 2017. UMKM juga turut membantu penurunan terhadap angka 

pengangguran di Indonesia dengan memperkerjakan 97% tenaga kerja nasional. 

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2008, UMKM diartikan sebagai 

suatu entitas dalam skala kecil yang dikelola oleh satu atau sekelompok orang 

dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Usaha ini dikategorikan 

menjadi dua bagian, yaitu pertanian dan non-pertanian. Dalam kategori tersebut, 

terdapat tiga pelaku UMKM yang paling mempengaruhi perekonomian di 

Indonesia, yaitu pedagang eceran, penyedia akomodasi, dan industri pengolahan.  

Dari tahun ke tahun dapat dilihat pelaku UMKM semakin bertambah 

sehingga persaingan dalam hal bisnis semakin ketat. Apalagi di era modern yang 

mengubah pola hidup masyarakat menjadi serba praktis dan efisien merupakan 

sebuah tantangan bagi pelaku UMKM untuk beradaptasi dan berinovasi. Sehingga 

terdapat pelaku UMKM yang mulai beradaptasi dengan menggunakan aplikasi 

yang diakses online, seperti Shopee, Tokopedia, JD.ID dan sebagainya. Selain itu, 

beberapa pelaku UMKM khususnya sektor menengah juga sudah menggunakan 

sistem pencatatan akuntansi. 

Tetapi kebanyakan UMKM masih melakukan transaksi jual beli dengan 

cara tradisional, dimana hal ini menyebabkan tidak adanya kenaikan atau bahkan 

penurunan terhadap penjualan dari usaha tersebut. Selain transaksi yang dilakukan 

dengan cara tradisional, metode pencatatan keuangan pada usaha tersebut juga 

dilakukan secara manual. Hal ini meningkatkan resiko dalam kehilangan nota, 
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kesalahan ataupun kekeliruan perhitungan keuangan sehingga mempengaruhi 

labarugi dari usaha tersebut. 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin menindaklanjuti dengan 

melakukan pengamatan dan pembahasan lebih detil mengenai sistem pencatatan 

akuntansi dan pengendalian internal pada salah satu pelaku UMKM yang bergerak 

dibidang bridal salon, yaitu V&V Bridal. Sehingga pengamatan yang dilakukan 

penulis akan berjudul “Perancangan Sistem terhadap Pengendalian Internal 

dan Pencatatan Akuntansi pada V&V Bridal”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Objek dari penelitian penulis adalah V&V Bridal dimana UMKM 

tersebut bergerak di bidang bridal salon yang telah beroperasi sejak tahun 2015 

atau selama lima tahun. Selama kegiatan usahanya berjalan, V&V Bridal belum 

mempunyai sebuah sistem untuk melakukan pencatatan akuntansi yang jelas dan 

sistematis. Informasi tersebut didapat melalui hasil wawancara dengan pemilik 

yang menyatakan bahwa pencatatan pada penerimaan dan pengeluaran kas secara 

manual dan pencatatan stok yang dikatakan belum akurat. Selain itu, terdapat 

rekapan nota pembelian dan penjualan tetapi tidak terdapat laporan dari kedua 

transaksi. Akibat dari permasalahan tersebut adalah pemilik kesulitan dalam 

mengetahui secara pasti keuntungan yang dihasilkan dan keputusan yang akan 

diambil untuk keberlanjutan usahanya. 

Ruang lingkup yang terdapat pada penelitian ini meliputi penyusunan, 

perancangan, serta implementasi sistem pencatatan akuntansi dan pengendalian 

internal menggunakan program Microsoft Office Access pada V&V Bridal. Proses 

penelitian ini dilakukan dari tahap input transaksi hingga pembentukan laporan 

keuangan yang meliputi laporan labarugi dan neraca pada V&V Bridal. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Diadakannya penelitian terhadap V&V Bridal bertujuan dalam 

berkontribusi di bidang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam 

merancang dan mengimplementasikan sistem pencatatan akuntansi yang handal 
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dan sistematis dimana sistem tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang telah 

ditetapkan. Hal tersebut mendukung pelaku UMKM dalam mengetahui 

perkembangan usaha yang jelas dan pertimbangan yang tepat melalui penyajian 

laporan keuangan. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Hasil dari penelitian yang akan diberikan kepada V&V Bridal merupakan 

program pencatatan akuntansi yang perancangan progamnya melalui Microsoft 

Office Access, dimana terdapat beberapa akun yang berfungsi dalam penginputan 

transaksi dan pembentukan laporan keuangan antara lain: 

a. Jurnal Umum 

b. Buku Besar 

c. Laporan Pembelian 

d. Laporan Penjualan Dagang 

e. Laporan Penjualan Jasa 

f. Laporan Persediaan 

g. Laporan Neraca 

h. Laporan Laba Rugi 

i. Neraca Saldo 

  

1.5 Manfaat Proyek 

Penelitian ini diharapkan sebagaimana dapat memberikan manfaat 

terhadap beberapa pihak yang akan dijabarkan dibawah ini, sebagai berikut: 

a. Bagi Akademisi 

Penelitian ini berfungsi sebagai pedoman atau referensi dalam tahapan 

menyusun, merancang dan mengimplementasikan sistem pencatatan 

akuntansi untuk penelitian selanjutnya. 

b. Bagi Pemilik Usaha 

Penelitian ini memberikan manfaat kepada pemilik dalam hal pelaporan 

keuangan yang lebih akurat dan mengetahui perkembangan usaha 

sehingga meningkatkan keakuratan dari keputusan yang akan diambil. 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjabarkan penjelasan mengenai latar belakang masalah, 

lingkup suatu penelitian, tujuan proyek, luaran proyek, manfaat proyek, 

serta sistematika pembahasan dalam laporan kerja praktek yang akan 

dilakukan. 

BAB II TINJUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai hasil dari penelitian 

sebelumnya, teori yang berhubungan dengan penelitian si peneliti, serta 

penyusunan suatu konsep pendekatan yang akan diterapkan pada kerja 

praktek. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Gambaran yang akan diberikan pada kerja praktek ini terdiri dari 

identitas, struktur, aktivitas operasional, serta sistem yang dijalankan oleh 

perusahaan tersebut. 

BAB IV METODOLOGI 

Metodologi yang akan dijelaskan terdiri dari perancangan penelitian, cara 

pengumpulan data, tahapan perancangan sistem, serta jadwal dalam 

pelaksanaan kerja praktek. 

BAB V ANALISA DATA DAN PERANCANGAN 

Analisa yang dijabarkan mengenai analisa data, perancangan sistem dan 

kesulitan yang terjadi pada saat pengimplementasian sistem yang 

dirancang. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini menjabarkan tentang proses pelaksanaan pencatatan sistem 

akuntansi yang telah dirancang sampai pada kondisi setelah tahap 

implementasi. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan ringkasan dari seluruh bab diatas yang dijabarkan 

melalui kesimpulan dan saran pada penelitian yang telah dilakukan. 
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