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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin lama semakin tinggi yang 

dapat dilihat dari banyaknya usaha yang dibuka sehingga angka pengganguran di 

Indonesia berkurang. Persaingan UMKM yang tinggi mengakibatkan para 

UMKM harus berinovasi dalam produk dan jasa yang ditawarkan, perluasan 

daerah pemasaran dan mengembangkan teknologi dan sumber daya manusia.  

Menurut UU No.20 Tahun 2008 UMKM memiliki tujuan untuk 

menciptakan struktur ekonomi nasional yang seimbang, berkembang dan 

berkeadilan yang dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat meratakan 

pendapatan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peraturan UMKM 

dibuat untuk meningkatkan dan memajukan usaha UMKM untuk menjadi sebuah 

usaha yang memiliki keindependenan agar dapat membangun ekonomi nasional 

(UU No. 20 Tahun 2008, 2008).  

Pada umumnya UMKM memiliki kualitas sumber daya manusia dengan 

kemampuan yang terbatas terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

mengakibatkan para UMKM mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. 

Masih banyaknya UMKM yang tidak melakukan pencatatan atas transaksi 

usahanya sehingga UMKM memiliki keterbatasan dalam mengetahui kondisi 

keuangan usahanya maka dari itu diperlukan sistem akuntansi untuk membantu 

dalam pemahaman kondisi keuangan usaha. 

Vitshop menjadi salah satu UMKM di Batam yang menjual produk 

suplemen. Toko Vitshop masih menggunakan pencatatan yang sederhana, yaitu 

pencatatan rekap penjualan harian yang menggunakan kertas yang telah diberi 

daftar produk dan buku mutasi stok. Pemilik toko tidak mengetahui berapa 

keuntungan yang diperoleh setiap bulannya dan juga kesulitan dalam pengecekan 

stok dikarenakan pencatatan yang tidak tertib. 

Berdasarkan permasalahan ini, rencana kerja praktek adalah mendesain 

sistem akuntasi dengan judul “Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi pada 

Toko Vitshop”. 
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1.2 Ruang Lingkup 

Sitem pencatatan akuntansi didesain dan disusun melalui Microsoft Office 

Access untuk menyajikan laporan keuangan dan mengontrol stok di Toko Vitshop. 

Dalam perancangan sistem akan mencakup daftar akun, perdagangan, kas terima, 

pembelian, kas keluar, penyesuaian stok hingga penyusunan laporan keuangan. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan dilakukannya kegiatan ini yakni agar mempermudah toko dalam 

dokumentasi dan menginput berbagai transaksi yang terjadi setiap harinya 

sehingga pemilik toko tidak perlu untuk menghitung penjualan dan mutasi stok 

secara manual sehingga dapat menghematkan waktu. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Penyusunan sistem pencatatan akuntansi yang disusun dengan 

menggunakan Microsoft Office Access dimulai dengan daftar akun, jenis barang, 

supplier, pelanggan, transaksi seperti pembelian, kas masuk, penjualan, kas keluar 

dan laporan keuangan. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Rencana kerja praktek ini bermanfaat untuk: 

1. Pemilik toko 

Kerja praktek ini dilakukan untuk meringankan pemilik toko dalam 

bertransaksi, pengecekan stok dan menciptakan laporan keuangan sehingga 

pemilik dapat menggunakannya sebagai pengambilan keputusan. 

2. Akademis 

Kerja praktek ini dilakukan untuk menambah wawasan mengenai akuntansi 

dan sistem Microsoft Office Access yang dijadikan menjadi pedoman dalam 

pembuatan sistem akuntansi melalui Microsoft Office Access. 

 

1.6 Sistematika Penelitian 
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Subbab ini menggambarkan dengan ringkas tentang isi setiap bab yang 

terdapat dalam laporan ini. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab satu membahas perihal latar belakang, ruang lingkup, tujuan, luaran dan 

manfaat proyek serta sistematika penelitian secara ringkas. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab dua membahas pedoman yang dipakai dalam pelaksanaan penelitian 

dengan menggunakan hasil penelitian sebelumnya dan informasi yang di 

dapatkan. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab tiga membahas secara jelas dan detail perihal informasi, struktur 

organisasi toko serta eksplanasi mengenai kegiatan operasional perusahaan. 

BAB IV METODOLOGI 

Bab empat membahas pendesainan kerja praktek, tata cara pengumpulan 

data, proses perancangan sistem, fase dan jadwal pelaksanaan. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab lima membahas secara terperinci perihal studi data dan hasil 

perancangan yang telah dibuat serta kendala-kendala saat implementasi 

sistem. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab enam membahas mengenai proses yang terjdi pada tahap penerapan dan 

tanggapan yang didapatkan dari hasil rancangan sistem yang diterapkan 

pada lokasi kerja praktek serta keadaan toko setelah penerapan. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab tujuh membahas menegani rangkuman dari pendesainan kerja praktek 

serta saran yang berguna kepada pemilik toko serta catatan tindak lanjut 

yang belum diselesaikan yang dapat diperbaiki oleh mahasiswa/i berikutnya. 
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