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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sektor ekonomi yang sedang berkembang di Indonesia yang kompetitif 

mulai dari UMKM hingga perusahaan-perusahaan besar. Daya saing yang 

semakin kuat meciptakan inovasi-inovasi yang baru. Semua daya tarik yang 

diciptakan dengan harapan meningkatkan kinerja usaha untuk mencapai omzet 

yang diinginkan.  

Daya saing antar pengusaha yang semakin pesat menjadikan setiap usaha 

harus mempertimbangkan setiap kinerja usahanya mulai dari kegiatan operational 

hingga keputusan-keputusan yang akan diambil untuk kemajuan usaha dengan 

memperhatikan laporan keuangan yang di mana ini merupakan asumsi 

keberlangsungan (going concern) perusahaan. Banyak dari  pendiri-pendiri usaha 

khususnya UMKM yang kurang memperhatikan hal tersebut. 

Dalam mengambil keputusan, pemilik usaha harus banyak melakukan 

pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan yang dapat dilakuan antara lain 

melihat seberapa besar pendapatan dan biaya yang sudah diterima dan yang sudah 

dikeluarkan. Untuk mencapai hal tersebut dipermudah dengan adanya statement 

profit and loss (Laporan Laba Rugi).  

Untuk menyajikan laporan-laporan keuangan yang diperlukan bagi unit 

usaha UMKM, standar laporannya telah di atur oleh Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI) yang dimana disebut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan 

Menengah (EMKM). Segala kendala yang terjadi menjadikan tugas bagi penulis 

untuk memberikan kontribusi bagi usaha ini dengan bermodal segala ilmu yang 

telah dipelajari. Penulis merancang sistem yang dimana dapat berguna oleh 

pemilik usaha untuk memasukan data-data transaksi hingga menjadi sebuah 

output laporan keuangan khusus untuk usaha UMKM atau dari Statement of 

Financial Posisiton, Statement Profit and Loss. 
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1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam proses perancangan hingga proses implementasi 

kerja praktik ini yang menggunakan Microsoft Office Access. Sistem yang di 

rancang digunakan untuk mempermudah penyajian laporan keuangan serta 

pencatatan-pencatatan keuangan lainnya berdasarkan Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang sesuai 

kebutuhan dalam Hana Salon. 

Kegiatan dilakukan mulai dari melakukan wawancara dan observasi 

langsung di Hana Salon mengenai kebutuhan yang dibutuhkan. 

Kemudian sistem dirancang sesuai dengan kebutuhan serta diimplementasikan di 

Hana Salon. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Dalam pelaksanaan proyek ini bertujuan untuk menyediakan kemudahan 

bagi pengguna sistem ini khususnya dalam menyediakan laporan keuangan yang 

sederhana dan sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan EMKM yang sesuai 

kebutuhan dalam Hana Salon. Dengan kemudahan untuk mendapatkan laporan 

keuangan dengan harapan dapat memperlancar kegiatan usaha dan memajukan 

usaha. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Perancangan sistem yang di serahkan kepada pemilik usaha Hana Salon 

memiliki luaran sebagai berikut : 

1. Formulir yang digunakan untuk mencatat transaksi harian yaitu voucher 

payment. 

2. Formulir yang digunakan untuk mencatat barang masuk, yaitu berita 

acara. 

3. Formulir yang digunakan untuk rekapan transaksi harian yaitu laporan 

salon harian 

4. Sistem Akuntansi yang ditelah di rancang untuk melakukan kegiatan 

operasional salon mulai dari input transaksi harian sampai laporan 

keuangan dengan akses : 
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a. Sistem pencatatan untuk transaksi penjualan, 

b. Sistem pencatatan untuk transaksi pembelian, 

c. Sistem pencatatan jurnal umum, 

d. Sistem pencatatan penerimaan kas, 

e. Sistem pencatatan pengeluaran kas dan 

f. Sistem pencatatan persediaan barang. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

1. Bagi Pemilik Usaha 

Perancangan proyek ini dengan harapan dapat memberi manfaat kepada 

pemilik usaha Hana Salon khususnya dalam melaksanakan kegiatan operational 

sampai laporan keuangan. Yang dimana laporan keuangan tersebut dapat 

digunakan oleh pemilik usaha untuk mengambil keputusan kedepan. 

2. Bagi Akademisi 

Dengan adanya laporan proyek ini diharapkan dapat memberi kontribusi 

mengenai pemahaman dalam pembuatan sistem terhadap masalah-masalah 

yang dihadapi kedepan.  

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Dalam laporan kerja praktik ini membahas dengan sistematika sebagai 

berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Dalam bab pertama ini menguraikan latar belakang akan masalah 

yang terjadi, ruang lingkup, tujuan proyek, luaran proyek, manfaat 

proyek serta sistematika pembahasan dalam laporan kerja praktik. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 Pembahasan yang terurai pada bab ini ialah mengenai landasan 

teori-teori yang penulis gunakan sebagai referensi untuk 

menyelesaikan laporan kerja praktik ini. 
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BAB III  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini akan menguraikan mengenai gambaran umum perusahaan 

yang dimana memaparkan kegiatan usaha, struktur organisasi dan 

kegiatan operational usaha ini. 

BAB IV  METODOLOGI 

Metodologi memaparkan secara tertulis mengenai langkah-langkah 

selama proses pengerjaan sistem yang dirancang mulai dari 

observasi yang pertama hingga penerapan sistem. 

BAB V  ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini menjelaskan proses dari analisi data yang dilakukan 

penulis dan menghamparkan perancangan sistem pencatatan 

akuntansi yang akan digunakan di Hana Salon.   

BAB VI  IMPLEMENTASI 

Bab ini terdiri atas hasil implementasi yang dilakukan secara 

bertahap dan hasil setelah sistem diterapkan. 

BAB VII KESIMPULAN & SARAN 

Pada bab terakhir ini berisikan mengenai kesimpulan serta saran 

yang di tujukan kepada Hana Salon dan juga peneliti selanjutnya 

mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dan ditambahkan selama 

proses penyelesaian laporan dan kerja praktik ini. 
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