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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

UMKM sendiri merupakan gabungan dari beberapa jenis unit usaha 

dengan memiliki penghasilan tertentu yang ketentuan dan persyaratannya telah 

ditetapkan dalam UU nomor 20 tahun 2008. Di Indonesia termasuk dengan 

jumlah pelaku usaha yang terbanyak diantara negara lainnya yang secara langsung 

dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena tahun ke tahun 

pelaku UMKM terus meningkat. Data yang diambil  dari kementerian  koperasi 

dan UMKM di Indonesia, pada tahun 2010 sampai tahun 2017 terus mengalami 

peningkatan hingga 2017 jumlah UMKM mencapai angka 62.928.077 unit dan 

untuk jumlah pelaku usaha pada 2018 mencapai 58.097.000. 

Seiring berkembangnya era globalisasi ini, mendorong para pelaku bisnis 

ekonomi untuk membutuhkan informasi keuangan. Namun masih banyaknya 

kesadaran yang minim dari pemilik usaha akan pentingnya suatu laporan 

keuangan dan pencatatan akuntansi. Sama halnya dengan Vivi Fashions yang 

merupakan salah satu UMKM yang berdiri kurang lebih selama tujuh tahun di 

Batam dengan jenis usahanya secara online shop yang memiliki permasalahan 

belum adanya sistem pencatatan akuntansi. Berdasarkan latar belakang yang 

penulis jabarkan, penulis tertarik untuk melakukan observasi atas masalah yang 

terjadi pada Vivi Fashios selama bertahun-tahun. Dan penulis akan melakukan 

penelitian dan dituangkan dalam judul yaitu: “Perancangan sistem pencatatan 

akuntansi pada Vivi Fashions”. 
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1.1 Ruang Lingkup 

 Penulis memilih Vivi Fashions sebagai tempat untuk perancangan sistem 

akuntansi menggunakan Microsoft Office Access 2010. Dengan menggunakan 

program tersebut harapan bahwa nantinya sistem yang dirancang untuk Vivi 

Fashions dapat menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi serta membantu 

pemilik usaha membuat keputusan yang secara akurat mengenai laba ataupun rugi 

usahanya dalam bulanan maupun tahunan. 

1.2 Tujuan Proyek 

Tujuan proyek ini dimaksudkan menyelesaikan masalah yang dihadapi 

Vivi Fashions dengan menciptakan output yang berupa sebuah aplikasi Microsoft 

yang akurat dan handal untuk mencerminkan keadaan dari usaha Vivi Fashions. 

Sistem ini nantinya diharapkan dapat diaplikasikan atau diimplementasi langsung 

di Vivi Fashion untuk meginput aktivitas beserta transaksi yang terjadi pada 

usahanya. 

1.4 Luaran Proyek  

Pada bagian ini penulis memanfaatkan Microsoft Acess 2010 berupa 

aplikasi yang di Microsoft sebagai sistem akuntansi dan acuan untuk membantu 

pelaku usaha serta diharapkan dapat diimplementasikan ke Vivi Fashions. Berikut 

adalah pencatatan untuk transaksi berbasis komputer yang penulis rancang: 

1. Daftar akun, aset dan penyusutan, persediaan barang dagang milik Vivi 

Fashions, pemasok serta pelanggan.  

2. Sistem pencatatan untuk transaksi penjualan pakaian ke pelanggan dan 

juga untuk transaksi pembelian stok pakaian dari pemasok. 

3. Laporan buku besar dan juga neraca saldo. 
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4. Beberapa laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan serta laporan 

laba rugi dan beberapa laporan lainnya seperti laporan pembelian, 

penjualan, laporan sisa persediaan, piutang dan hutang atas usaha pada 

Vivi Fashions. 

1.5 Manfaat Proyek 

 Berikut adalah gambaran yang dirasakan dari proyek yang telah pemilik 

lakukan yaitu:  

1. Untuk pemilik UMKM 

Diharapkan pemilik dari Vivi Fashions dapat mendapatkan manfaat 

dalam penyajian laporan keuangan yang telah dirancang secara otomatis 

dan sistematis agar dapat memudahkan dalam pengambilan sebuah 

keputusan yang tepat untuk periode tertentu serta memudahkan pemilik 

UMKM dalam mengetahui persediaan yang ada pada usaha pemilik. 

2. Untuk penulis 

Hasil dari observasi ini diharapkan bisa menjadi salah satu acuan dasar 

untuk penelitian selanjutnya serta menambah pengetahuan, pengalaman 

dan meningkatkan pemahaman tentang pencatatan akuntansi di UMKM 

bidang dagang. 

3. Untuk Perguruan Tinggi   

Terciptanya kemitraan antara mahasiswa dari perguruan tinggi dengan 

perusahaan untuk mencari pemecahan atas masalah yang ada dan 

menambah pengalaman untuk mahasiswanya dalam merancang sistem 

akuntansi. 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

Berisikan sekilas mengenai isi tiap-tiap bab laporan kerja praktik: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bagian bab ini berisi latar belakang, ruang lingkup, tujuan dari 

pada proyek yang dilaksanakan, output yang dihasikan, dan 

manfaat proyek yang diterima atau yang dirasakan, serta 

pembahasan sistematika yang berisi kerangka apa saja yang ada 

dalam penulisan kerja praktik. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian terdahulu yang 

direalisasikan sebagai referensi dalam laporan kerja praktik ini. 

BAB III  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bagian bab ini memberikan penjelasan tentang tiga hal yaitu 

penjelasan secara rinci gambaran umum perusahaan Vivi Fashions, 

struktur organisasi hingga sistem yang digunakan oleh Vivi 

Fashions. 

BAB IV  METODOLOGI 

Dalam bab metodologi menguraikan tentang proses pada saat 

penelitian. Mulai dari rancangan penelitian, teknik yang digunakan 

saat pengumpulan data yang sesuai, observasi langsung, kemudian 

proses perancangan sistem, sera tahap terakhir yaitu tahap awal 

dari pelaksanan kerja praktik hingga selesai. 
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BAB V  ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi analisis data atas kendala yang dialami selama ini 

pada Vivi Fashions dan hasil dari perancangan alat atau sistem 

dicantumkan dalam bentuk gambaar serta penjelasan masing-

masing. 

BAB VI  IMPLEMENTASI 

Bab ini berisi tentang proses pengimplementasi sistem yang telah 

penulis buat dan keadaan perusahaan setelah dilakukannya tahap 

implementasi ini. 

BAB VII  KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bagian bab ini penulis menyampaikan kesimpulan yang dapat 

diambil atas kerja praktik yang telah penulis lakukan, saran untuk 

pemakai sistem serta sedikit catatan yang perlu ditindaklanjuti. 
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