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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kedudukan UMKM tidak diragukan lagi dalam mempercepat kemajuan 

ekonomi serta memastikan pembangunan yang adil dan berkelanjutan bagi negara. 

Kondisi ini umumnya terkait dengan kemampuan menyerap tenaga sumber daya 

manusia yang tidak dapat ditampung oleh sektor pokok. Di Indonesia, UMKM 

mempunyai kontribusi yang besar terhadap pembangunan ekonomi nasional yaitu 

sekitar 60 persen dari PDB Indonesia dan menyerap hingga 116 juta pekerjaan 

pada akhir 2017. Pesatnya perkembangan UMKM telah ditunjukkan oleh 

kontribusi terhadap penghasilan nasional, tersedianya lapangan kerja, serta jumlah 

unit bisnis dan pengusaha (Kerr et al., 2014). 

UMKM yang disebutkan dalam UU No. 20 Tahun (2008) memiliki 

kriteria yang dibedakan dalam bentuknya masing-masing yang mencakup 

perusahaan mikro, kecil dan menengah. Setelah 2015, persentase UKM adalah 

99,9 persen dari semua unit bisnis, sedangkan sisanya 0,01 persen mencakup total 

unit bisnis besar. Jumlah Usaha Mikro dari 2016 hingga 2017 tumbuh 2,04 persen 

atau meningkat sekitar 1.243.322 unit, 3,56 persen untuk Usaha Kecil yang 

meningkat sekitar 26.043 unit dan peningkatan 3,67 persen untuk Usaha 

Menengah.  

UMKM menjadi salah satu alternatif untuk menciptakan peluang kerja 

dan meningkatkan kecepatan kemajuan ekonomi setelah krisis ekonomi tahun 

1997-1998, ketika industri besar mengalami kemunduran dalam mengoptimalkan 

usaha. Data dari Kantor Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah UMKM tidak 

berkurang setelah krisis ekonomi 1997-1998. Bahkan, meningkatnya jumlah 

UKM dapat menyerap dari 85 juta menjadi 107 juta pekerja hingga 2012 (Kantor 

Data Statistik, 2013) 

Penerapan sistem pencatatan akuntansi akan membantu UMKM dalam 

meningkatkan kinerja usaha. Dengan adanya sistem pencatatan akuntansi, pelaku 

usaha dapat mengetahui dengan jelas sejauh mana perkembangan usahanya 

dengan melihat dari laporan keuangan yang dihasilkan sehingga meringankan 

dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang. Meskipun penerapan 
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sistem pencatatan akuntansi sangat penting dalam meningkatkan usaha, namun 

tidak sedikit pelaku UMKM yang masih menggunakan sistem pencatatan manual.  

Sistem web based adalah suatu sistem yang dibuat berbasis web dam 

membutuhkan web server dan browser untuk diakses. Sistem ini tidak 

membutuhkan hardware dengan spesifikasi khusus untuk dijalankan, melainkan 

hanya menggunakan web browser melalui komputer PC atau handphone untuk 

diakses. User dapat dengan mudah mengakses sistem ini untuk penginputan 

transaksi sehari-hari. 

Toko Meranti Jaya merupakan UMKM milik Masdar yang berdomisili di 

Ruko Bengkong Green Town Blok N.8 RT 01/RW10, Batam. Toko Meranti Jaya 

bergerak dibidang supplier material bangunan. Selama 19 tahun berdiri, Toko 

Meranti Jaya masih menggunakan sistem pencatatan manual dan belum memiliki 

sistem pencatatan akuntansi yang akurat. Hal ini menyebabakan pemilik tidak 

megetahui pasti keuntungan ataupun kerugian pada tiap periodenya sehingga 

pemilik toko belum dapat mengambil keputusan. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Penerapan kerja praktek ini dimulai dari tanggal 17 Agustus 2019 sampai 

dengan 09 Maret 2020. Ruang lingkupnya adalah menyusun sistem pencatatan 

akuntansi berbasis web based sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan 

yang akurat dan handal. Penulis menjabarkan kepada pemilik toko tentang 

manfaat dari masing-masing fitur yang tersedia didalam sistem. Dengan 

mengimplementasi sistem akuntansi berbasis web based, pemilik Toko Meranti 

Jaya dapat mengatasi kendala yang selama ini dihadapi. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Dengan tersedianya sebuah sistem berbasis web based, bertujuan agar 

pengguna mudah dalam penginputan transaksi sehari-hari secara akurat. Sistem 

berbasis web based diimplementasikan ke Toko Meranti Jaya untuk membantu 

pemilik dalam mengatasi hambatan pencatatan yang selama ini dibuat secara 

manual. 
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1.4 Luaran Proyek  

Perancangan sistem berbasis web based yang dapat mengolah data 

transaksi menjadi laporan keuangan. Sistem ini menyediakan fitur untuk 

penginputan: 

1. Transaksi Penjualan;  

2. Transaksi Pembelian; 

3. Transaksi Penerimaan Kas; dan 

4. Transaksi Pengeluaran Kas  

Kemudian data yang telah diinput akan disajikan dalam jurnal umum dan 

dikelompokkan per akun di buku besar umum. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Perancangan sistem berbasis web based ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi: 

1. Pemilik UMKM 

Meringankan pemilik UMKM dalam penyusunan akuntansi yang efektif 

serta penyajian laporan keuangan yang akurat dan handal; dan 

2. Pihak Akademisi 

Sebagai referensi untuk membuat laporan kerja praktek yang 

berhubungan dengan pencatatan sistem akuntansi berbasisi web based. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Penjabaran sistematika dari laporan kerja praktek ini yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang penelitian, ruang lingkup, 

tujuan proyek, luaran proyek, manfaat proyek dan sistematika 

pembahasan laporan kerja praktek ini. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Membahas tentang landasan teori dan informasi pendukung 

laporan. kerja praktek ini. 
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BAB III GAMBARAN UMUM USAHA 

 Menguraikan tentang identitas usaha, struktur organisasi dan 

aktivitas operasional usaha.  

 

BAB IV METODOLOGI 

Dibagian ini penulis menjelaskan tentang rancangan penelitian, 

teknik pengumpulan data, proses perancangan sistem serta tahapan 

dan jadwal perancangan sistem. 

 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Menguraikan proses yang dilakukan selama perancangan sistem 

agar dapat diimplementasikan.  

 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini membahas akan proses dalam pengimplementasian sistem 

serta kondisi setelah sistem diimplementasikan. 

 

BAB VII  KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan dari laporan kerja praktek dan saran 

yang penulis berikan kepada pengguna serta catatan yang perlu 

ditindaklanjuti. 
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