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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Masa kini di Indonesia, sudah berjalan banyak sekali UMKM. Usaha kecil 

menengah ini dapat merupakan salah satu perbaikan dalam meningkatkan kemajuan 

ekonomi dan produktivitas masyarakat untuk menggapai kesejahteraan yang lebih 

baik. Adanya keberadaan UMKM juga diharapkan dapat mengurangi angka 

pengangguran di Indonesia. 

Usaha Mikro Kecil Menengah adalah suatu usaha atau kegiatan yang 

dimana usaha tersebut dimiliki pribadi maupun bentuk badan usaha yang telah 

sesuai dengan kriteria untuk menjalankan UMKM. 

Tujuan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan yang tercantum 

dalam SAK EMKM adalah untuk mempersiapkan laporan posisi keuangan dan 

kinerja keuangan sebuah perusahaan dengan manfaat sebagai pengambil keputusan 

secara ekonomi selain itu juga untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan 

untuk terjadi seperti pencatatan keuangan bisnis dan laporanlah yang menjadi 

sebuah acuan untuk menilai kondisi suatu bisnis. Dalam penyusunan laporan 

keuangan, perusahaan harus bisa bertanggung jawab penuh atas informasi yang 

telah disediakan. 

CV.Felindo Sukses Mandiri merupakan badan usaha kecil yang bergerak 

di dalam bidang distributor makanan impor dan sudah berjalan sejak tahun 2015. 

Namun hingga sekarang pencatatan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh 

perusahaan ini belum berstandar akuntansi. Sehingga laporan yang didapatkan oleh 

pemilik setiap periodenya belum akurat sesuai dengan standar yang berlaku.
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1.2 Ruang Lingkup 

Penelitian dalam proyek kerja praktik ini yaitu dengan merancang Sistem 

Akuntansi hanya memakai Microsot Office Access 2016 yang dapat melakukan 

pencatatan transaksi kegiatan menjual membeli dan terbentuklah laporan keuangan 

yang diinginkan oleh empunya usaha. 

 

1.3 Tujuan Proyek  

Tujuan dari proyek kerja praktik ini adalah menghasilkan sistem untuk 

pencatatan akuntansi  yang dapat dipercaya dan akurat untuk pencatatan yang 

dilakukan hingga melaporkan semua transaksi berstandar akuntansi dan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Sesuai dengan yang tertulis pada ruang lingkup diatas, program pencatatan 

pelaporan akuntansi ini dibuat membuat program Microsoft Access 2016 kepada 

CV.Felindo Sukses Mandiri untuk menjalankan proses pencatatan transaksi sampai 

menghasilkan beberapa laporan keuangan yang dibutuhkan. 

a. Program Microsoft Access 2016 untuk membantu berjalannya proses 

pencatatan transaksi yang terjadi. 

b. Form transaksi yang dipakai adalah sebagai berikut: 

1. Form Penjualan 

2. Form Pembelian 

3. Form Jurnal Umum 

c. Laporan keuangan yang akan dihasilkan adalah seperti berikut: 

1. Labarugi 

2. Sisa Persediaan 

3. Penjualan 

4. Pembelian 

5. Trial Balance 

6. Balance Sheet 
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1.5 Manfaat Proyek 

Dalam melakukan kerja praktik ini bermaksud untuk dapat 

menganugerahkan kegunaan bagi: 

1. Penulis 

Meluaskan wawasan dalam dunia kerja, terutama untuk pemahaman dalam 

ilmu  akuntansi sesuai dengan standar yang seharusnya diterapkan dalam 

beberapa usaha dalam kriteria  UMKM. 

2. Akademisi 

Perancangan sistem akuntansi ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 

menyusun laporan kerja praktek dan menambah ilmu untuk memperdalam 

mata kuliah akuntansi. 

3. Pengusaha UMKM 

Rancangan sistem yang dibuat dapat memperoleh informasi mengenai 

pencatatan pelaporan berstandar akuntansi sehingga pengusaha dapat 

mengambil dan membuat keputusan yang baik dalam sebuah perencanaan. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan yang harus terdapat dalam penyusunan laporan 

kerja praktek terdiri dari tujuh bab. Isi pada laporan kerja praktek ini adalah: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab pertama mengandung latar belakang masalah yang terjadi, 

ruang lingkup masalah tersebut, tujuan untuk perbaikan, luaran 

mengenai masalah, manfaat kerja praktik ini serta  pembahasan 

untuk masalah dalam proyek kerja praktik ini. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab kedua mengandung ringksasan mengenai materi terkait yang 

dijadikan sebagai referensi. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ketiga mengandung tentang identitas, pola organisasi 

perusahaan dan aktivitas pekerjaan operasional dalam perusahaan 

tersebut. 
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BAB IV METODOLOGI 

Bab keempat mengandung uraian mengenai perancangan penelitian, 

metode pengumpulan data yang digunakan untuk menyelesaikann 

permasalahan, proses serta tahap jadwal pelaksanaan yang terjadi 

dalam proyek tersebut. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab kelima mengandung penganalisisan, perancangan data dan 

hambatan  yang terjadi ketika implementasi.  

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab keenam mengandung kesimpulan serta saran untuk 

pengembangan dan perbaikan yang bisa dilakukan selanjutnya. 
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