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BAB 1 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia telah melewati masa krisis pada perekonomian negara 

terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan di tahun 1997 

hingga 1998 terjadi krisis moneter yang sangat berdampak besar pada sejarah 

ekonomi di Indonesia. Ketika krisis ekonomi menyerang dunia otomatis 

memperburuk kondisi ekonomi di Indonesia. Kondisi ini terjadi pada priode 1997 

hingga 1998, hanya sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang 

mampu tetap berdiri. Hasil riset dari Badan Pusat Stastistik merilis keadaan krisi 

ekonomi pada jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat 

pertumbuhannya, bahkan mampu menampung dari 85 juta hingga 107 juta tenaga 

kerja sampai tahun 2012. Pada tahun tersebut jumlah pengusaha di Indonesia 

sebanyak 56.539.560 unit. Jumlah  UMKM sebanyak 56.534.592 unit atau sebesar 

99,99%. Sisanya sekitar 0,01% atau sebesar 4.968 unit adalah Usaha bersekala 

besar (Suci, Tinggi, & Ekonomi, 2017). 

 Kriteria UMKM menurut undang-undang no. 28 tahun 2008, Usaha Mikro 

didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun 

badan usaha memiliki kekayaan bersih mencapai Rp. 50.000.000,- dan tidak 

termasuk bangun dan tanah. Usaha Kecil merupakan suatu usaha ekonomi 

produktif yang indenpenden atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan 

atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. 

Usaha kecil memiliki kekayaan bersih mencapai Rp. 50.000.000,- dengan 

maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp. 500.000.000,-. Memiliki hasil 

penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp. 300.000.000,- sampai Rp. 

2,5.000.000.000,-. Usaha Menengah merupakan usaha yang produktif dan bukan 

merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian 

secara langsung maupun tak langsung. Usaha Menengah memiliki kekayaan 

bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- hingga Rp. 10.000.000.000,- dan tidak 

termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya 

mencapai Rp. 2,5.000.000.000,- sampai Rp. 50.000.000.000,- miliyar.   
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Mikro, Ukm, dan Decor (2018) Akuntansi merupakan proses sistematis 

untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan bagi penggunanya. Sepanjang UMKM masih 

menggunakan uang sebagai alat tukarnya, akuntansi sangat dibutuhkan oleh 

UMKM. Akuntansi akan memberikan beberapa manfaat bagi pelaku UMKM, 

antara lain: (1) UMKM dapat mengetahui kinerja keuangan perusahaan, (2) 

UMKM dapat mengetahui, memilah, dan membedakan harta perusahaan dan harta 

pemilik, (3) UMKM dapat mengetahui posisi dana baik sumber maupun 

penggunaannya, (4) UMKM dapat membuat anggaran yang tepat, (5) UMKM 

dapat menghitung pajak, dan (6) UMKM dapat mengetahui aliran uang tunai 

selama periode tertentu. 

 Berdasarkan penjelasan diatas sudah membuktikan bahwa Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah ini sangat bermanfaat buat rakyat yang memiliki modal yang 

sudah di terterakan dalam undang-undang no. 28 tahun 2008 tersebut. Tetapi kita 

memiliki kendala dikarenakan melemahnya rakyat kita mengenai sistem 

pelaporan akutansi secara sistemik dimana sangat membantu buat rakyat untuk 

bisa mengetahui berapa laba yang mereka peroleh dan bisa mengembangkan 

usahanya lebih luas. Dalam hal ini kami akan membuat Perancangan Sistem 

Pencatatan Akutansi Terhadap Kinerja Penjualan bertujuan untuk membantu 

masyarakat setempat untuk bisa mengakses laporan keuangan dengan mudah, 

simpel dan benar.  

 Dengan pemanfaatan teknologi di era sekarang bertujuan untuk 

mengembangkan pengetetahuan masyarakat untuk mengelola perusahaan agar 

mempermudah memperoleh informasi secara saksama. Penyajian sistem akutansi 

dari pemanfaatan bermaksud untuk mendukung  metode pencatatan dan tata 

kelola dibuat menjadi satu laporan terpadu dalam satu periode. Dengan adanya 

sitem akutansi yangg di rancang oleh Microsoft Office Access di inginkan 

memanisfestasikan pembukuan dan laporan keuangan terstruktur secara 

sistematik. 

 Pengelolaan keuangan menggunakan sistem yang di rancang menangani 

kuantitatif yang berlebih dibanding pencatatan secara manual. Keistimewaan 

dalam memggunakan sistem pencatatan akutansi adalah dalam pengelola 

keuangan memiliki kemantapan untuk memenuhi arahan, dan menguasai 

resistansi dalam mengorganisir data. Laporan keuangan yang dihasilkan secara 
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tatanan untuk menggapai informasi yang bertujuan untuk mengoperasi mekanisme 

usaha dengan baik.  

 Toko NSP Hijab merupakan sebuah UMKM yang bergerak dibidang 

perdangan busana muslim belum memiliki sistem pencatatan akutansi, masih 

menggunakan pencatatan secara manual. Semua jenis transaksi tersebut dicatatat 

dalam bentuk buku tulis yang digunakan selama ini.  

 Permasalahan diatas menyebabkan sipemilik perusahan tidak mengetahui 

berapa keuntungan dan keruguian secara detail, bagaimana perkembangan 

usahanya. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Penyidikan bertujuan untuk perdesaian sistem akutansi dan pelaporan 

keuangan usaha menggunakan Microsoft Office Access kepada NSP Hijabs. 

Sistem akutansi yang dibuat bertujuan untuk mempermudah pemilik dengan 

penginputan. Dari akun-akun tersebut sudah bisa mempermudah pemiliki 

membuat laporan keuangan yang sesuai dengan baik. Hasil dari pembuataan 

laporan keuangan tersebut akan melakukan evaluasi dimana pencatatan dan 

maupun hasil yang dirancang ini menunjukan keringanan dalam menginput data.  

 

1.3 Tujuan Proyek  

Proposal yang berupaya pada membuat pemilik toko NSP Hijabs bisa 

menghasilkan informasi dan laporan keuangan dengan akurat. Dalam hal ini, 

dirancang lah sistem akutansi mekanisme Microsoft Office Access tersebut 

bertujuan untuk mempermudah dalam pengimputan transaksi dan akun-akun 

lainnya. Dicipta  kan sistem tersebut bertujuan untuk menyederhanakan transaksi 

maupun stok yang ada menjadi satu laporan keuangan yang akurat.  

 

1.4 Luaran Proyek  

Mendesain luaran menyangkut pada memanifestasikan laporan kerja praktek pada 

sebuah mekanisme yang dimana dibuat menggunakan Microsoft Office Access 

dalam pencatatan menjadi satu laporan keuangan. Dalam hal ini form-form akun 

yang cantumkan berupa :  

a. Mekanisme kodifikasi menggunakan Microsoft Access 2010 membopong 

dalam proses kodifikasi akutansi.  
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b. Pemograman dalam mekanisme pembuatan form :  

1. Forum penerimaan kas  

2. Forum pengeluaran kas  

3. Forum persedian   

4. Forum penjualan  

5. Forum pembelian 

6. Forum jurnal umum  

c. Mekanisme pada draft perakitan digunakan untuk penyalinan tarnsaksi 

sampai dengan penyusuan laporan keuangan, dengan fitur sebagai 

berikut: 

1. Jurnal tarnsaksi 

2. Laporan posisi keuangan 

3. Laporan laba rugi 

4. Laporan perubahan modal 

5. Laporan arus kas 

 

1.5 Manfaat Proyek 

kemahslahatan mendesain ini bertujuan untuk membagikan nilai antara 

lain : 

1. Bagi Pemilik  

 Dalam hal ini bagi pemiliki toko sangat membantu banget dimana 

mekanisme dirakit dapat mewujudkan laporan keuangan secara apik bagi tuan 

toko. Bagi Pemilik, mekanisme ini sangat membantu banget dimana pemilik bisa 

tau berapa pendapatan dia selama transaksi satu bulan, bisa mengetahui apakah 

ada kehilangan stok, stok rusak, dan sebagainya. Dalam hal ini, pemilik bisa 

mengetahui bagaimana peerkembangan usahanya selama satu periode.  

 

2. Bagi Akademis 

 Perancangan sistem akutansi bertujuan untuk bisa menciptakan laporan 

sistem akutansi dalam bidangnya. Mengajarkan untuk benar-benar mengerti dasar 

akutansi dan meningkatkan ketelitian dalam pembuataan laporan kekuangan yang 

sesuai dengan standartnya.  

 

1.6 Sistematika Pembahasan. 
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Mekanisme tersebut berupaya sebagai kobnfigurasi terhadap dalam 

susunanan laporan dan penelitian.  

 

BAB I PENDAHULUAN  

 Bab ini berisi mengenai latar belakang membahas mengenai UMKM. 

Kawasan cakupan yang berfokus dalam membahas tentang awal mula pengenalan 

sistem akutasin kepada pemilik. Tujuan proyek yang dimana bertujuan untuk 

membantu pemilik supaya bisa mmempermudah pembuatan laporan keuangan 

secara sistemik. Luaran Proyek yang menjelaskan mengenai akun-akun apa saja 

yang dibuat dan manfaat proyek untuk membantu pemilik supaya mudah dalam 

bertransaksi dan pembuatan laporan keuangan.  

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Pengkajian ini mempertaruhkan interpretasi mengenai dasar pada ilmu 

yang didapat bertujuan untuk mengetahui aspek-aspekn apa yang dibutuhkan. 

 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

 Bab ini memaparkan mengenai partisipasi dan konfigurasi perusahaan 

serta mencari tau tindakan aksi konkret perusahaan tersebut.  

 

BAB IV METODOLOGI  

 Bab ini memaparkan tengtang aparatus penyidikan, gagasan penyidikan, 

teknik pengumpulan data, penalaram pengarapan penelitian, jadwal kerja, dan 

mekanisme penesain iuran program. ekstrapolasi konkretisasi penelitian diuraika 

dalam mekanisme persiapan, tahap konkretisasi dan mekanisme penilaian 

pelaporan.  

 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN.  

 Menyerahkan ikhtisar gamblang menjorok analisi, rakitan data luaran 

susunan dan praktik sekatan kepada hasil rekayasa perakitan mekanisme akutansi 

yang menjorok pada pengumpulan data yang ada.  
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BAB VI IMPLEMENTASI 

 Dalam bab ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan usaha pemilik 

dan perkembangan sistem akutansi selama implementasi berjalan. Apakah ada 

berjalan dengan baik atau malah ada kendala dimana yang kita tidak ketahui 

selama interpretasi.  

 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN  

 Bab ini mengantarkan  mengenai hasil perkembangan mekanisme 

akutansi selama implementasi disana. Hasil yang bisa kita comot tersebut 

berupaya untuk mengetahui hasil akhir yang kita inginkan.  
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