
   

 1        Universitas Internasional Batam      

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 Seiring perubahan zaman, laporan keuangan sangat penting karena 

digunakan oleh banyak pihak, salah satunya pelaku bisnis yang ingin melakukan 

kerjasama. Laporan keuangan yang disajikan harus dapat memberikan informasi 

yang bersifat akurat. Laporan keuangan secara tidak langsung menggambarkan 

keadaan sebuah perusahaan dalam pengambilan keputusan untuk kelangsungan 

suatu usaha. Laporan keuangan dibutuhkan untuk menilai sebuah tanggung jawab 

pemilik dalam mengelola suatu usaha.  

Dina (2017) menyatakan dalam perekonomian Indonesia, Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah komunitas usaha yang memiliki jumlah 

paling besar. Selain itu, komunitas ini terbukti tahan terhadap berbagai macam 

guncangan krisis perubahan ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan untuk 

melakukan pengukuhan kelompok UMKM yang mengaitkan banyak komunitas. 

Standar usaha yang termasuk dalam UMKM telah diatur berdasarkan undang-

undang. 

Sistem akuntansi berbasis Microsoft Office Access 2010 dapat 

meringankan pemilik usaha dalam menyajikan laporan keuangan yang benar dan 

akurat. Pendataan aktivitas keuangan yang dilakukan secara manual dapat 

disajikan ke dalam sistem yang lebih efisien untuk mengelola data transaksi 

harian menjadi sebuah laporan keuangan. Adanya pendataan transaksi keuangan 

dengan memanfaatkan sistem yang ada, maka dapat memberikan mutu yang baik 
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bagi perusahaan, yaitu seperti membuat pencatatan sistem lebih akurat, cepat, 

benar, dan lebih mudah dalam proses penyampaian laporan keuangan.  

 Cici Laundry merupakan UMKM yang bergerak di bidang jasa pencucian 

pakaian yang telah beroperasi hampir dua tahun, sementara belum juga memiliki 

sistem pencatatan akuntansi yang handal dan efisien. Sistem pencatatan yang 

masih digunakan hingga sekarang seperti pengeluaran kas, penerimaan kas, serta 

transaksi yang terjadi setiap hari masih menggunakan sistem pencatatan secara 

manual. Pencatatan yang dilakukan secara manual tidak menghasilkan laporan 

keuangan. Pemilik usaha juga tidak dapat memastikan keuntungan ataupun 

kerugian yang dihasilkan dari usaha tersebut, hal ini dapat berpengaruh besar 

terhadap pengambilan keputusan untuk masa keberlangsungan usaha.  

 Mengingat pentingnya suatu laporan keuangan dalam pengambilan 

keputusan, maka dilakukan perancangan, pembahasan sebuah sistem pencatatan 

akuntansi yang dapat membantu, dan memudahkan pemilik usaha. Laporan 

keuangan yang dihasilkan bersifat efisien, akurat, berbasis Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM), dan dapat membantu 

pemilik dalam mengetahui keuntungan maupun kerugian yang dihasilkan dari 

usaha yang dijalankan. Laporan kerja praktik ini akan menjelaskan tentang 

pembahasan kesulitan yang berhubungan dengan sistem akuntansi pada UMKM. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan merancang 

sistem pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang sederhana 

menggunakan Microsoft Office Access 2010. Dengan demikian, penyusunan 

laporan kerja praktik yang akan diuraikan penulis dalam penulisan karya ilmiah 
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yaitu berjudul “Perancangan dan Penyusunan Sistem Pencatatan Informasi 

Akuntansi pada Cici Laundry”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

 Cici Laundry yang bergerak di bidang jasa cuci kiloan menjadi objek 

penelitian pelaksanaan kerja praktik ini. Cici Laundry merupakan salah satu 

UMKM yang belum memiliki sistem pencatatan akuntansi yang berbasis 

komputerisasi. Tahap awal dari kerja praktik ini di mulai dengan melakukan 

kunjungan untuk wawancara mengenai sistem yang sedang digunakan. Ruang 

lingkup dalam proyek yang akan dilaksanakan pada kerja praktik ini yaitu 

melakukan perancangan sistem pencatatan akuntansi dengan memanfaatkan 

sistem berbasis Microsoft Office Access 2010 yang diharapkan dapat membantu 

Cici Laundry.  

 

1.3  Tujuan Proyek 

Tujuan dari proyek ini yaitu mempersiapkan sistem yang dapat 

memberikan informasi, menerapkan pengendalian internal yang baik, 

memperkenalkan dan mengimplementasikan sistem pencatatan akuntansi. 

Laporan keuangan yang dihasilkan dapat sesuai dengan standar akuntansi 

sehingga mencerminkan kondisi yang sebenarnya, dan memudahkan pemilik 

dalam menangkap kesimpulan. 
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1.4  Luaran Proyek 

Sistem yang akan dijabarkan dalam kerja praktik meliputi sistem 

pencatatan akuntansi yang mencakup satu siklus akuntansi hingga pelaporan 

keuangan. Luaran proyek yang diwujudkan dalam penelitian ini adalah sistem 

pencatatan akuntansi berbasis Microsoft Office Access 2010. Adapun proses 

merancang dan mendesain form yang akan digunakan dalam pencatatan akuntansi 

keuangan yaitu seperti daftar akun, daftar barang, daftar pemasok, pembelian, 

penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Laporan yang dihasilkan adalah 

laporan pembelian, laporan penjualan, laporan perubahan modal, laporan laba 

rugi, laporan posisi keuangan, laporan buku besar, dan laporan daftar aset yang 

akan digunakan oleh UMKM Cici Laundry.  

 

1.5  Manfaat Proyek 

Hasil perancangan proyek kerja praktik ini memberikan manfaat kepada 

pihak-pihak berikut, antara lain: 

a. Pemilik UMKM 

Hasil dari kerja praktik atas perancangan sistem berbasis komputerisasi 

ini dapat membantu dan mempermudah dalam melakukan pencatatan 

transaksi keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan dapat memiliki 

kualifikasi yang handal, efisien, akurat, dan sesuai dengan standar. 

Pemilik UMKM juga dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul 

dari persaingan dengan ketepatan pengambilan keputusan. 
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b. Bagi akademis 

Proyek ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan serta 

pengetahuan mahasiswa dalam menerapkan sistem pencatatan akuntansi 

pada dunia kerja secara nyata dan membandingkan perbedaan antara 

praktik yang sebenarnya dengan teori akademis. 

 

1.6  Sistematika Pembahasan 

Sistematika ini memberikan uraian secara umum mengenai isi dan 

pengkajian setiap bab yang ditemukan dalam penulisan laporan kerja praktik yang 

disusun dan diuraikan ke dalam tujuh bab, yaitu : 

BAB I   PENDAHULUAN 

  Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, tujuan, ruang 

lingkup, manfaat dari proyek, dan sistematika pembahasan dari 

penyusunan laporan kerja praktik.  

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini memberikan uraian secara sistematis dari hasil tinjauan 

pustaka mengenai hasil penelitian terdahulu beserta teori yang 

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, serta uraian untuk 

menyusun kerangka pendekatan.  

BAB III  GAMBARAN UMUM USAHA 

  Bab ini menjelaskan uraian secara ringkas mengenai identitas usaha, 

aktivitas kegiatan operasional usaha, struktur kegiatan operasional, 

serta sistem yang digunakan pada usaha tersebut.  
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BAB IV  METODOLOGI 

Bab ini menguraikan tentang persiapan penelitian, teknik 

pengumpulan data, proses perancangan data, perancangan sistem,  

jadwal pelaksanaan, metode, desain, dan ancangan yang digunakan 

dalam menjawab permasalahan dalam proyek.  

BAB V   ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan uraian tentang analisis data dan cara perancangan 

sistem, serta kendala yang timbul pada saat implementasi di tempat 

kerja praktik. 

BAB VI  IMPLEMENTASI  

  Bab ini merupakan tahap melaksanakan implementasi, dan 

menguraikan proses terjadinya tahapan implementasi, umpan balik 

yang diperoleh dari hasil sistem perancangan yang diimplementasikan 

pada tempat kerja praktik. Bab ini juga memberikan uraian tentang 

implementasi sistem dan kondisi setelah implementasi.   

BAB VII  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan rangkuman yang diperoleh dari hasil penyusunan 

laporan kerja praktik, dan saran yang dapat diberikan kepada klien 

beserta penelitian selanjutnya dengan catatan yang diperlukan untuk 

ditindaklanjuti.  
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