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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Perkembangan akuntansi yang pesat di Indonesia berlandaskan 

profesionalisme, dibutuhkan dukungan berupa teknologi seperti komputer. Peran 

manusia terhadap teknologi sangat dibutuhkan untuk mencari inovasi agar 

teknologi semakin maju, sehingga teknologi yang dihasilkan membantu 

penyelesaikan pekerjaan dengan mudah. 

 Saat ini masih belum banyak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

melibatkan teknologi komputer sebagai alat dalam membantu jalannya pekerjaan. 

Salah satunya adalah UMKM yang bergerak di jasa pencucian pakaian yaitu 

Monas Laundry. Monas Laundry sudah beroperasional selama 5 tahun, namun 

sampai sekarang belum memiliki pencatatan akuntansi berbasis komputer. Sistem 

tidak akurat disebabkan transaksi dicatat masih menggunakan teknik manual. 

 Monas Laundry melakukan pencatatan transaksi hanya dengan 

menggunakan nota atau invoice. Biaya-biaya yang terjadi di Monas Laundry juga 

tidak dicatat pada saat biaya tersebut dikeluarkan, seperti biaya keamanan, 

kebersihan, listrik, dan air. Hal ini mengakibatkan pemilik usaha Monas Laundry 

tidak dapat mendeteksi laba atau rugi yang akan terjadi.   

 Berdasarkan permasalahan latar belakang yang sudah diteliti penulis,  

perusahaan melakukan pencatatan transaksi secara manual sehingga sulit 

mendapatkan hasil dari sebuah laporan keuangan yang akurat bagi usaha tersebut. 

Dengan demikian, penulis melakukan kerja praktik pada usaha Monas Laundry 
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dengan judul “Perancangan dan Penyusunan Sistem Akuntansi pada Monas 

Laundry” 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang akan diuraikan oleh penulis adalah merancang dan 

menyusun satu siklus sistem akuntansi mulai dari pencatatan transaksi hingga 

penyusunan laporan keuangan. Penulis menggunakan Microsoft Office Access 

2007 untuk memperoleh laporan keuangan yang akurat.  

  

1.3 Tujuan Proyek  

Pelaporan proyek ini adalah merancang dan menyusun sistem pencatatan 

akuntansi yang akurat. Sistem akan dirancang dan diimplementasikan pemilik 

usaha dalam pencatatan transaksi hingga menghasilkan laporan keuangan yang 

sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia. Sistem yang dirancang penulis 

diharapkan dapat membantu pelaku usaha dalam memantau transaksi usaha yang 

terjadi. 

 

1.4 Luaran Proyek 

 Luaran proyek yang akan dirancang bisa dilihat sebagai berikut: 

1. Mendesain sistem akuntansi dengan menggunakan Microsoft Office Access 

2007 di mulai dari daftar akun sampai laporan keuangan. 

2. Merancang sistem akuntansi untuk pencatatan jurnal: 

a. Pencatatan transaksi pembelian. 

b. Pencatatan transaksi penjualan. 
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c.  Pencatatan penerimaan kas. 

d.  Pencatatan pengeluaran kas. 

e.  Pencatatan jurnal umum. 

f.  Pencatatan laporan keuangan. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Manfaat proyek dari hasil kerja praktik ini adalah: 

1. Bagi pemilik 

Dapat mengetahui keberlangsungan usaha mereka dari laporan laba rugi dan 

laporan lainnya. Pemilik usaha dapat mengetahui pencatatan akuntansi 

secara akurat dan handal guna untuk pengambilan keputusan kedepannya.  

2. Bagi akademisi  

Menambah wawasan mahasiswa dalam penerapan sistem akuntansi pada 

dunia kerja sebagai petunjuk untuk observasi yang akan dilakukan 

kedepannya. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

 Bagian ini akan menjelaskan dari masing-masing bab yang terdapat dalam 

penyusunan laporan kerja praktik ini. Sistematika pembahasan seperti: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab yang berisi latar belakang masalah yang ada di dalam proyek, 

ruang lingkup, tujuan proyek, luaran proyek, manfaat dan 

sistematika pembahasan. 
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BAB II  TINJAUAN PUSAKA 

Bab ini berisi teori dan informasi atas siklus akuntansi sehingga 

dapat membantu proses dalam menjalankan sistem kerja praktik dan 

dapat dijadikan referensi. 

BAB III  GAMBARAN UMUM USAHA 

Bab yang akan menjelaskan identitas struktur organisasi usaha 

tersebut serta menjelaskan bagaimana kegiatan operasional usaha 

tersebut secara lengkap. 

BAB IV  METODOLOGI 

Bab ini akan memberikan prosedur tentang tata cara pendekatan 

yang akan digunakan dalam menjawab masalah-masalah studi agar 

dapat mencapai tujuan penelitian. 

BAB V  ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini memberikan informasi tentang analisis data, perancangan 

sistem, serta masalah yang akan muncul saat melaksanakan 

implementasi.  

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang dirangkum 

dari penelitian. 
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