
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kondisi perekonomian saat ini membuat masyarakat bekeinginan untuk 

membuka usaha, untuk meningkatkan penghasilan agar dapat mencakupi 

kebutuhan sehari-hari. Usaha yang banyak dipilih oleh masyarakat Indonesia 

untuk menambahkan penghasilan yaitu membuka usaha UMKM (Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menegah). Ada beberapa ciri-ciri UMKM di antaranya yaitu suatu 

barang yang ada dalam usahanya sewaktu-waktu bias berubah, lokasinya bisa 

berpindah sewaktu-waktu, didalam usahanya belum terdapat administrasi belum 

ada pemisahan antar keuangan pribadi dan keuangan usaha, sumber daya manusia 

didalamnya belum mempuni, biasanya tingan sumber daya manusia didalamnya 

masih rendah, dan pada umumnya belum mempunya surat ijin usaha atau 

legalitas. 

Usaha mikro selain meningkatkan perekonomian, juga dapat mengurangi 

jumlah pengangguran di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 

bahwa per tahun 2017 terdapat 62.922.617 UMKM di Indonesia dan 

menggunakan tenaga kerja sebanyak 116.673.416 orang (Badan Pusat Statistik, 

2018). Hal ini selaras dengan hasil penelitian Indralesmana dan Suaryana (2014) 

yang menyatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat 

menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional.  

Investasi dalam membentuk bisnis layanan perawatan kendaraan adalah 

investasi yang aman. Mengingat pasar yang tersedia sangat besar dan modal 

investasi yang tidak terlalu tinggi. Menurut Indralesmana dan Suaryana (2014) 
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UMKM menjadi salah satu pendorong pertumbuhann ekonomi nasional. Salah 

satunya yaitu membuka usaha salon cuci motor dan mobil. Seiring bertambahnya 

jumlah pegguna kendaraan pribadi maka bisnis usaha salon cuci mobil dan motor 

semakin banyak diminati oleh pelaku usaha bisnis UMKM. Dengan begitu banyak 

mobil dan motor dari tahun ke tahun, sangat banyak peluang bisnis dengan jenis 

bisnis seperti bengkel dan tempat cuci mobil.  

UMKM diharuskan untuk dapat membuat laporan keuangan yang 

berkualitas seiring dengan perkembangan zaman. Ini penting untuk mendukung 

pengambilan keputusan. Sebagian besar bisnis Carwash 

 hanya mencatat pendapatan dan pengeluaran. Berdasarkan uraian 

permasalahan di atas, kerja praktik ini membahas permasalahan yang berkaitan 

dengan sistem akuntansi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan judul 

“Perancangan, Penyusunan dan Penerapan Sistem Akuntansi pada AN-NUR 

Carwash ”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Di dalam kegitan ini yang dilakukan pada Carwash An-Nur menajadi 

salah satu tempat fasilitas untuk jasa salon cuci motor dan mobil. Ada beberapa 

jasa yang ditawarkan salah satunya yaitu jasa salon cuci mobil beserta mesinnya. 

Carwash An-Nur masih melakukan pencatatan secara manual setiap harinya, 

setiap lima belas hari akan direkap untuk memudahkan perhitungan satu bulan. 

Pada penerapan sistem informasi akuntansi berbasis komputerisasi 

dengan menggunakan perangkat lunak Microsoft Office Access tujuannya yaitu 
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agar Carwash An-Nur memeiliki pencatatan  dan pelaporan keuangan  yang 

handal serta dapat membantu untuk mengambil keputusan 

 

1.3 Tujuan Proyek  

Proyek ini dilakukan untuk membantu Carwash An-Nur untuk dapat 

memiliki laporan keuangan berbasis komputerisasi yang handal serta dapat 

menjadi acuan untuk mengambil keputusan. Sistem memudahkan karyawan 

dalam melakukan transaksi ketika pemilik berpergian keluar kota sehingga dapat 

menghindari kecurangan dalam bertransaksi.  

 

1.4 Luaran Proyek 

Kerja praktek ini memiliki luaran proyek sesuai dengan permintaan dari 

An-Nur Carwash dan diimplementasikan. Sistem pencatatan akuntansi berbasis 

komputerisasi yang terdiri dari daftar akun, daftar asset, daftar jasa dan harga. 

Pencatatan akuntansi berbasis komputerisasi terdiri dari jurnal pendapatan, jurnal 

pengeluaran, jurnal umum. Laporan yang dihasilkan yaitu laporan pendapatan, 

laporan perubahan modal, laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Manfaat proyek ini dapat bermanfaat bagi : 

1. Bagi An-Nur Carwash 

a. Pemilik dapat melakukan pencatan akuntansi dengan standart 

komputerisasi. 
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b. Pemilik dapat mengetahui dengan pasti dalam satu periode 

mengalami kerugian atau keuntungan 

c. Pemilik dapat menghemat waktu untuk membuat laporan keuangan 

lengkap. 

2. Bagi akademisi 

a. Menambah pengetahuan tentang sistem komputerisasi akuntansi 

serta penerapan sistem secara nyata di lapangan. 

b. Dapat melatih kemampuan berinteraksi dengan bawahan, rekan 

kerja, dan atasan serta melatih kedispilinan bagi akademis. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan laporan proyek ini disusun untuk memberikan 

penjelasan sekilas mengenai isi dari masing-masing bab yang dibahas. Sistematika 

pembahasan kerja praktik memiliki tujuh bab, yang mencakup: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, ruang lingkup, tujuan 

proyek, luaran proyek, manfaat proyek dan sistematika pembahasan 

atas penyusunan laporan penelitian ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab Tinjauan Pustaka berisi rangkuman singkat tentang materi terkait 

yang relevan untuk menjadi referensi sebagai dasar melakukan 

pelaksanaan topik kerja praktik ini. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
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Gambaran Umum Perusahaan menguraikan identitas usaha An-Nur 

Carwash, struktur organisasinya, aktivitas operasional usaha, dan 

sistem pencatatan transaksi yang digunakan sebelum implementasi. 

BAB IV METODOLOGI 

Bab Metodologi ini menguraikan desain, metode atau pendekatan 

yang digunakan dalam menjawab permasalahan untuk mencapai 

tujuan proyek, serta tahapan pelaksanaan proyek secara rinci. Pada 

dibahas rancangan penelitian, teknik pengumpulan data, proses 

perancangan sistem, dan jadwal pelaksanaan proyek. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Hasil observasi dan perolehan data pada obyek penelitian diuraikan 

pada bab ini. Selanjutnya uraian tentang proses perancangan sistem 

dan hasil yang diperoleh. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini menguraikan proses yang terjadi pada tahap implementasi dan 

umpan balik yang diperoleh dari hasil pelatihan penggunaan sistem 

yang diimplementasi pada An-Nur Carwash.  

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan diuraikan untuk menjawab secara singkat permasalahan 

penelitian terapan ini. Saran disusun berdasarkan temuan selama 

proses implementasi sistem. Bagian catatan yang perlu ditindaklanjuti 

disajikan untuk pengembangan berikutnya. 
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