
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Roda ekonomi Indonesia semakin tergerakkan dengan bertambah dan 

berkembangnya usaha-usaha yang berkriteria kecil maupun menengah. Pada tahun 

2018 jumlah penduduk Indonesia mencapai 265 juta jiwa dan dari data tersebut 

ada 58,97 juta penduduk yang merupakan pelaku UMKM (Walfajri, 2018). Hal 

ini karena semakin banyaknya permintaan konsumen dari kalangan menengah ke 

bawah di Indonesia.  

Usaha yang disebutkan di atas dinamakan UMKM atau kepanjangannya 

adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM adalah  usaha yang bersifat 

produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha perorangan dimana usaha ini 

telah memenuhi kriteria telah diatur dalam Undang-Undang. Di era sekarang, 

permintaan konsumen yang semakin tinggi menimbulkan keharusan para pebisnis 

untuk lebih produktif dan inovasi agar tidak tereliminasi antar sesama pesaing. 

Hal ini dapat didukung dengan berkembangnya ilmu teknologi yang serba 

canggih. 

Pelaku UMKM  harus menjadi kontributor dalam perkembangan 

ekonomi dan teknologi digital yang semakin berkembang ini. Di era digital 

sekarang, pelaku UMKM mengenal akuntansi bahwasanya mendirikan suatu 

usaha harus memiliki pencatatan atau pembukuan yang benar, keluar masuknya 

kas yang jelas, agar hasil keuntungan atau kerugian yang diperoleh dapat 

mencerminkan yang sebenarnya sehingga dapat membantu pelaku UMKM untuk 

mengambil langkah yang lebih lanjut. 

Verent. Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi pada Royale Laundry. 
UIB Repository©2019 



Pengusaha kecil yang berada di pasar tradisional lebih cenderung 

melakukan pengelolaan usahanya dengan berdasarkan informasi-informasi non 

akuntansi. Hal ini karena pengusaha kecil mengganggap informasi akuntansi tidak 

penting yang menyebabkan kurangnya informasi yang handal mengenai usaha 

yang sedang dijalankan. Dengan semakin berkembangnya ilmu teknologi yang 

canggih, proses akuntansi bisa dilakukan lebih mudah dan dihasilkan lebih akurat. 

Dalam akuntansi, jika memiliki prosedur yang tepat dan terorganisir akan dapat 

membantu pencatatan transaksi yang terjadi hingga menghasilkan laporan yang 

kredibilitas.  

Banyaknya usaha yang masih melakukan pencatatan secara tradisional 

menjadi peluang dilakukannya perancangan sistem akuntansi untuk Royale 

Laundry agar dapat memudahkan pebisnis untuk memperoleh informasi yang 

akurat dan handal. Royale Laundry yang telah beroperasi selama 2 (dua) tahun 

lebih masih belum mempunyai sistem yang khusus dalam proses pembukuan. 

Royale Laundry hanya berbasis kas yaitu mencatat pengeluaran dan penerimaan 

kas yang terjadi dalam usahanya. Hal ini didasari atas pandangan bahwa akuntansi 

masih belum terlalu penting untuk usaha yang dijalani dan kurangnya 

pengetahuan dan kemampuan dalam menghasilkan laporan keuangan dan sistem 

yang dapat membantu proses pembukuannya. 

Sistem akuntansi bukanlah hanya penting untuk perusahaan besar namun 

juga sangat penting bagi UMKM. Dengan menerapkan akuntansi dalam UMKM 

akan sangat membantu untuk memudahkan pelaku usaha untuk mengevaluasi 

kinerja mereka. Pengevaluasiaan ini dapat menjadi pedoman bagi pelaku usaha 

untuk menentukan jalur dan hasil yang tepat sehingga usahanya dapat menjadi 
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lebih berkembang dan maju. Dengan alasan tersebut maka dilakukan proyek 

dalam bentuk laporan kerja praktik dengan judul “Perancangan Sistem 

Pencatatan Akuntansi pada Royale Laundry”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Cakupan dari proyek yang berlangsung adalah menganalisa, membentuk, 

dan merancang sistem pencatatan akuntansi serta mengimplemetasi dengan 

menggunakan program yaitu Microsoft Access. Praktik kerja dimulai dari 

pengelolaan transaksi hingga penyampaian laporan keuangan. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan dari kerja praktik yang berlangsung adalah menyusun dan 

merancang sebuah sistem pencatatan akuntansi yang sesuai perkembangan zaman 

yang pastinya akurat dan handal. Di samping itu, proyek ini juga dilakukan 

dengan menyesuaikan dengan kebutuhan Royale Laundry. Pencatatan akuntansi 

secara sistem yang dirancang dapat mempermudah Royale Laundry dalam proses 

pencatatan transaksi, mengawasi persediaan dan pendapatan jasa, serta 

menghasilkan laporan keuangan.  

 

1.4 Luaran Proyek 

a. Mendesain form yang harus dipakai dalam pencatatan transaksi yang 

terjadi seperti: 

1) Form penjualan 

2) Form penerimaan kas  
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3) Form pengeluaran kas 

b. Merancang pencatatan akuntansi dengan sistem yang menggunakan 

program bantuan berupa Microsoft Access yang mulai dari daftar aset 

tetap, daftar akun, daftar pelanggan, jurnal penjualan, jurnal penerimaan 

kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal umum, dan jurnal penutup. 

c. Sistem pelaporan keuangan yang dihasilkan seperti laporan: 

1) Posisi Keuangan  

2) Laba rugi 

3) Penjualan 

4) Piutang 

5) Kas 

6) Neraca Saldo 

7) Transaksi 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Manfaat yang diiharapkan dari kerja praktik ini adalah mempermudah 

pemilik untuk pencatatan transaksi sampai menghasilkan laporan yang diinginkan. 

Laporan tersebut berisi informasi yang bersifat material, yang dapat membantu 

pemilik untuk mengambil keputusan yang diperlukan. Selain itu, kerja praktik ini 

juga membuka kesempatan agar usaha yang bersifat mikro bisa memiliki sistem 

akuntansi. 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan adalah sebuah susunan untuk menggambarkan 

secara garis besar mengenai pembukaan, isi, dan kesimpulan dari laporan kerja 

praktik, yaitu : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bagian pendahuluan menggambarkan apa yang mendorong proyek ini 

dilakukan, cakupan dalam proyek, tujuan yang ingin dicapai dan 

manfaat dari pelaksanaan proyek, serta sistematika pembahasannya. 

BAB II    TINJAUAN PUSTAKA  

Bab II menyampaikan penjelasan yang bersifat terstruktur tentang teori 

yang menjadi panduan dalam melakukan kerja praktik dan laporan yang 

dibuat. 

BAB III   GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab III berisi penjelasan mengenai gambaran perusahaan secara umum 

seperti identitas perusahaan, struktur, kegiatan operasional yang 

dijalankan, dan sistem pencatatan atau pembukuan yang sedang 

dilakukan oleh perusahaan. 

BAB IV   METODOLOGI 

Bab IV menjelaskan tentang apa yang harus dirancang dalam 

penelitian, metode dalam pengumpulan data, proses dalam pelaksanaan 

kerja praktik, serta jadwal dan fase-fase dari pelaksanaan. 
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BAB V    ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab V menjelaskan bagaimana cara menganalisa data, pembuatan 

sistem, dan masalah yang dihadapi ketika mempraktikkan sistem yang 

dibuat beserta memberikan uraian secara singkat tentang sistem yang 

dirancang. 

BAB VI  IMPLEMENTASI 

Bab VI menjelaskan proses pada fase mempraktikkan dan responsif 

yang didapatkan dari hasil dibuatnya sistem akuntansi yang 

dilaksanakan pada tempat kerja praktik berlangsung. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab VII adalah bagian akhir dari laporan kerja praktik yang berisi hasil 

kesimpulan dan saran yang dapat diberikan atas laporan kerja praktik 

yang dijalankan serta penemuan lainnya yang didapatkan dari hasil pra 

analisa pembahasan.  
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