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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sistem informasi akuntansi dan dunia usaha terus berkembang seiring 

berjalannya waktu, sehingga sangat penting untuk melihat proses kegiatan usaha 

serta pemilik usaha sangat memerlukan informasi yang akurat dalam mengetahui 

kondisi usaha dan pengambilan keputusan dalam usaha mereka saat ini. Tidak 

semua Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki sistem akuntansi 

yang bagus. Oleh karena itu, sangat menyulitkan pengusaha dalam memahami 

keadaan penerimaan dan pengeluaran kas dalam usahanya. 

Setiap perusahaan yang memiliki sistem akuntansi harus sesuai dengan 

standar akuntansi begitu juga usaha yang termasuk UMKM.  Sistem yang dibuat 

dapat memberikan informasi yang berbentuk laporan seperti laporan laba/rugi dan 

laporan posisi keuangan yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam mengambil 

keputusan untuk mengembangkan perusahan dimasa depan. 

Perekapan akuntansi UMKM lokasi Batam mayoritas disajikan secara 

tertulis pada buku maupun dengan pencatatan Microsoft Excel yang berbentuk 

sederhana maupun dengan menggunakan catatan buku sehingga keakuratan 

laporan keuangan susah untuk dimaksimalkan. Masalah ini juga terjadi pada  

UMKM Master Laundry di Batam. Master Laundry bergerak pada bidang jasa 

laundry yang didirikan pada 04 September 2015 oleh Heri. Perekapan transaksi 

akuntansi Master Laundry masih bersifat manual melalui pendataan pada buku, 

sehingga tidak memenuhi standar akuntansi keuangan (SAK ETAP) untuk 

memeroleh laporan keuangan yang memadai. 
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Berdasarkan penguraian latar belakang tersebut, dilakukan perencanaan 

sistem akuntansi melalui Microsoft Office Access yang dapat membantu pemilik 

dalam menginput seluruh transaksi dalam rentang waktu tertentu sehingga 

mempermudah pengusaha dalam memahami dan menganalisis laporan keuangan 

perusahaannya. Bertitik tolak dari masalah di atas, penulis berminat meneliti 

dengan mengambil judul “Perancangan Sistem informasi Akuntansi pada 

Master Laundry”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Perancangan sistem akuntansi yang berbasis Microsoft Office Access 

hingga mengimplementasikan. Manfaat yang diperoleh Master Laundry dengan 

pembuatan sistem ini khususnya dalam memastikan keakuratan dalam melakukan 

perekapan data akuntansi dan untuk penyajian laporan finansial. kuntansi dan 

menghasilkan laporan keuangan yang akurat.  Mengimplementasikan sistem yg 

awalnya mengumpulkan bukti-bukti transaksi sampai membentuk sebuah 

pelaporan yang bisa dijadikan sebagai acuan bagi perusahaan. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan dijalankan proyek ini adalah untuk menyelesaikan masalah yang 

sedang terjadi pada usaha kecil dan menengah yakni membuat sistem yang 

berbasis Microsoft Office Access untuk mencatat serta mengimplementasikan 

sistem sampai pengusaha bisa menghasilkan pelaporan secara sendiri . Pelaporan 

yang dihasilkan sudah disesuaikan dengan standar akuntansi supaya dapat 
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membantu pengguna dengan pelaporan yang akurat dan dapat digunakan sebagai 

acuan pada pengambilan keputusan yang lebih baik untuk perusahaan. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Berdasarkan kebutuhan Master Laundry maka penulis merancang sistem 

yang berbasis Microsoft Office Access kemudian mengimplementasikan sistem. 

Sistem akuntansi ini di lengkapi dengan Daftar akun, daftar item, form yang dapat 

digunakan untuk menginput transaksi sehari-hari, seperti nota penjualan, nota 

pembelian, dan jurnal umum serta sistem pelaporan keuangan, seperti Laporan 

Laba/Rugi, Neraca Saldo, Laporan Penjualan, Laporan Pembelian. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Manfaat yang diharapkan dalam kerja praktik antar lain: 

a. Master Laundry 

Sistem pencatatan yang dibuat dapat mempermudah perusahaan dalam 

proses pencatatan transaksi secara memadai dan efektif. Dengan demikian, maka 

laporan keuangan dan laporan data yang dihasilkan akurat. Dimana laporan 

keuangan tersebut akan membantu perusahan dalam pengetahui kinerja perusahan. 

b. Akademisi 

Sistem yang sudah dirancang mampu digunakan sebagai acuan dalam 

menyelesaikan kerja praktik dengan permasalahannya sama dan dapat menjadi 

contoh dalam pembelajaran. 
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c. Penulis 

Dapat mempraktikkan semua ilmu pengetahuan yang didapatkan dari 

Universitas International Batam. Ilmu tersebut dapat dipraktekkan dengan cara 

pembuatan aplikasi yang sesuai dengan jurusan yang diambil serta 

mengimplementasikan ke lapangan, selain itu juga menambah wawasan penulis 

tentang sistem kerja akuntansi di dunia kerja. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini disusun dengan tujuan  untuk menjelaskan 

secara singkat isi dari tujuh bab dengan perincian sebagai berikut:  

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup, 

tujuan proyek, luaran proyek, manfaat proyek dan sistematika pembahasan atas 

penyusunan laporan kerja praktek ini. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan secara singkat komprehensif tentang semua teori 

yang berhubungan dengan kerja praktek dan informasi lainnya terkait yang 

diperoleh untuk dijadikan  sebagai referensi dalam mendukung kerja praktek yang 

dilakukan. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini memuat informasi mengenai identitas, struktur organisasi 

perusahaan, dan aktivitas kegiatan operasional perusahaan. 
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BAB IV METODOLOGI 

Bab ini menguraikan informasi mengenai rancangan penelitian yang 

digunakan penulis, teknik pengumpulan data yang diperlukan, tahapan dalam 

proses perancangan sistem akuntansi, serta jadwal pelaksanaan secara singkat dan 

jelas. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menguraikan informasi mengenai analisis data yang berisi 

gambaran hasil observasi mahasiswa di tempat penelitian dan isi dari  sistem yang 

telah dirancang. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini menguraikan tentang proses yang terjadi saat implementasi 

sistem akuntansi yang dirancang dan kondisi yang terjadi setelah  

mengimplementasikan sistem rancangan. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang berisi rangkuman laporan 

yang secara singkat hal-hal yang berkaitan dengan topik dan saran berisi tentang 

nasihat yang diberikan kepada pengguna terkait hal-hal yang ditemukan selama 

kerja praktek dan tindaklanjut untuk dikembangkan atau diperbaiki oleh peneliti 

berikutnya di masa yang akan datang. 
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