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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara yang mempunyai perkembangan persaingan yang sangat erat 

dalam bidang bisnis salah satunya yaitu Indonesia. Bisnis yang semakin 

meningkat dari satu rentang ke rentang berikutnya, hal ini disebabkan oleh adanya 

pengusaha yang setiap saat membangun sebuah bisnis dari awal. Oleh karena itu, 

muncullah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di komunitas Indonesia 

sekarang sehingga UMKM tersebut tidak dapat dihindarkan ataupun dihapus. 

UMKM menjadi salah satu prioritas dalam perkembangan ekonomi Indonesia 

dikarenakan hampir segala perusahaan besar itu diawali dari UMKM. Maka dari 

itu, UMKM Indonesia harus ditingkatkan terus menerus supaya dapat bersaing 

ketat dengan negara-negara maju. 

UMKM di Indonesia selalu meningkat dan dapat digunakan untuk 

mengurangi beberapa masalah yang terdapat di Indonesia. Beberapa masalah yang 

dapat diatasi merupakan masalah pengangguran dan mengembangkan penggunaan 

teknologi canggih. UMKM dapat mengurangi tingkat pengangguran karena 

meningkatnya pertumbuhan penduduk Indonesia. Maka dari itu, UMKM menjadi 

sebuah sumber meningkatnya kesempatan kerja dan penghasilan, sehingga 

UMKM tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Semakin 

berkembangnya UMKM yang masih memulai bisnisnya dari awal maupun yang 

mulai berkembang di Indonesia dapat membuat masyarakat Indonesia lebih 

kreatif dan mengembangkan inovatifnya dalam berbisnis.  

Persaingan bisnis di Indonesia pada zaman sekarang dapat kita temui 

bahwa adanya persaingan di bagian teknologi canggih yang menjadi sebuah bobot 
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yang paling tinggi dalam berbisnis. Teknologi canggih tersebut sangat bersaing 

ataupun para pembisnis menjadikan teknologi tersebut sebagai peran terpenting 

dalam berbisnis. Teknologi yang dapat berperan penting yaitu komputer. 

Komputer dapat dijadikan sebagai salah satu contoh yang sangat wajib dimiliki 

oleh seorang pembisnis. Komputer digunakan oleh seorang pembisnis 

dikarenakan dapat mempermudah seseorang dalam menginput data keuangan, 

membuat data penting, penyimpanan data, laporan keuangan yang dibuat melalui 

sistem bukan melalui tulis tangan ataupun manual.  

Salah satu UMKM di Batam mengalami persaingan bisnis di bidang 

teknologi sehingga UMKM tersebut tidak memiliki laporan keuangan secara rinci. 

UMKM tersebut bernama Cia Cia Laundry, Cia Cia Laundry tersebut hanya 

sekedar menjalankan pencatatan akuntansi berupa penjualan dan pembelian secara 

tertulis di Microsoft Excel. Maka dari itu, Cia Cia Laundry tidak mampu 

mengetahui keuntungan dan biaya penerimaan maupun biaya pengeluaran dari 

satu periode ke periode selanjutnya. Masalah lain yang juga dihadapi oleh pemilik 

UMKM tersebut yaitu seorang pemilik akan kesusahan dalam pengambilan 

kepastian dalam pengembangan bisnis dikarenakan tidak terperincinya kinerja 

perusahaan. Berdasarkan kendala yang telah diuraikan, maka laporan kerja praktik 

akan membuat sebuah sistem. 

Sistem tersebut dengan menggunakan Microsoft Access dengan 

bertujuan dapat menjadi pengurangan kesalahan-kesalahan kecil yang sering 

terjadi dalam pembuatan laporan keuangan sehingga laporan keuangan tersebut 

bisa efektif dan efisien. Tujuan lainnya supaya seorang pemilik dapat mengetahui 

keuntungan usaha, dan dalam pengambilan kebijakan ataupun keputusan dalam 
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berbisnis. Maka dari itu, riset yang dilakukan oleh penulis telah dicantumkan pada 

laporan kerja praktik berjudul “Penyusunan dan Penerapan Sistem Pencatatan 

Akuntansi pada Cia Cia Laundry”.    

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang dipertimbangkan oleh penulis terdapat di laporan 

Kerja Praktik (KP) yaitu perancangan sistem akuntansi di Microsoft Office Access 

dengan didasari kebutuhan diperlukan oleh organisasi agar dapat melampirkan 

financial statement yang efisien. 

Berikut ini adalah berbagai kendala yang akan dibahas: 

1. Apa yang menjadi penerapan dalam sistem pencatatan laporan keuangan pada 

Cia Cia Laundry? 

2. Bagaimana standar SAK EMKM menjadi penerapan pada sistem laporan 

keuangan? 

3. Bagaimana kondisinya kalau terjadinya pengubahan sistem pencatatan 

akuntansi pada Cia Cia Laundry? 

1.3 Tujuan Proyek 

Adapun tujuan yang dilakukan oleh penulis yaitu untuk menyelesaikan 

laporan dari sistem pencatatan laporan keuangan sesuai dengan standar SAK 

EMKM. Di bawah ini adalah tujuan proyek : 

1. Bagaimana pemahaman sistem laporan keuangan terhadap perusahaan jasa 

Cia Cia Laundry? 

2. Bagaimana cara penentuan bahwa sistem laporan keuangan yang 

diimplementasikan sesuai dengan standar SAK EMKM? 
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3. Bagaimana kondisinya jika terjadinya pengubahan sistem pendataan laporan 

keuangan pada Cia Cia Laundry? 

 

1.4 Luaran Proyek 

Pemerolehan dari beberapa luaran proyek terhadap kerja praktik yakni 

yang dihasilkan dari merancangkan sistem akuntansi berdasarkan Microsoft Office 

Access yang terdiri dari: 

1. Pembuatan sistem akuntansi dengan Microsoft Office Access dimana 

informasinya terdapat daftar chart of account, daftar supplier, daftar 

pelanggan, daftar asset berwujud. 

2. Pembuatan sistem akuntansi berfungsi sebagai pencatatan transaksi dengan 

beberapa berkas penunjang seperti :  

a. Jurnal Umum 

b. Jurnal Pembelian 

c. Jurnal Penjualan 

d. Jurnal Penyusutan 

e. Jurnal Penerimaan Piutang 

f. Jurnal Pembayaran Hutang 

3. Pembuatan sistem akuntansi berfungsi sebagai penyajian pelaporan hasil 

pencatatan akuntansi sebagai berikut: 

a. Laporan Posisi Keuangan 

b. Laporan Laba-Rugi 

c. Laporan Neraca Saldo 

d. Buku Besar 
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e. Daftar Aset dan Penyusutan Aset Tetap 

1.5 Manfaat Proyek 

Kesimpulan untuk manfaat dari laporan ini yaitu: 

1. Untuk Perusahaan 

a. Dapat menjadikan alat pertimbangan perusahaan dalam penghindaran 

suatu kesalahan saat pendataan yang dirancang cenderung tertulis. 

b. Dapat berfungsi sebagai penghindaran intimidasi oleh pengelola yang 

belum diketahui oleh pengelola. 

c. Mempermudah pengusaha dalam pemeriksaan laporan keuangan. 

d. Menghasilkan laporan keuangan yang dijadikan pedoman bagi seorang 

pengelola perusahaan dalam penentuan kebijakan ataupun keputusan yang 

benar atas bisnis yang dijalankan. 

2. Untuk Masyarakat 

Sistem pendataan akuntansi terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat serta dapat 

menjadi bahan referensi terhadap riset berikutnya. 

3. Untuk Penulis 

a. Ilmu terkumpul dalam menjalani perkuliahan bisa diterapkan dengan tepat. 

b.Ilmu yang diperoleh bisa dikembangkan pada saat di area kerja . 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistem pembahasan dalam penyusunan laporan kerja praktik terbagi atas 

tujuh bab. Adapun isi laporan kerja praktik tersebut sebagai berikut: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan secara rinci tentang latar belakang masalah, ruang 

lingkup, tujuan laporan, luaran proyek, manfaat laporan, dan 

sistematika pembahasan laporan kerja praktek tersebut. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai kerangka teoritis berupa pengertian akuntansi, 

sistem maupun siklus akuntansi yang berfungsi dalam pelaksanaan 

kerja praktek serta penguraian konsep pengimplementasian kerja 

praktek. 

BAB III  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menyajikan identitas perusahaan, struktur organisasi 

perusahaan, aktivitas  kegiatan operasional perusahaan, serta sistem 

yang digunakan oleh perusahaan. 

BAB IV  METODOLOGI 

Bab ini mendeskripsikan uraian mengenai perancangan riset, objek 

riset, metode pengumpulan data, proses perancangan sistem, dan 

jadwal pelaksanaan proyek. 

BAB V  ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran hasil survei mahasiswa di 

lokasi kerja praktik dan pembuatan sistem berisi uraian produk yang 

dihasilkan. 
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BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini memaparkan mengenai proses pengimplementasian dan umpan 

balik dari pemakai beserta kondisi organisasi setelah penggunaan 

sistem. 

BAB VII  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memberikan kesimpulan, saran bagi pengelola beserta penulis 

dalam penelitian seterusnya dan catatan yang diperlukan untuk 

menjadi pedoman untuk perkembangan bagi pemakai atau penulis 

selanjutnya. 
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