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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam perekonomian Indonesia UMKM sangat membantu untuk 

menunjang perekonomian masyarakat. Di Indonesia UMKM ialah bisnis yang 

produktif untuk dikembangkan dan akan mendukung perkembangan ekonomi 

Indonesia baik secara makro maupun mikro dan hal ini akan mempengaruhi 

berbagai sektor lain untuk dapat berkembang lebih maju contohnya seperti 

berkembangnya teknologi. 

Laporan keuangan dalam suatu usaha dijadikan tolak ukur dari kinerja 

suatu usaha. Sebuah Instrumen yang berisi informasi tentang kinerja dari 

manajemen yang dikenal dengan laporan keuangan (Triyuwono, 2015). Informasi 

yang terdapat pada laporan keuangan berfungsi sebagai sumber untuk pengambilan 

keputusan manajemen . 

Di era masa kini teknologi diyakinkan semakin berkembang pesat dan 

canggih. Sistem informasi digunakan untuk membantu menunjang pekerjaan 

manusia seperti untuk menghasilkan laporan keuangan dari sistem untuk 

memudahkan pengambilan keputusan.  

Selain itu agar dapat bersaing di pasaran, UMKM harus mengembangkan 

strategi dan teknologi yang baru. Usaha UMKM akan lebih mudah dikenali oleh 

khalayak luas jika memanfaatkan kecanggihan teknologi.  

Dian laundry merupakan UMKM di Indonesia bergerak dibidang laundry 

dan telah beroperasi selama 10 tahun akan tetapi masih menggunakan pencatatan 

manual untuk pencatatan piutang, hutang usaha. Karena pencatatan yang digunakan 
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Dian laundry masih manual, maka pemilik usaha merasa sedikit kesulitan untuk 

mendapati secara jelas dan berapa laba yang didapatkan. 

 Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis melakukan 

perencanaan sistem akuntansi untuk memudahkan Dian Laundry beroperasi dengan 

menggunakan aplikasi Microsoft Access yang kemudian ditorehkan dalam laporan 

kerja praktek berjudul “Sistem Pencatatan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

pada Dian Laundry”.  

1.2 Ruang Lingkup 

Perencanaan sistem informasi akuntansi pada Dian laundry akan 

diimplementasikan secara bertahap. Penginputan pada aplikasi menghasilkan 

hasilberbentuk seperti; laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan 

penjualan, dan laporan pembelian.Sistem dirancang dan dibuat menggunakan 

aplikasi Microsoft Access. 

Persoalan yang akan dibahas berdasarkan prakteknya ialah sebagai 

berikut: 

1. Apakah penggunaan sistem keuangan yang dirancang penulis pada usaha 

Dian laundry sudah beroperasi dengan benar? 

2. Apakah sistem akuntansi dibuat untuk menampilkan laporan keuangan 

dengan periode yang efektif dan efisien untuk Dian laundry sudah 

terimplementasikan dengan benar? 
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1.3 Tujuan Proyek 

Merancang sistem sehingga mempermudah proses pencatatan akuntasi 

bagi Dian laundry sehingga terbentuk laporan keuangan yang memudahkan pemilik 

bisnis dalam memutuskan keputusan manajemen merupakan tujuan akhir dari 

proyek ini. 

1.4 Luaran Proyek  

 Penelitian terhadap laporan kerja praktik menghasilkan luaran 

proyek sebagai berikut: 

1. Formulir berguna terhadap pencatatan transaksi keungan berupa: 

  a. Formulir penjualan  

  b.  Formulir pembelian 

  c.  Formulir penerimaan kas 

  d.  Formulir pengeluaran kas  

2. Sistem didesain menggunakan Microsoft Access berupa: 

  a.  Laporan posisi keuangan 

  b. Laporan laba rugi 

  c. Laporan penjualan 

  d. Laporan pembelian  
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1.5 Manfaat Proyek 

Manfaat dari proyek penelitian ini diharapkan dapat berguna yaitu: 

1. Bagi Akademisi  

Dapat memberitahukan informasi rinci tentang pencatatan akuntansi 

dengan perancangan sistemsehingga dapat dibandingkan antara teori 

dengan prakteknya, menjadi pertimbangan atas pengetahuan ekonomi 

dengan praktek yang terjadi di lapangan, sehingga tindakan dapat 

dilakukan terhadap ilmu yang sudah dikuasai. 

2. Bagi Pemilik bisnis 

Memudahkan pemilik bisnis dalam menjalankan bisnis serta pencatatan 

transaksi, sehingga dapat melihat laporan keuangan dengan mudah serta 

dapat merancang strategi untuk pengembangan atau ekspansi cabang toko 

dari sistem akuntansi yang dirancang. 

1.6 Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Mengenai bab ini meggambarkan latar belakang UMKM Dian 

laundry, rumusan masalah, manfaat dari proyek serta sistematika 

pembasahan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Ilmu yang digunakan sebagai landasan dalam penlitian ini akan 

dituangkan dalam BAB II menjelaskan tentang tinjauan pustaka, 

dasar hukum dari akuntansi, sistem akuntansi, serta laporan 

keuangan. 
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BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAANN 

Pada bab ini dibahas mengenai profil UMKM tempat kerja praktik,  

susunan organisasi, serta penjabaran tentang aktivitas dari UMKM 

dan operasional yang dijelaskan sesuai dengan keadaan yang ada. 

BAB IV METODOLOGI 

Membahas persiapan sebelum penelitian dilakukan, perancangan 

sistem serta bagaimana pelaksanaan penelitian untuk mengetahui 

persoalan pada penelitian. Jadwal pelaksanaan penelitian juga tertera 

pada bab ini 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Memaparkan teknik perancangan juga prosedur yang dilakukan 

untuk mempresentasikan hasil akhir.   

BAB VI IMPLEMENTASI 

Menguraikan prosedur selama implementasi hingga akhir dari  

pelaksanaan sistem.   

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Meringkas seluruh proses penelitian dari awal hingga akhir serta 

anjuran yang diberikan oleh pengguna untuk kesempurnaan sistem. 
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