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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pada dasarnya sebuah perusahaan didirikan dengan suatu tujuan untuk 

menghasilkan profit ataupun keuntungan yang sebesar-besarnya. Adapun suatu 

tolak ukur kinerja sebuah perusahaan dapat dianalisis melalui laporan keuangan 

perusahaan. Laporan keuangan pada dasarnya bisa dijadikan sebagai suatu tolak 

ukur penilaian ataupun patokan dalam melihat kondisi perkembangan sebuah 

usaha dikarenakan pada laporan keuangan tersebutlah tercermin mengenai kondisi 

keuangan suatu perusahaan secara terperinci. 

Adapun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan nomor 20 tahun 2008 

tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dijelaskan bahwa pada 

dasarnya adapun tujuan daripada UMKM yaitu untuk mengembangkan 

perekonomian nasional berdasarkan pada demokrasi keadilan. Namun pada 

prakteknya seseorang yang menjalankan usaha UMKM pada dasarnya memiliki 

masalah yang juga dihadapi oleh rata-rata para pelaku usaha UMKM yakni tidak 

mempunyai sistem pencatatan yang memadai dan akurat dalam hal laporan 

keuangan usaha yang dijalani oleh pelaku usaha UMKM sehingga hal tersebut 

mengakibatkan laporan keuangan yang telah disusun oleh rata - rata pelaku 

UMKM tidak akurat sehingga perusahaan tidak dapat memprediksi keuangan 

perusahaan dalam mengambil keputusan yang dibutuhkan secara tepat. 

Bahkan dalam praktek nyata UMKM masih sangat banyak para pelaku 

UMKM yang belum melakukan pencatatan dan penyusutan laporan keuangan. 

Padahal pada prakteknya dalam menjalankan suatu usaha baik itu UMKM 

sekalipun perlu diketahui bahwa laporan keuangan merupakan informasi yang 

berguna bagi perusahaan dan pihak terkait sehingga oleh sebab itu setiap usaha 

baik itu usaha mikro maupun makro didorong agar dapat melakukan pencatatan 

dan penyusunan laporan keuangan yang efektif dan efisien guna untuk membantu 

keberlangsungan usaha yang dijalankan. 

Jeny. Penyusunan dan Penerapan Sistem Pencatatan Akuntansi pada Anna Laundry. 
UIB Repository©2020



2 

 

  

Universitas Internasional Batam 
 

Pada umumnya perusahaan UMKM melakukan pencatatan pendapatan dan 

biaya secara manual melalui pencatatan nota pada buku besar toko namun 

dikarenakan perkembangan tekhnologi paad saat ini sehingga mendorong 

perusahaan untuk dapat menerapkan sistem akuntansi yang berbasis komputer 

dalam melakukan pencatatan pendapatan dan pengeluaran toko ataupun 

pencatatan pembukuan toko yang dimulai dari proses pencatatan transaksi sampai 

dihasilkannya suatu laporan keuangan toko. 

Menurut Sastrawan, Ratib Pratiwi, & Eka Merdekawati (2012) proses 

penyajian laporan keuangan akan menjadi mudah, ringkas dan jelas jika 

menggunakan komputerisasi akuntansi. Anna Laundry adalah sebuah usaha yang 

bergerak dibidang jasa yang menerima jasa cuci dan setrika. Anna Laundry 

berlokasi di Komp. Ruko Cipta Griya (Jalan Permata Puri No.3), Batam, 

Kepulauan Riau, Indonesia. Proses pencatatan yang saat ini dilakukan oleh Anna 

Laundry adalah pencatatan manual. Pencatatan yang dicatat hanya sebatas 

pendapatan yang didasarkan nota laundry yang ditulis. Anna Laundry tidak 

mencatat berbagai pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan, sehingga sangat sulit 

bagi pemilik untuk mengetahui laba rugi serta kinerja usaha tersebut. 

Dirancangkan sistem akuntansi bertujuan untuk membantu pemilik dalam 

menjalankan dan mengatur keuangan usahanya. Berdasarkan uraian permasalahan 

diatas, peneliti tertarik untuk membantu Anna Laundry dalam merancang sebuah 

sistem pencatatan akuntansi dengan kondisi saat ini bahwa Anna Laundry belum 

mempunyai sistem pencatatan sehingga penulis membantu untuk membuat 

laporan keuangan yang akurat, baik dan benar. 

 

1.2 Ruang Lingkup  

Adapun Ruang lingkup dalam melakukan praktik kerja lapangan di Anna 

Laundry ini adalah peneliti akan melakukan wawancara kepada pemiliki toko 

mengenai laporan keuangan yang digunakan oleh pemiliki toko dalam melakukan 

pemantauan terhadap arus kas usaha Anna Laundry tersebut guna untuk 

mengetahui dan mempelajari kondisi serta sistem yang telah digunakan oleh Anna 

Laundry dalam melakukan pembukuan 
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Setelah peneliti mengetahui serta mengerti mengenai sistem pembukuan 

yang digunakan oleh Anna Laundry dalam merancang laporan keuangan usaha 

Anna Laundry tersebut maka peneliti dapat membantu merancangkan sebuah 

sistem laporan keuangan usaha sebagaimana sesuai dengan standar akuntansi 

berbasis komputer dengan program Microsoft Access yang dinilai dapat 

membantu mempermudah Anna Laundry dalam memantau arus kas usaha 

tersebut sebagaimana sesuai kebutuhan Anna Laundry.  

Setelah peneliti selesai melakukan perancangan sebuah sistem laporan 

keuangan berbasis komputer yang sebagaimana telah memenuhi standar akutansi 

maka peneliti akan melakukan pengujian terhadap sistem laporan keuangan yang 

telah dirancang sebelum dapat diterapkan dalam usaha Anna Laundry, setelah 

selesai pengujian dilakukan maka sistem yang telah selesai diuji tersebut dapat 

diterapkan dalam usaha Anna Laundry dikarenakan dalam sistem yang dirancang 

oleh peneliti telah memuat laporan keuangan sederhana sebagaimana berdasarkan 

kebutuhan Anna Laundry yakni memiliki beberapa point penting yang dibutuhkan 

dimulai dari penginputan transaksi harian sampai dengan penyajian laporan 

keuangan.  

Maka dengan demikian sistem yang telah didesain oleh peneliti tersebut 

diharapkan berguna untuk dapat membantu serta mempermudah pelaku usaha 

dalam melakukan penyusanan laporan keuangan yang lebih akurat, efektif dan 

efisien dari laporan keuangan sebelumnya yang dilakukan secara pencatatan 

manual oleh pelaku usaha Anna Laundry sehingga laporan keuangan yang baru 

ini diharapkan dapat untuk meningkatkan kinerja usaha Anna Laundry. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan dilakukan kerja praktik pada Anna Laundry oleh Peneliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Mempelajari prosedur dan transaksi perusahaan serta laporan keuangan 

Anna Laundry. 

2. Melakukan perancangan sistem pencatatan akuntansi yang baik dan benar 

serta dapat diterapkan dalam UMKM Anna Laundry. 
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3. Mengimplementasikan sistem pencatatan akutansi sebagaimana telah sesuai 

dengan standart akutansi yang berbasis komputer yang telah dirancang oleh 

peneliti dalam UMKM Anna Laundry. 

4. Memudahkan pemilik dalam menyiapkan laporan keuangan guna 

memberikan dampak positif dari perubahan sistem pencatatan akuntansi 

yang telah memenuhi standart akutansi yang berbasis sistem. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Output ini didesain dengan menggunakan program Microsoft Access 2016.  

Berikut adalah Output program yang dirancang: 

A. Merancang form untuk pencatatan transaksi sehari-hari seperti: 

1. Form penerimaan kas 

2. Form pengeluaran kas 

3. Jurnal umum 

4. Daftar karyawan 

5. Daftar asset 

6. Daftar akun 

7. Daftar supplier  

B. Merancang penyusunan laporan keuangan dengan spesifikasi sebagai 

berikut: 

a. Buku besar, 

b. Laporan laba rugi, dan 

c. Laporan posisi keuangan. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Adapun manfaat proyek dalam melaksanakan kerja praktek ini dapat ditarik 

kesimpulan oleh penulis sebagai berikut: 

1. Bagi Pemilik UMKM 

Praktik kerja di Anna Laundry guna untuk merancangkan sebuah rancangan 

laporan keuangan yang sesuai dengan standar akutansi berbasis komputer 

sehingga dengan adanya sistem pencatatan akuntansi ini dapat membantu 

pemilik dalam memudahkan pencatatan transaksi sehari-hari serta 
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mengetahui laba yang diperoleh. Sehingga pemilik bisa membuat 

perencanaan yang lebih baik dan juga lebih selektif dalam pengambilan 

keputusan agar usaha dapat berkembang menjadi lebih baik. 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat memberikan 

dan menambah wawasan serta dapat menjadi referensi bagi mahasiwa 

mengenai penerapan sistem pencatatan akuntansi serta menjadi contoh 

sumber pembelajaran dalam mengerjakan laporan kerja praktek selanjutnya. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Adapun gambaran umum daripada penyusunan laporan kerja praktik ini 

adalah sebagai berikut : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini mengungkapkan latar belakang penyebab terjadinya 

permasalahan, ruang lingkup, tujuan proyek, output yang dihasilkan, 

manfaat proyek, serta sistematika pembahasan dari penyusunan 

laporan ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai landasan teori yang 

akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penyusunan laporan 

kerja praktek serta informasi dan referensi yang berkaitan terhadap 

laporan kerja praktek  
 

BAB III  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai identitas usaha 

Anna Laundry maupun kegiatan operasional yang dijalankan oleh 

Anna Laundry serta susunan organisasi usaha dan mengenai sistem 

pencatatan sistem akutansi yang selama ini dilakukan oleh Anna 

Laundry hingga saat ini. 

BAB IV  METODOLOGI 

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai metode-metode 

serta gambaran teknik pengumpulan data dan rancangan penelitian 
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dan proses-proses maupun langkah-langkah dalam proses pembuatan 

sistem 

BAB V  ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang analisis data yang 

telah peneliti dapatkan selama melaksanakan kerja praktik di Anna 

Laundry serta melakukan perencangan sistem yang sesuai dengan 

kebutuhan di Anna Laundry serta menjelaskan mengenai kendala yang 

peneliti hadapi saat pembuatan sistem 

BAB VI  IMPLEMENTASI 

Dalam bab implementasi ini peneliti akan mendeskripsikan mengenai 

tata cara serta proses pengimplementasian yang akan dilakukan guna 

untuk dapat membantu mempermudah proses pencatatan keuangan 

akutansi pada Anna Laundry serta mengkaji kondisi usaha setelah 

tahap pengimplementasian selesai dilaksanakan 

BAB VII  KESIMPULAN DAN SARAN 

Didalam Bab ke lima ini berisikan mengenai kesimpulan daripada 

seluruh isi laporan kerja praktik yang peneliti lakuin pada Anna 

Laundry serta masukan dan saran yang akan peneliti berikan pada 

akhir penelitian sehingga dapat dikembangkan oleh peniliti 

selanjutnya 
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