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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang  

Sebuah perusahaan berdiri dapat beroperasional dan memiliki kegiatan 

ekonomi yang dapat menghasilkan pendapatan. Dimana sumber yang digunakan 

untuk menilai dari kegiatan melalui laporan perusahaan. 

Menurut undang- undang  tahun 2008. Tujuan UMKM agar 

mengembangkan serta mengembangkan usaha yang mampu menjadikan setiap 

perkembangan (UMKM). Pembisnis umkm biasanya jarang menggunakan 

pencatatan yang resmi untuk laporan tahunan perusahaan. Kebanyakan mereka 

menggunakan laporan yang manual dikerjakan oleh para karyawan.  

Semua perusahaan diwajibkan membuat susunan laporan yang dapat di 

mengerti. Terdapat banyak usahawan kecil yang tidak mendeskripsikan laporan 

perusahaan. Dimana pada umumnya mereka hanya melakukan pencatatan untuk 

semua operasional secara manual. 

Dengan adanya teknology canggih dimasa sekarang, akuntansi berbasis 

komputer sangat penting untuk perusahaan dikarenakan akan mempermudah dan 

lebih tepat dalam pencatatan, serta dapat meminimalkan kesalahan dalam 

pencatatan untuk laporan keuangan perusahaan. Pecnatatan melalui proses dasar 

dengan mencatata semua kegiatan yang terjadi dan menghitung m=pengeluaran 

yang terjadi selama masa operasional berlangsung. 

 Agar memudahkan pembisnis melakukan penyusunan laporan 

keuangan yang tepat, maka penulis akan membuat telitian yang dilakukan pada 

sebuah usaha mikro dibatam. Dalam hal ini penulis telah melakukan penelusuran 

di setiap usaha mikro kecil menengah dimana dalam penelusuran ini penulis 

menemukan sebuah usaha dalam bidang jasa, dan penulis memilih Glory sebagai 

tempat penelitian. 

 Glory laundry merupakan usaha dalam bidang jasa. Glory Laundry 

beralamat Ruko Cipta Mandiri, block A no.15 Batam Center. Jam operasional 

mulai 08:00-20:00 malam. Pencatatan yang dilakukan oleh Glory Laundry pada 
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saat ini hanya menggunakan metode pencatatan manual, dimana karyawannya 

melakukan pencatatan dalam buku disetiap transaksi yang berlangsung. Setiap 

transaksi terjadi yang akan di catat dalam buku manual. 

 Sistem akuntansi membantu para pelaku memudahkan kinerja 

perusahaan mereka dan mempersingkat waktu dalam pengerjaan serta 

memberikan hasil yang tepat dan terhindar dari kesalahan yang biasanya terjadi. 

Hal ini jugua membantu Glory Laundry yang belum memiliki pencatatan 

akuntansi yang baik, maka penulis membuatkan sistem ini agar memudahkan dan 

lebih akurat. 

1.2 Ruang Lingkup 

Dikarenakan Glory Laundry tidak memiliki sistem yang dimana 

kurangnya pengetahuan mengenai akuntansi membuat Glory Laundry 

memiliki permasalahan. Dan pencatatan dilakukan menggunakan 

pencatatan manual yang dilakukan oleh karyawan hanya berdasarkan 

transaksi yang terjadi. 

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa permasalahan Glory Laundry adalah 

tidak adanya sistem yang membuat laporan menjadi akurat serta 

memudahkan pengerjaan yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan 

transaksi yang terjadi. 

1.3 Tujuan Proyek 

Memudahkan Glory Laundry dalam pencatatan akuntansi yang lebih 

akurat dan menghindari dari terjadinya kesalahan yang berakibat fatal 

untuk laporan keuangan Glory Laundry.  
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1.4 Luaran Proyek 

Berikut merupakan  

A. Form pencatatan transaksi keuangan: 

a. Penjualan cash 

b. Penjualan kredit 

c. Pembelian 

d. Penerimaan kas 

e. Pengeluaran kas 

B. Form pencatatan laporan keuangan: 

a. Form neraca saldo 

b. Form laba dan rugi 

c. Posisi keuangan 

d. Piutang 

e. Buku besar 

f. Daftar aset 

1.5 Manfaat Proyek 

perancangan sistem sebagai berikut : 

1. Onwer 

mendeskripsikan dalam penggunaan sistem yang dibuat, serta memberikan 

implementasi kepada owner. 

2. Pihak Mahasiswa 

Sumber sarana kreatifitas untuk mengembangkan usaha, serta memberikan 

kesempatan untuk pembelajaran dan penyelesaian masalah yang dihadapi. 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Mengenai bagaimana desin yang mampu memudahkan perancangan serta 

penggunaan sistem yang akan dibagi dalam tujuh bagian, dimana setiap 

bagian memiliki hubungan serta merangkap semua, dengan rincian sebagai 

berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menyampaikan Latar Belakang, Ruang Lingkup, Tujuan, Luaran, 

Manfaat, dan Sistematika pembahasan Proyek penelitian. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini memberikan penjelasan Landasan Teori, Informasi yang memiliki 

hubungan dengan proyek yang dilakukan. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Bab ini menjelaskan mengenai kepemilikan usaha, sejarah, Strukutr usaha 

yang dimiliki, kegiatan operasional usaha yang dijalani serta penggunaan sistem 

yang diterapkan oleh usaha. 

BAB IV METODOLOGI 

 Bab ini menjelaskan tentang yang bagian yang dilakukan oleh mahasiswa 

yang melaksanakan implementasi, dalam bagian ini menjelaskan kejadian 

pengimplementasi serta feedback yang didapat dari perancangan proyek. Bab ini 

juga mendeskripsikan dua hal penting dalam implementasi sistem serta kondisi 

setelah pengimplementasian. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

 Bab ini menjelaskan mengenai penganalisisan data yang dilakukan dari 

perancangan sistem yang dibuat untuk memudahkan para pemilik usaha untuk 

memudahkan serta kendala yang akan di jelaskan apabila penelitian ini tidak di 

implementasikan. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

 Bab ini bagian yang dijelaskan oleh mahasiswa yang melakukan proses 

implementasi, bagian ini juga memuat tahapan proses kejadian serta feedback 

yang didapat melalui penjelasan dan pelaksanaan sistem yang implementasikan 

sistem kepada pemilik usaha. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini bagian akhir dari penelitian laporan yang dibuat dan berisi 

mengenai kesimpulan keseluruhan penelitian dan juga masukan untuk 

ditindaklanjuti di bagian yang dikembangkan oleh peneliti selanjutnya. 
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