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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada perkembangan era globalisasi yang pesat, membuat sebagian 

masyarakat Indonesia lebih banyak memilih membangun usaha sendiri. Dari 

sanalah usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) menjadi semakin 

berkembang pesat. UMKM menjadi penggerak perekonomian rakyat dengan 

menyediakan lapangan kerja bagi tenaga kerja yang membutuhkan sehingga bisa 

mengurangi tingkat pengangguran dinegara Indonesia (Herispon, 2018). 

Perkembangan UMKM menuntut setiap usaha untuk bisa bertahan bahkan 

mengembangkan usaha mereka dengan lebih baik agar mampu bertahan didalam 

persaingan ini. Akan tetapi pada praktiknya, UMKM hanya mengandalkan sistem 

pencatatan secara manual tanpa menggunakan komputer atau sistem sehingga 

membuat proses pengerjaan pencatatan akuntansi menjadi lambat dan tidak 

praktis (Aini & Rifani, 2015).  

Sistem informasi akuntansi digunakan perusahaan untuk mengetahui kondisi 

perusahaan dengan akurat (Sitorus & Rumapea, 2017). Dengan menggunakan 

sistem informasi akuntansi, perusahaan tidak butuh menginput data secara manual 

dan bisa menghemat lebih banyak waktu untuk melakukan kegiatan yang lebih 

bermanfaat bagi perusahaannya (Risky & Evayani, 2016). 

Sistem informasi akuntansi yang tepat tentunya harus mempunyai sistem 

pengendalian internal yang handal untuk membantu pengerjaan sistem informasi 

akuntansi bisa berjalan dengan baik. Sistem ini digunakan perusahaan untuk 

memastikan perusahaan melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan dan keinginan 

perusahaan sehingga kebijakan perusahaan terpenuhi (Kalumata, Nangoi, & 

Lambey, 2017). Sistem pengendalian internal harus diikut sertakan dalam 

kelangsungan dan kelancaran operasional sebuah perusahaan untuk mengatasi 

terjadinya ketidakefesien pada perusahaan. 
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Untuk membantu dan mempermudah pengusaha dalam mengolah dan 

menyusun laporan keuangan dengan mudah dan cepat, maka penulis ingin 

melakukan sebuah objek penelitian pada sebuah UMKM yang berlokasi dikota 

Batam. Setelah melalukan survei, penulis memilih sebuah UMKM yang bergerak 

dibidang jasa dengan nama Qi-Wa Laundry. 

Qi-Wa Laundry merupakah salah satu UMKM yang berada dikota Batam 

yang bergerak dibidang jasa yang sudah berdiri selama 1 tahun tetapi masih belum 

memiliki sistem akuntansi. Pencatatan yang dilakukan Qi-Wa Laudry masih 

mengandalkan sistem manual yang sangat sederhana yaitu hanya merupakan 

pencatatan pendapatan dan pengeluaran. Biaya-biaya yang keluar tidak dicatat 

dengan tepat, seperti biaya sewa, biaya listrik dan air, biaya telepon dan juga 

biaya karyawan. Hal-hal tersebut mengakibatkan pengusaha tidak tahu dengan 

pasti berapa pengeluaran yang sudah dikeluarkan untuk operasi usahanya. 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka Qi-Wa Laundry 

memerlukan sistem pengendalian internal untuk lebih mempermudah dalam 

pencatatan pemasukan pendapatan dan pengeluaran beban. Oleh sebab itu, penulis 

melakukan kerja praktik pada Qi-Wa Laundry dengan judul “Perancangan 

Sistem Pengendalian Internal dan Pencatatan Akuntansi pada Qi-Wa 

Laundry”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah merancang sebuah sistem 

pengendalian internal yang baik yang dapat membantu Qi-Wa Laundry untuk 

lebih baik menangani usahanya. Sistem ini dapat membantu Qi-Wa Laundry 

untuk menginput data operasional dengan menggunakan sistem Microsoft Access 

yang menghemat lebih banyak waktu daripada menginput data secara manual. 

Cara penginputan yang manual bisa memakan banyak waktu dan juga tidak 

efisien, dengan mengandalkan sistem ini dapat membantu menghemat banyak 

waktu dan hasil laporan juga lebih akurat. 
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1.3  Tujuan Proyek 

Adapun tujuan dari pelaksanaan proyek ini adalah sebagai berikut : 

1. Merancang sebuah sistem pengendalian internal yang dapat membantu 

pengusaha untuk lebih baik mengetahui hasil operasi perusahaannya. 

2. Membuat sistem pencatatan perusahaan menjadi lebih cepat dan efisien. 

3. Membantu pemilik Qi-Wa Laundry dapat dengan baik menggunakan sistem 

pengendalian internal yang akan dirancang khususnya untuknya. 

4. Membantu penulis agar memiliki pengalaman dalam kerja praktik. 

1.4  Luaran Proyek 

Penulis merancang sistem pengendalian berbasis Microsoft Access yang 

terdiri dari : 

1. Sistem internal bisa didokumentasikan dengan baik dengan formulir yang 

memiliki fungsi tersendiri, seperti: 

a. Formulir Penjualan 

Dengan adanya formulir penjualan, pemilik perusahaan dapat langsung 

memasukkan data penjualan kedalam formulir penjualan ini tanpa harus 

mencatat secara manual. 

b. Formulir Pembelian 

Barang yang telah dibeli oleh perusahaan dapat diinput kedalam formulir 

pembelian ini sehingga perusahaan dapat dengan mudah mengetahui 

data-data barang yang telah dibeli. 

c. Formulir jurnal umum 

Transaksi yang terjadi selain formulir penjualan dan pembelian, 

perusahaan dapat memasukkan kedalam formulir jurnal umum ini, seperti 

membayar beban gaji karyawan, beban gaji sewa dan lain sebagainya. 

2. Sistem pencatatan dengan menggunakan sistem Microsoft Access 

Sistem pencatatan yang menggunakan sistem Microsoft Acess dapat 

menghemat banyak waktu daripada sistem pencatatan yang masih manual. 
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3. Sistem pelaporan keuangan yang dapat mempermudah Qi-Wa Laundry 

seperti : 

a. Neraca 

b. Laba rugi 

c. Laporan penjualan 

d. Laporan pembelian 

e. Laporan posisi keuangan 

 

1.5  Manfaat Proyek 

Mempermudah pemilik dalam menjalankan usahanya dengan cara 

membantu pemiliki merancang sistem adalah keinginan penulis dalam penelitian 

ini. Pemilik Qi-Wa Laundry diharapkan dapat mengetahui dengan benar seberapa 

besar laba maupun rugi yang sedang dialami laundry tersebut. 

Selain membantu pemilik, penelitian ini juga memberikan manfaat kepada 

penulis karena dalam merancang sebuah sistem yang telah dipelajari sebelumnya 

sehingga dapat dipraktikkan dengan baik, dan juga memberikan manfaat kepada 

penulis seperti menambah wawasan dan pengalaman dalam lapangan kerja. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Proyek penelitian ini memiliki tujuh bab yang saling berhubungan dan 

melengkapi satu sama lain, antara lain adalah: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pembahasan dalam bab ini memiliki informasi tentang latar belakang, 

ruang lingkup, tujuan, luaran, manfaat proyek serta sistematika mengenai 

proyek yang diteliti ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menyajikan informasi mengenai landasan teori yang 

digunakan dalam penelitian dari berbagai referensi. Pembahasan dalam 

bab ini merupakan ringkasan singkat tentang konsep yang akan 

didapatkan dalam mengerjakan kerja praktik ini. 
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BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai identitas perusahaan , struktur 

organisasi perusahaan, kegiatan operasional perusahaan dan juga sistem 

yang digunakan dalam perusahaan tersebut. 

BAB IV METODOLOGI 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode yang digunakan untuk 

menjawab permasalahan perusahaan. Didalam bab ini juga terdapat 

rancangan penelitian, teknik pengumpulan data serta proses dan 

perancangan sistem. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisis data dan perancangan 

sistem. Analisis data berisi gambaran hasil survei, bagian perancangan 

menjelaskan tentang sistem yang akan dirancang dalam kerja praktik ini.  

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini merupakan uraian proses yang terjadi pada tahap implementasi. 

Dalam bagian ini memuat tahapan proses implementasi dan juga umpan 

balik yang didapat dari hasil perancangan sistem pada kerja praktik ini. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang dibuat untuk pemilik 

perusahaan terhadap hal hal yang ditemukan dalam kerja praktik ini dan 

juga catatan untuk ditindaklanjuti oleh peneliti selanjutnya. 
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