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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Posisi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia telah lama 

diakui sebagai sektor usaha yang memiliki banyak peran penting, karena sebagai 

salah satu penggerak perekonomian rakyat melalui penyediaan lapangan 

pekerjaan dan Produk Domestik Bruto (PDB) (Susila, 2017). Seperti yang telah 

diatur dalam perundang-undangan No. 20 tahun 2008, UMKM ialah suatu badan 

usaha mikro ataupun usaha produktif perorangan yang kriterianya sudah 

terpenuhi. UMKM menuntut setiap usaha untuk mampu mempertahankan dan 

mengembangkan kegiatan operasionalnya, namun menyebabkan kurangnya 

perhatian dalam pencatatan keuangan dan tidak menyadari bahwa pentingnya 

suatu informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan yang tepat (Wibowo & 

Kurniawati, 2016). 

Informasi akuntansi ialah suatu informasi yang didapatkan melalui suatu 

proses pencatatan dan pelaporan. Informasi tersebut sangat penting dan 

bermanfaat  untuk mengembangkan usaha yang dijalankan menjadi lebih besar 

(Mulyani, 2018). Tetapi dalam kenyataannya, masih banyak sekali pengusaha 

UMKM yang sistem pencacatan akuntansinya belum diterapkan dengan standar 

yang berlaku sehingga dalam menentukan suatu keuntungan atau kerugian masih 

tidak akurat. Hal ini dikarenakan kurangnya ilmu mengenai akuntansi pada 

pemilik usaha sehingga menganggap pencatatan akuntansi itu susah dipahami, 

rumit, serta tidak terlalu penting untuk diterapkan (Linawati, Mitha, & Restuti, 

2015).   

Perkembangan ilmu dan teknologi saat ini sangat membantu untuk 

pengusaha-pengusaha yang masih melakukan pencatatan akuntansi secara manual, 

dikarenakan dapat melakukan pencatatan melalui sistem akuntansi berbasis 

komputerisasi. Sistem akuntansi mampu mengolah transaksi harian sampai 

menyajikan laporan keuangan yang lebih efisiensi dan akurat sehingga bisa 

dianalisis lebih lanjut untuk pengembangan perusahaan di masa yang akan datang 

(Sinarwati, Sujana, & Herawati, 2017). 
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Di Indonesia khususnya di Batam, banyak UMKM jasa laundry yang 

berkembang pesat tetapi masih menggunakan pencacatan manual dan sangat 

sederhana. Vanesa Laundry sudah berdiri selama lebih dari 3 tahun, namun hingga 

saat ini hanya mencatat transaksi keuangan dengan manual seperti mencatat 

pendapatan dan pembelian, sedangkan pengeluarannya tidak dicatat. Hal ini 

menyebabkan data keuangan sulit diakses dengan cepat dan akurat, pemilik juga 

tidak dapat mengetahui pendapatan bersihnya setiap bulan, serta menghambat 

pemilik dalam mengambil keputusan yang handal. Berdasarkan permasalahan di 

atas, maka penulis akan melakukan observasi yang lebih lanjut dengan judul 

“Perancangan dan Penyusunan Sistem Pencatatan Akuntansi pada Vanesa 

Laundry” 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Kerja praktik ini menggunakan UMKM jasa cucian bernama Vanesa 

Laundry sebagai objek penelitian. Alasan penulis memilih Vanesa Laundry 

sebagai objek kerja praktik ini karena adanya kendala pada usaha ini seperti 

kurang efisien dalam mencatat transaksi keuangan dan tidak adanya laporan 

finansial yang akurat. Sistem akuntansi yang dirancang penulis akan memakai 

program sederhana yaitu Microsoft Access 2010. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan utama dalam proyek ini yaitu membantu pemilik dengan masalah 

yang dihadapinya seperti pencacatan transaksi yang dilakukan pemilik terlalu 

sederhana dan kesulitan untuk mengambil keputusan dalam pengembangan 

usahanya. Harapan penulis untuk proyek ini yaitu sistem dapat diterapkan dengan 

lancar oleh Vanesa Laundry dan masalah-masalah yang dirasakan pemilik dapat 

terpecahkan. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Hasil akhir dari proyek yaitu perancangan sistem akuntansi dengan 

menggunakan program Microsoft Access 2010 terdiri dari: 
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1 Mendesain formulir untuk informasi data, yaitu daftar akun, item, pemasok, 

dan aset tetap. 

2 Mendesain formulir untuk mencatat setiap transaksi, yaitu formulir jurnal 

umum, pembelian, dan penjualan. 

3 Transaksi tersebut kemudian diolah menjadi laporan finansial dan dijadikan 

patokan dalam mengambil keputusan pengembangan usahanya. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Manfaat yang diperoleh dari proyek ini adalah: 

1. Bagi penulis 

Meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai akuntansi serta dapat 

menerapkan secara langsung melalui proyek. 

2. Bagi akademisi 

Diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan yang lebih 

mengenai akuntansi serta menjadi acuan dalam mendesain sebuah sistem 

akuntansi untuk proyek-proyek selanjutnya. 

3. Bagi pemilik usaha 

Diharapkan pemilik dapat terbantu dalam pencacatan transaksi serta dapat 

mengetahui kondisi finansial usahanya, sehingga lebih mudah dalam 

mengambil keputusan dalam pengembangan usaha. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Bertujuan untuk menyampaikan pembahasan uraian secara singkat terkait isi 

dan pembahasan dalam sub bab pada laporan kerja praktik. Sistematika 

pembahasan dibagi menjadi tujuh bab, yakni: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menyajikan uraian tentang latar belakang masalah, ruang 

lingkup, tujuan proyek, luaran proyek, manfaat proyek hingga 

sistematika pembahasan atas penyusunan laporan proyek. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi teori dan informasi lain yang relavan sehingga dijadikan 

referensi dasar dalam menyusun laporan hasil kerja praktik. 

BAB III GAMBARAN UMUM USAHA 

 Pada bab tersebut berisi semua informasi mengenai profil usaha serta 

cara kerja yang sedang dipergunakan saat ini. 

BAB IV METODOLOGI 

 Bab ini menyajikan uraian desain, metode atau pendekatan yang akan 

digunakan dalam menjawab permasalahan proyek untuk mencapai 

tujuan proyek serta tahapan proyek secara rinci, singkat, dan jelas. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menyajikan uraian tentang analisis data, perancangan sistem, 

dan kendala yang timbul pada saat implementasi.  

BAB VI IMPLENTASI 

Bab tersebut berisi konten mengenai proses melakukan implementasi 

dan hal yang didapatkan UMKM dari hasil perancangannya.  

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir yang berisi semua kesimpulan dari keseluruhan laporan, 

saran yang dijadikan untuk bahan pertimbangan, dan cacatan yang 

harus ditindaklanjuti oleh pengguna. 
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