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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah  

Sejalan dengan bertumbuhnya perekonomian serta teknologi pada waktu 

ke waktu yang semakin pesat serta meningkat, para pelaku usaha pun 

menghasilkan jenis produk yang beragam pula. Mulai dari bisnis dalam skala 

kecil hingga bisnis yang berskala besar. Salah satunya adalah usaha kecil 

menengah yang membuat salah satu terobosan yang akan memajukan 

pertumbuhan ekonomi ditengah rakyat, guna memperoleh suatu kemakmuran 

hidup yang memadai dan menjadi penopang perekonomian Indonesia. Karena 

Usaha Kecil Menengah (UKM) mempunyai kontribusi begitu besar terhadap 

meningkatkan perekonomian Indonesia. Selain itu, keberadaan para pelaku bisnis 

ini diharapkan dapat berkontribusi dengan pemerintah untuk membantu dalam 

upaya meminimalisir tingkat pengangguran dan pengentasan kemiskinan.  

Dalam ketetapan presiden RI No. 99 tahun 1998 dikatakan bahwa usaha 

kecil ialah sebuah aktivitas ekonomi dengan skala kecil pada bagian usaha yang 

sebagaian besar kegiatan usaha berskala kecil yang harus dilindungi serta dicegah 

dari persaingan usaha yang tidak sehat. Kondisi persaingan pasar yang kompetitif 

menjadi salah satu aspek yang tidak lepas dari perhatian. Karena mereka harus 

bersaing agar mampu menjadi yang paling diminati pasar belum lagi harus bisa 

bersaing dengan perusahaan besar. Agar dapat bersaing di pasar, UKM perlu 

mempunyai strategi baru dalam mengembangkan usahanya dan memajukan 

inovasi serta menggunakan teknologi yang canggih. Upaya ini dilakukan agar 

dapat bersaing di pasar. Karena dengan memakai teknologi canggih UKM dapat 

dipastikan lebih mudah dalam menjalankan usahanya dan lebih gampang dikenal 

oleh masyarakat luas, sehingga produk yang dihasilkan nantinya dapat menambah 

pemasukan bagi pemilik usaha maupun bagi negara nantinya. Sekarang masih 

banyak UKM yang sistem pencatatan akuntansinya menggunakan cara manual 

dan tradisional dalam menjalankan proses administrasinya maupun proses pada 

penjualan mereka, salah satunya pada usaha Sofy Laundry yang masih berskala 

kecil dan belum menggunakan komputerisasi dalam sistem administrasi dan 

pencatatan transaksi dilakukan dengan cara manual. Hal itu disebabkan oleh 
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beberapa hambatan maupun kendala antara lain adalah, sumber daya manusia 

yang belum terlalu memahami internet dan masalah biaya atau anggaran. Padahal 

jika menggunakan teknologi komputer, pemilik usaha sangat lebih mudah 

memahami dengan pasti dan jelas pemasukan yang diterima serta keuntungan dan 

kerugian yang mereka dapatkan setiap harinya sehingga lebih mudah bagi pemilik 

usaha dalam mengatur opersional usahanya.  

Oleh sebab itu, dengan berjalannya perkembangan ilmu teknologi usaha 

Sofy Laundry harus membangun dan mulai menggunakan sistem informasi 

menggunakan sistem komputerisasi. Dengan menggunakan sistem komputerisasi 

ini berharap bahwa bisa memudahkan pemilik usaha ketika menjalankan sistem 

administrasinya. Di dalam membantu Sofy Laundry untuk menyusun dan 

mencatat laporan keuangan yang lebih efisen dan efektif serta akurat, di sini 

penulis membuat penelitian yang dilakukan pada usaha Sofy Laundry. Setelah 

menentukan survei yang jadi sebagai lokasi kerja praktek, penulis memutuskan 

sebuah laundry sebagai objek untuk diteliti.  

Usaha Sofy Laundry yaitu jenis usaha dalam bidang jasa, yang menerima 

jasa gosok baju dan mencuci. Sofy Laundry ini telah berdiri sejak tahun 2017, 

pencatatan yang digunakan Sofy laundry saat ini cuman menggunakan pencatatan 

manual. Pencatatan pada Sofy Laundry dilakukan hanya mencatat pendapatan dan 

pengeluaran sehingga sangat susah bagi pemilik untuk memahami secara jelas 

kemampuan dari usahanya serta mengetahui keuntungan dan kerugian yang 

diperoleh setiap harinya.  

Bersumber latar belakang di atas, maka penulis akan membantu pemilik 

usaha dalam merancang pencatatan sistem akuntansi di lokasi kerja praktek pada 

usaha Sofy Laundry. Sistem akuntansi ini bakal dirancang dan dibuat di dalam 

sebuah susunan laporan kerja praktek yang berjudul “Merancang dan Menyusun 

Pencatatan Sistem Informasi Akuntansi Kepada Sofy Laundry”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Pada penelitian di sini diawali melaksanakan survei dengan mencari 

lokasi kerja praktik sesuai terhadap kriteria prodi dan keinginan penulis. Sesudah 

mendapatkan tempat kerja praktek yang sesuai dengan kriteria, selanjutnya 
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penulis melaksananakan wawancara dan observasi terhadap pemilik usaha 

tentang sistem pencatatan yang digunakan sehari-hari serta melakukan observasi 

terhadap keadaan yang ada pada Sofy Laundry. Dari hasil wawancara dan 

observasi yang sudah dilaksanakan terhadap Sofy Laundry bisa dikatakan sistem 

pencatatan dilakukan secara manual dan sederhana yang masih belum memadai 

karena pencatatan transaksi yang dilakukan sekedar mencatat penghasilan 

penjualan dan pengeluaran saja dan tidak tahu secara pasti berapa kerugian 

maupun keuntungan yang didapatkan, sehingga di sini penulis akan membuat dan 

merancang sistem akuntansi berbasis komputerisasi dengan menggunakan 

aplikasi Microsoft office access yang berguna untuk menyajikan dan 

menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, praktis, serta memadai 

sehingga pemilik usaha bisa mengoperasikannya dengan mudah.  

 

1.3 Tujuan Proyek 

Adapun maksud dalam proyek pada Sofy Laundry sebagai berikut: 

a) Menjadikan aplikasi yang telah dibuat sebagai suatu alternatif bagi 

pemilik usaha agar lebih mudah untuk melihat segala transaksi yang 

berlangsung untuk setiap harinya serta mengaplikasikan sistem 

pencatatan akuntansi yang sudah dibuat.  

b) Supaya bisa membuat pencatatan laporan keuangan lebih efektif, efisien 

serta mencegah terjadinya kehilangan pada data, dan menghindari 

kecurangan maupun kesalahan pada saat pencatatan tranksaksi.  

c) Dengan adanya perancangan sistem akuntansi yang dibuat penulis 

berharap supaya dapat mempermudah serta membantu pemilik usaha 

kepada menyediakan pelaporan keuangan.   

 

1.4 Luaran Proyek 

Microsoft office access ialah sebuah sistem pada luaran proyek ini. 

microsoft office access ini dipakai untuk menginput seluruh transaksi kegiatan 

operasional usaha dengan pencatatan keuangan yang lebih baik untuk usaha Sofy 

Laundry. Berdasarkan dari rancangan sistem akuntansi yang sudah dirancang buat 

usaha Sofy Laundry yang menggunakan aplikasi berbasis microsoft office access 
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dan luaran proyek pada kerja praktek antara lain berupa, daftar akun, aset dan 

penyusutan beserta semua form yang berhubungan dengan transaksi seperti 

pendapatan, pembelian, jurnal umum, pengeluaran kas, serta penyajian dari 

pelaporan keuangan yaitu, buku besar, neraca saldo, laporan penjualan, laporan 

pembelian, laporan sisa piutang, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan dan 

daftar aset dan penyusutan.  

 

1.5 Manfaat Proyek 

Adapun kegunaan proyek yang diperoleh atas rancangan sistem 

akuntansi antara lain: 

a) Pihak Pemilik 

Buat pihak pemilik usaha tentunya memiliki banyak manfaat yang 

dihasilkan antara lain, dari pembuatan sistem akuntansi yang sudah 

dirancang ini berharap bisa menolong pemilik usaha ketika menjalankan 

usahanya serta mempermudah dalam pencatatan akuntansi sesuai 

terhadap standar yang telah ditetapkan dan memberikan kemudahan 

dalam menyediakan laporan    keuangan yang diinginkan pemilik usaha.  

b) Pihak akademik 

Sebagai sarana untuk keterampilan dan kreatifitas mahasiswa serta 

memberikan tambahan wawasan informasi dan kemampuan berpikir 

mengenai penerapan topik dari sistem pencatatan akuntansi serta bisa 

dijadikan sebagai data referensi pembelajaran untuk analisis yang ingin 

dilaksanakan nantinya. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Dalam mengetahui lebih jelas dan terperinci pada laporan ini, maka 

materi yang terdapat dalam laporan kerja praktek, dapat dikategorikan menjadi 

beberapa sub bab dan pada sistematika pembahasan ini akan membicarakan 

tentang gambaran umum untuk setiap bagian laporan penelitian serta pembahasan 

tiap bab yang terdapat pada laporan kerja praktek dalam beberapa bab secara urut 

adalah antara lain: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Mengenai tentang penjelasan dari latar belakang masalah, ruang lingkup, 

tujuan proyek, luaran proyek, manfaat proyek, serta sistematika 

pembahasan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab II membahas tentang landasan teori, pembahasan dari 

penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai referensi dalam 

penyusunan laporan kerja praktek ini.  

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Dalam bab III membahas tentang identitas usaha, struktur organisasi 

usaha, aktivitas operasional usaha dan sistem pencatatan akuntansi yang 

telah digunakan di UKM. 

BAB IV METODOLOGI  

Dalam bab IV terdiri dari landasan teori, Teknik pengumpulan data, 

proses perancangan, tahapan, jadwal perancangan serta pelaksanaan 

proyek. 

BAB V ANALISA DATA DAN PERANCANGAN 

Dalam bab V terdiri dari analisa data ialah dengan melaksanakan 

wawancara terhadap pemilik usaha. Selanjutnya menjelaskan mengenai 

sistem pencatatan akuntansi yang sudah selesai dibuat kemudian 

menguraikan hasil perancangan serta kendala yang di temukan ketika 

implementasi.  

BAB VI   IMPLEMENTASI 

Dalam bab VI terdiri dari mengenai semua proses ketika saat 

implementasi sistem informasi akuntansi yang sudah dibuat, kendala 

implementasi terhadap UKM, dan kondisi usaha setelah dilakukan 

penerapan sistem.  

BAB VII   KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab VII terdiri dari kesimpulan untuk keseluruhan penyusunan 

laporan kerja praktek, dan saran bagi klien maupun peneliti selanjutnya.  
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