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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Persaingan bisnis  yang terjadi di Indonesia terus meningkat, yang 

disebabkan dari ramainya pembisnis yang mengikuti bisnis yang udah ada 

ataupun bisnis yang sama. UMKM mempengarui terhadap pembisnis yang 

kreatif untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi tingkat 

pengangguran yang tinggi, dengan UMKM yang bertumbuh akan bisa 

memicukan persaingan bisnis yang semakin besar kedepannya.  

UMKM yang  telah maju pesat di provinsi kepulauan riau batam, 

dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat perokonomian di kota 

Batam ini berkembang secara pesat, dengan semakin bertumbuhnya 

kecanggihan teknologi akan mempengaruhi UMKM juga harus memakai 

ataupun menggunakan sistem pencatatan penjurnalan, dengan melaporkan 

pencatatan keuangan yang tepat dan benar. 

Kegunaan dalam pengontrolan internal di UMKM terhadap sistem 

pencatatan  pada kas untuk menjadi panduan agar UMKM bisa menjaga 

harta  atas kepemilikan untuk kedepannya. Mendapatkan informasi jumlah 

atas keuntungan dan juga jumlah atas kerugian, memahami laporan posisi 

keuangan dan juga sebagai atas pengambilan keputusan yang tepat adalah 

manfaat UMKM dalam pencatatan akuntansi. Ck Laundry didirikan pada 

tanggal  15 Oktober 2017 oleh bapak Herman, laundry termasuk usaha 

dibidang jasa yang berskala kecil mikro menengah, dimana Ck Laundry ini 

menawarkan jasa atas  dari cuci perkiloan, cuci jas, celana, kaos dan lain-

lain. Laundry tersebut juga udah melakukan kegiatan ini selama 3 tahun, 

akan tetapi belum mempunyai sistem informasi untuk kegiatan laundry 

tersebut dan laundry ini melakukan kegiatannya sehari-hari dengan sistem 

manual seperti menuliskan transaksi data laundry kedalam pencatatan buku 

dan direkap ke dalam microsoft excel 2007. Sistem ini akan mengakibatkan 

dampak timbulnya bermacam-macam ragam permasalahan pada usaha 

laundry seperti, sulit akan mencari data-data pelanggan laundry, pencatatan 
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laporan keuangan yang sulit direkap dikarenakan data usaha dicatat kedalam 

buku yang tidak tertata rapi. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Pengamatan ini menentukan Ck Laundry ini akan menjadi objek 

penelitian. Ck Laundry ini juga belum mempunyai sistem pencatatan 

laporan akuntansi dengan baik dan akurat. maka terdapatnya kekurang 

dalam pemilik laundry untuk mengambilan pertimbangan usaha laundry 

untung ataupun rugi dalam laporan keuangan setiap bulannya maupun 

pertahunnya. Perancangan sistem laporan pencatatan ini diawali dari 

transaksi-transaksi usaha laundry sampai laporan pencatatan keuangan yang 

menggunakan aplikasi yang berbasis Web Programming. 

 

1.3 Target Proyek 

Untuk mengetahui apakah terdapat sistem pencatatan laporan 

akuntansi terhadap Ck Laundry akan berjalan dengan secara efesien dan 

efektif. Dan tujuan lainnya yaitu penerapan pada sistem pencatatan laporan 

akuntansi terhadap Ck Laundry, berharap agar sistem yang dirancang akan 

sangat bermanfaat, mempermudah dan dipergunakan oleh Ck Laundry. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Sistem ini di rancangan dengan menggunakan Web Programming. 

Web Programming merupakan sistem yang melakukan suatu sumber daya 

dengan menggunakan suatu website ataupun aplikasi. Dan pada rancangan 

ini luaran proyek terdapat sistem yang digunakan melakukan website yang 

terdapat 2 pengguna yakni menu karyawan dan menu pemilik. Dimana 

menu karyawan akan digunakan oleh karyawan, menu ini terdiri dari 

penambahan pelanggan, periksa data pelanggan dan melihat transaksi yang 

telah diinput. Sedangkan menu pemilik yang digunakan oleh pemilik, terdiri 

dari laporan keuangan yang cukup lengkap antara lain: transaksi laundry, 

laporan buku besar, laporan neraca saldo, laporan laba rugi, laporan 

perubahan modal, laporan neraca perusahaan. 
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1.5   Manfaat Proyek 

Berikut merupakan manfaat dari proyek: 

1. Untuk Akademis  

a. Menerapkan pengetahuan berhubungan dengan sistem laporan 

akuntansi untuk kerja praktek dan dunia kerja . 

b. Membagikan ilmu pengetahuan dalam kerja praktek untuk 

mahasiswa ataupun mahasiswi yang mengambil matakuliah KP 

(kerja praktek) beserta pembahasan topik ini. 

2. Untuk Ck Laundry 

a. Mempermudah laporan keuangan dalam usaha laundry. 

b. Agar pemilik laundry bisa mempertimbangkan kegiatan usaha 

yang telah di dirikan dan juga memperbaiki pencacatan laporan 

dengan benar dan tertata dengan rapi. 
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1.6  Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahsan pada laporan kerja praktek ini antara lain: 

BAB 1  PENDAHULUAN  

Penjabaran latar belakang permasalahan, ruang lingkup, 

target proyek, luaran proyek dan manfaat proyek, sistematika 

pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Penjabaran tentang pustaka yang menjelaskan suatu analisis 

atas  

Pemecahan kendala ataupun permasalahan dan penjelasan 

atas proses pelaksanaan kerja praktek terhadap Ck Laundry. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Penjabaran tentang identitas laundry, aktivitas kegiatan 

operasional laundry, dan juga struktur organisasi laundry. 

BAB IV  METODOLOGI 

Penjabaran metodologi tentang suatu perancangan atas 

sistem laporan keuangan, pengontrolan berjalannya sistem 

dengan baik, metode pengumpulan data usaha laundry, dan 

pelaksanaan jadwal kegiataan. 

BAB V  ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Hasil dari analisis yang diteliti oleh mahasiswa ataupun 

mahasiswi,kendala implementasi dan menrancang luaran 

proyek. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Penjabaran implementasi luaran proyek dan mengecek 

keadaan setelah melakukan implementasi. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Penjabaran rangkuman yang berhubungan dengan topik 

ataupun judul. Dan memberikan saran dan ketindaklanjutan 

untuk kedepannya terhadap Ck Laundry. 
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