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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebuah roda untuk 

menggerakkan perekonomian di negara berkembang seperti Indonesia. Keadaan 

tersebut  ditunjukkan dengan semakin bertambahnya UMKM di Indonesia dan 

sudah mampu memberi dampak dan berbagai aspek perekonomian di Indonesia. 

Dengan kata lain, lapangan pekerjaan akan tersedia serta mengurangi 

pengangguran. 

Akuntansi sebagai ilmu pengetahuan sangat penting perannya bagi 

kemajuan UMKM, peran akuntansi sangat penting karena bisa membantu dalam 

pembuatan laporan keuangan yang bisa menjadi acuan saat proses menentukan 

dan pengambilan keputusan bagi perusahaan. Salah satu kelemahan dari usaha 

yang dimiliki oleh pemilik yang tidak berlatar belakang akuntansi adalah mereka 

cenderung tidak memerhatikan itu. Keadaan ini membuat pemilik usaha tidak 

menyusun laporan keuangan yang baik dan sesuai, karena kurangnya pemahaman 

tersebut (Ayuningtyas, 2017). 

Salah satu permasalahan yang dialami UMKM adalah pengolahan data 

laporan keuangan. Pelaku usaha hanya memakai asumsi saat akan mengambil 

keputusan, hal ini terjadi karena belum tersedianya pencatatan akuntansi yang 

baik dan akurat. Keberhasilan suatu usaha harus didukung dengan tersedianya 

informasi yang menunjang dalam proses pembuatan laporan keuangan disuatu 

perusahaan (Suci, 2017). Atas dasar tersebut maka dilakukan pembuatan sistem 

yang bertujuan membantu dalam hal mencatat laporan keuangan.  

UMKM yang dapat dijumpai di Batam adalah ALI Laundry. ALI 

Laundry adalah UMKM yang beroperasi dibidang jasa. ALI Laundry berlokasi di 

Ruko Marbella Blok A1 No. 6 Batam Centre. ALI Laundry sudah beroperasional 

selama 9 bulan terhitung dari pergantian nama usaha yang sebelumnya telah 

beroperasi beberapa bulan dan genap satu tahun bulan februari ini, sampai 

sekarang ALI Laundry belum memiliki sistem keuangan yang memadai bahkan 

beberapa bulan terakhir tidak membuat suatu laporan keuangan.
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Dengan demikian dengan hal ini tentu pemilik usaha tidak bisa mengetahui secara 

pasti keadaan keuangan usahanya. Saat membuat catatan keuangan ALI Laundry 

hanya membuat pencatatan yang manual dalam bentuk buku kas. 

Pencatatan manual tersebut membuat pemilik belum bisa mengetahui 

keadaan keuangan serta pendapatan dengan pasti, beban operasional serta 

keuntungan dan kerugian di tempat usahanya. Proses pengambilan keputusan juga 

belum dilakukan. Hal dilakukan disebabkan kurangnya data keuangan yang akan 

membantu pemilik usaha. Atas landasan tersebut, maka dilakukanlah proses 

perancangan dan pembuatan sistem pencatatan akuntansi di ALI Laundry dan 

akan digambarkan secara jelas melalui laporan kerja praktik ini. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

   Ruang lingkup dari program yaitu memfokuskan pada pembuatan suatu 

sistem yang akan membantu ALI Laundry mencatat keuangan. Peneliti 

menggunakan Microsoft Access 2019 sebagai perantara dalam membantu ALI 

Laundry. Penulis memulai proyek ini dengan menginput data transaksi yang 

diperlukan untuk menunjang laporan keuangan ALI Laundry. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan dari proyek ini ialah agar bisa memberikan kemudahan bagi 

pemilik usaha saat membuat laporan keuangan yang lebih mudah dan lebih 

sederhana, namun tetap dalam lingkup Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang 

sudah ada. Serta dapat diharapkan untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi 

pengendalian internal usaha tersebut. ALI Laundry ke depannya diharapkan bisa 

membuat suatu laporan keuangan secara mandiri berdasarkan SAK yang berlaku 

dan bisa menerapkan pengendalian internal yang efisien. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Membuat sistem pencatatan yang modern dan menggunakan kompoter 

dengan basis Microsoft Office Access 2019 dimana dalam sistem tersebut akan di 

isi dengan berbagai informasi yang menunjang untuk pembuatan laporan 
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keuangan ALI Laundry. Dibawah ini merupakan komponen yang akan dibuat 

untuk ALI Laundry;  

a) Laporan posisi keuangan 

b) Laporan laba rugi 

c) Daftar Aset 

d) Form Jurnal Umum 

e) Form pembelian 

f) Form penjualan 

g) Form Pengeluaran 

h) Buku Besar 

i) Neraca Saldo 

 

1.5 Manfaat Kerja Praktik 

Dengan adanya proyek ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi tempat 

usaha ALI Laundry, antara lain: 

a) Bisa membuat sistem laporan keuangan yang lebih sederhana serta lebik 

praktis. 

b) Bisa menghasilkan suatu laporan keuangan yang baik dan benar 

berdasarkan Standar Akuntansi berdasarkan aturan-aturan yang ada. 

c) Agar ALI Laundry bisa mengandalkan laporan keuangan, sehingga 

mempermudah dalam mengevaluasi usahanya. 

 

1.6  Sistematika Pembahasan 

Berikut merupakan sistematika pembahasan yang dilakukan dalam 

laporan kerja praktik ini; 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam Bab ini penulis menerangkan latar belakang masalah, ruang 

lingkup, tujuan proyek, manfaat proyek, luaran proyek, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
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Dalam Bab ini penulis menerangkan mengenai teori-teori dasar, 

kajian pustaka yang menjadi acuan dalam melaksanakan kerja 

praktik dan uraian lainnya. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Dalam Bab ini penulis menerangkan tentang gambaran perusahaan 

secara umum yang terdiri atas profil, struktur, dan operasional yang 

berlangsung di perusahaan. 

BAB IV METODOLOGI 

Dalam Bab ini penulis menerangkan tentang rancangan penelitian, 

objek penelitian, teknik pengumpulan data, metodologi 

pelaksanaan, jadwal kerja, serta perancangan. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Dalam Bab ini penulis menerangkan tentang gambaran hasil 

observasi, perancangan luaran proyek, dan kendala implementasi. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Dalam Bab ini penulis menerangkan mengenai proses 

pengimplementasian  luaran proyek dan kondisi setelah 

pengimplementasian. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam Bab ini penulis menerangkan mengenai kesimpulan, saran, 

serta hal yang perlu ditindak lanjuti terkait kerja praktik ini. 
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