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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM ) mencorakkan istilah yang 

berpanduan bagi pemula usaha kecil. UMKM juga melambangkan aktifitas 

ekonomi masyarakat berukuran tidak besar yang mana sector usaha bersifat 

heterogen serta sekiranya harus dilindungi oleh segenap pemerintah agar 

mengatasi terjadinya kecurangan dalam usaha. Seperti dilihat melalui namanya 

saja bisa dikatagorikan bahwa UMKM adalah suatu usaha bagi sebagian orang 

yang tidak termasuk kedalam suatu golongan kalangan atas. 

Dalam hal ini tidak boleh meremehkan UMKM sebab usaha itu 

memberikan peran yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi bagi negara 

tertentu, apalagi bagi suatu negara kecil yang hendak berkembang. Dengan 

terciptanya UMKM maka semua warga negara wajib diber peluang untuk dapat 

menjadi usaha mikro kecil. Selanjutnya mereka tidak butuh melakukan persaingan 

dengan orang yang sudah memiliki ijazah dan ikut berlomba-lomba mencari 

lowongan pekerjaan dalam kawasan perkantoran. UMKM kiranya perlu dapat 

perhatian khusus dan perlu ada suatu informasi yang tepat, supaya terjadi suatu 

hubungan bisnis yang benar bagi pelaku usaha. Tidak heran rata-rata UMKM di 

Indonesia yang punya suatu pengetahuan yang rendah perihal canggihnya 

teknologi laptop atau computer yang dapat menghasilkan suatu laporan usaha. 

Dengan maksud dari hal tersebut teknologi sangat berpengaruh penting untuk 

tingkat produktivitas usahanya.  

Sistem yang sangat penting dan bermanfaat yaitu berbasis komputerisasi. 

Sistem ini dapat membantu dalam pencatatan laporan suatu perusahaan. Cipta 

Laundry merupakan salah satu contoh UKM yang masih menggunakan metode 

manual yang berupa pencatatan laporan keuangan yang masih dalam bentuk 

catatan buku. Bisa saja dibandingkan menggunakan laporan catatan manual 

dengan pencatatan menggunakan metode komputerisasi pasti hasilnya jauh lebih 

bagus dan efisien dalam pengolahan data kemudian data yang dihasilkan pasti 
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lebih akurat. Selain itu pencatatan melalui sistem lebih mudah digunakan. Semua 

ini dapat mempermudah pemilik usaha untuk mengetahui hasil laporan laba rugi. 

Cipta Laundry merupakan perusahaan mikro yang sudah berdiri selama 

kurang lebih 2 tahun, tetapi  Cipta Laundry belum pernah atau belum punya suatu 

sistem laporan akuntansi sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Cipta Laundry 

masih menggunakan laporan akuntansi yang sangat biasa dan masih menggunakan 

suatu sistem laporan yang manual untuk pencatatan pemasukan dan pengeluaran 

Cipta Laundry. Pada sistem manual yang dipakai Cipta Laundry hanya nota dan 

bukti pembayaran hasil penjualan saja dari Cipta Laundry. Kemudian hasil dari 

laporan keuangannya sungguh kurang akurat. Kejadian ini membuat pemilik 

usaha merasa kesulitan untuk mengetahui hasil posisi keuangan dan hasil laba rugi 

yang didapatkan perusahannya.  

 

1.2 Ruang Lingkup 

Perihal hasil dari penelitian tersebut tentang merancang, mengobservasi 

serta menerapkan suatu sistem pencatatan akuntansi yang berbentuk pencatatan 

dari transaksi kemudian dari pencatatan laporan keuangan dalam laba rugi. 

Selanjutnya sistem yang mau dipergunakan yaitu sistem komputerisasi yang 

simpel melalui aplikasi Microsoft office access. Dalam hal ini dapat diharapkan 

agar bisa membantu pemilik Cipta Laundry dan karyawan yang ingin 

menggunakannya, sehingga dapat meningkatkan semua kinerja perusahaan. 

 

1.3 Tujuan proyek 

Keinginan penulis untuk menyiapkan proyek tersebut yaitu : 

1. Bertujuan untuk menganalisa serta mengobservasi proses dari kerja Cipta 

Laundry. Apakah Cipta Laundry sudah memiliki sistem pencatatan 

akuntansi yang sesuai seperti aturan akuntansi yang sudah ada. 

2. Bertujuan agar bisa merancang sistem pencatatan pada akuntansi yang 

simpel serta melakukan perbaikan terhadap sistem pencatatan akuntansi 

sebelumnya di Cipta Laundry dan memiliki maksud untuk mewujudkan 

sistem yang bagus sehingga dapat mempermudah Cipta Laundry. 
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3. Bertujuan dapat diterapkan dan implementasikan kepada Cipta Laundry 

sehingga mampu jadi suatu bahan pertimbangan untuk pengambilan hasil 

akhir. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Bersumber pada ruang lingkup dari proyek yang dijelaskan diatas, luaran 

proyek yang  bisa didapat pada kerja praktik yaitu malakukan perancangan sistem 

akuntansi dengan Microsoft Access yang berdasarkan dari: 

1. Jurnal umum 

2. Pembelian 

3. Pendapatan 

4. Pengeluaran kas 

5. Buku besar 

6. Neraca saldo 

7. Laporan posisi keuangan  

8. Laporan laba rugi 

9. Laporan pembelian 

10. Laporan penjualan 

11. Laporan Sisa Piutang 

12. Laporan Sisa Utang 

Untuk bagian 5 sampai 12 sudah langsung jadi otomatis. Kemudian 

 itu, dari bagian perusahaan Cipta Laundry hanya input transaksi saja. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Bagi pihak yang telah bersangkutan bisa berhasil langsung merasakan 

hasil pelaksanaan proyek tersebut, antara lainnya: 

1. Buat Pemilik Perusahaan 

Pembuatan proyeknya diharapkan mampu membantu pemiliknya untuk 

suatu masukan dalam system pencatatan akuntansi yang sangat akurat bagi 

pemilik usaha. Adanya hal tersebut, perusahaan mampu lebih bisa dalam 

mengelola datanya. Pemilknya diharap dapat tahu situasi finansial 
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usahanya, kemudian selaku dasar arahan untuk perbaikan di kemudian 

hari.  

2. Buat Akademis 

Harusnya mampu dipakai sebagai hasil peningkatan wawasan serta             

pemahaman mahasiswa terhadap kesesuaian teori-teori dengan apa yang   

telah terjadi pada percobaan dilapangan kerja serta mampu menjalankan 

system akuntansi yang sudah siap dibuat.  

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistem hasil dari uraian kerja praktik yang diciptakan agar mampu 

menjelaskan mengenai garis besar setiap bab yang berada di suatu penjelasan 

kerja praktik tersebut. 

BAB I PENDAHULUAN                                                                                            

Bab yang mengelaborasikan tampak latar belakang suatu masalah, ruang 

lingkup, luaran proyeknya, serta sistematika pembentukan laporan kerja 

praktik. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mengelaborasikan tampak suatu temuan teori dari orang terdahulu 

agar menjadi pedoman bagi hasil kerja praktik yang dijalankan serta 

memaparkan hasil tinjauan pustaka. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Membahas pemerincian informasi yang termasuk dalam identitas 

perusahaan, bagian didalam organisasi, adanya kegiatan operasional 

perusahaan. 

BAB IV METODOLOGI 

 Penggambaran perihal bagan penelitian serta teknik pengumpulan dari 

data tersebut. Kemudian perihal  jalannya pelaksanaan metodologi, 

rutinitas kerja maupun perancangan.  

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Terkandung perihal paparan hasil observasi, mengenai perancangan 

luaran proyeknya, serta mengenai hambatan implementasi.  
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BAB VI IMPLEMENTASI 

Memuat perihal implementasi luaran proyek serta umpan balik yang 

bermakna dari buatan yang sudah selesai diimplementasikan dalam kerja 

praktiknya. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Terkandung saran dan kesimpulan yang meliputi pendapat penulis 

perihal kesempurnaan karya tulis lebih lanjut serta masukan perihal hasil 

temuannya. 
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