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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Persaingan bisnis saat ini semakin meningkat dan banyak pebisnis yang 

melakukan mulai menambah atau mengembangkan usaha yang dimiliki baik 

dibidang sejenis atau berbeda. Dengan perkembangan pada Usaha mikro kecil dan 

menengah (UMKM) menjadi pendobrok masyarakat untuk lebih inovatif dan 

kreatif dalam mempromosikan bisnis dan mengurangi pengangguran. Motivasi 

tersebut juga dirasakan masyarakat Kota Batam dengan harapan yang baru 

perekonomian Kota Batam akan berkembang dengan pesat dan persaingan akan 

semakin meningkat kedepannya.  

 Layanan binatu menjadi salah satu objek dalam usaha mikro kecil dan 

menegah di Kota Batam yakni Jaya Laundry menjadi objek yang dipilih oleh 

penulis sebaggai usaha yang membutuhkan pembenahan pada sistem pencatatan 

akuntansi. Jaya Laundry didirikan pada tahun 2015 oleh Bapak Yanto, dan 

diambil alih oleh Bapak Sulaiman pada tanggal 05 Mei 2018, terdapat 3 karyawan 

dan 30 persen customer yang tetap dengan menawarkan cucian yang berbentuk 

kain.  

 Jaya Laundry udah beroperasi sejak 2018 masih belum mempunyai sistem 

pelapora keuangan yang tepa, sistem yang digunakan sebelumnya masih 

menggunakan pencatatn manual seperti menuliskan semua data transaksi 

operasional di dalam pencatatatan buku. Sistem tersebut membuat sulit 

memperoleh data yang customer dan pemilik sulit memperoleh kondisi 

operasional laundry. 

 Dalam permasalahan tersebut pemilik sulit untuk membaca keuntungan 

perushaannya dengan bener per periode. Hal ini membuat pemilik laundry sulit 

untuk mempertimbangan keuntungannya.  
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 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan ini  penting untuk 

diselesaikan dan solusi yang diberikan terkait dengan sistem pengakuan akuntansi 

yang diberi judul “Perancangan, Penyusunan dan Penerapan Sistem 

Pencatatan Akuntansi pada Jaya Laundry”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

 Dalam mengobservasi dapat menyatakan bahwa Jaya Laundry menjadi 

objek penelitian. Sistem pencatatan Jaya Laundry masih belum akurat dan bener 

karena sistem yang digunakan masih belum terkategorikan dalam pengakuan 

akuntansi yang berlaku. Hal tersebut membuat pemilik usaha sulit dalam 

mengambil pertimbangan laporan keuangan per periode. Untuk merancang sistem 

pencatatan akuntansi akan diawali dengen pencatatan transaction hingga ke 

pelaporan keuangan dengan  menggunakan sistem yang berbasis Miscrosoft office 

access. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Dengan melakukan proyek ini diharapkan dapat membantu pemilik 

binatu menyediakan sistem pelaporan akuntansi standar untuk pelaporan 

keuangan, yang dapat memperoleh laporan keuangan yang berkualitas tinggi dan  

dalam merogoh keputusan yang tepat.  

 

1.4  Luaran Proyek 

 Dalam perancangan sistem akuntansi yang berbasis Microsost office 

access untuk menghasikan tampilan dan fitur yang berupa menu jurnal 

transaction dan  beberapa jenis laporan keuangan.  

 

1.5  Manfaat Proyek 

 Terdapat beberapa manfaat dari proyek ini sebagai berikut: 

1. Bagi Akademis 

a. Sebagai informasi yang dapat diperoleh dalam penerapan sistem 

akuntansi dan diterapkan langsung ke tenpat kerja pratik. 
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b. Menjadi bahan wawasan untuk penulis selanjutnya yang berkaitan 

dengan topik proyek tersebut.  

2. Bagi Layanan Binatu  

 a. Menjadi informasi bagi pemilik binatu untuk memutuskan sebuah 

rencana dan strategi pada masa yang akan datang. 

 b.  Bahan untuk menghasilkan informasi yang berawal dari pencatatan 

transaksi hingga ke pelaporan keuangan. 

  

1.6 Sistematika Pembahasan 

Secara garis besar penulisan kerja pratik dibagi menjadi 7 bagian utama. 

Berikut adalah sistematika secara umum : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab pedahuluan tersebut menguraikan pembahasan latar 

belakang permasalahan, ruang lingkup, tujuan proyek, luaran proyek, 

manfaat proyek dan sistematika dalam penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan terat dengan 

topik proyek, maupun sumber-sumber lain yang mendukung 

penulisan.  

BAB III  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menyajikan data binatu, struktur organisai perushaan, dan 

kegiatan yang terjadi pada perusahaan secara operasional. 

BAB IV  METODOLOGI 

Bab ini menyajikan secara sederhana mengenai langkah-langkah 

penelitian yang dilakukan. Dengan menggunakan metode observasi, 

pengumpulan data dan jadwal dan tahap pelaksanaan proyek. 
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BAB V   ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelakan hasil dari penulis dan perancangan luaran proyek 

beserta kendala yang di temui dalam implemenatasi.  

BAB VI  IMPLEMENTASI 

Pada bab impleentsi akan menjelakan bahwa hasil implementasi 

luaran proyek yang diracang dan kondisi sistem setelah penerapan 

sistem tersebut dilakukan. 

BAB VII  KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini terdapat hal dikembangkan dalam sistem penerapan dan hal 

yang dihadapi dalam kerja pratik. 
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