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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Zaman dimana makin hari makin naiknya harga kebutuhan masyarakat. 

Banyak masyarakat yang menjalankan usahanya untuk menambah penghasilan 

agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Usaha Mikro Kecil Menengah ialah 

pilihan yang banyak dipilih oleh masyarakat. Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) ialah suatu istilah dimana menjadi bahan acuan kegiatan usaha yang 

mempunyai skala yang kecil dalam berbagai macam bidang usaha. 

Dalam kegiatan UMKM ini terdapat banyak sekali masyarakat masih 

menggunakan pencatatan suatu laporan yang masih tradisional. Sistem tradisional 

yang disebutkan ialah para pelaku UMKM yang masih melakukan pembukuan 

dengan cara mencatatnya di buku dan hanya mencatat penerimaan dan 

pengeluaran kas saja. Dikarenakan masih melakukan pencatatan yang tradisional 

banyak UMKM yang mempunyai risiko-risiko seperti kelengkapan, kesesuaian, 

waktu dan ketelitian pada laporan keuangan. 

Penerapan kemajuan teknologi yang semakin berkembang dapat sangat 

membantu para masyarakat untuk melakukan pekerjaan ataupun kegiatan sehari-

hari. Banyaknya sistem-sistem yang semakin harinya berkembang tetapi tidak 

diketahui oleh masyarakat awam. Maka dari itu sangat diperlukan sebuah sistem 

yang dapat mempermudah untuk mencatat laporan-laporan dalam kegiatan usaha 

yang handal dan dapat dimengerti banyak orang.  

Masih banyak UMKM yang mengalami kendala dalam menyajikan suatu 

laporan keuangan dari segi keakuratan dan ketepatan waktu dalam menyajikan 

laporan tersebut. Sekian dari banyaknya UMKM yang masih mempunyai kendala 

ialah Ndut Carwash yang dimana usaha tersebut bergerak di bidang jasa 

pencucian kendaraan bermotor dimulai dari tahun 2016. Ndut Carwash ini telah 

memulai bisnisnya hampir 4 (empat) tahun, sayangnya kegiatan usahanya masih 

menggunakan pencatatan dan pembukuan transaksi dengan cara yang masih 

tradisional yang mempunyai banyak risiko dalam keakuratan dan ketepatan pada 

data. Maka dari itu permasalah yang ada dan telah diuraikan maka dilakukan 
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laporan kerja praktik untuk dapat mengimplementasikan sistem akuntansi berjudul 

“Perancangan dan Penyusunan Sistem Akuntansi pada Ndut Carwash”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Kegiatan ini dilakukan di Ndut Carwash ialah membuat sebuah sistem 

program Microsoft Office Accees untuk mempermudah dalam pembuatan laporan 

akuntansi. Ndut Carwash akan dibuatkan rancangan sistem akuntansi dengan 

menggunakan komputer. Sistem yang akan dibuat ini diharapkan mempermudah 

Ndut Carwash dalam melakukan pembukuan yang akurat dan menaikan kapasitas 

Ndut Carwash. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Tidak adanya pencatatan yang berbasis komputerisasi membuat Ndut 

Carwash kesusahan dalam melakukan perhitungan akuntansi pasa usahanya. 

Kegiatan yang diimplementasikan dapat membantu Ndut Carwash untuk 

mempunyai laporan keuangan yang terbaru dan mudah dimengerti. Sistem ini 

untuk mengubah sistem Ndut Carwash dari pencatatan yang tradisional ke 

pencatatan yang modern.  

 

1.4 Luaran Proyek 

Proyek yang dibuat dengan menggunakan Microsoft Office Accees yang 

telah sesuai dengan permintaan dari Ndut Carwash. Program yang dibuat 

didalamnya terdapat dari daftar-daftar akun, aset dan harga. Pencatatan yang 

berbasis komputer ini terdiri dari beberapa jurnal yaitu jurnal-jurnal dan laporan-

laporan yang ada di akuntansi. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Terdapat manfaat bagi: 

1. Bagi Ndut Carwash 

Dengan kegiatan yang akan dilaksanakan ini membantu Ndut Carwash 

dalam melakukan pembuatan laporan akuntansi sehingga mendapatkan 
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suatu laporan keuangan sederhana yang bermanfaat dalam pemilik untuk 

mengambil keputusan dalam pengembangan bisnis. 

2. Bagi akademis 

Kegiatan ini menjadi tambahan bacaan dalam pengetahuan dan dapat 

dipahami yang berkaitan dengan perancangan sistem informasi akuntansi 

bagi peneliti berikutnya. 

 

1.6 Sistem Pembahasan 

  Pembahasan sistem yang dituliskan ini mempunyai tujuan untuk 

memberikan penjelasan sekilas tentang bagian-bagian yang ada di dalam bab yang 

dibahas, ialah: 

BAB I PENDAHULUAN 

Di dalam bab berikut menjelaskan secara ringkas kondisi, ruang lingkup, 

tujuan proyek, luaran proyek, dan manfaat dari peroyek dan sistem yang 

dibahas pada penelitian ini. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Di dalam bab terdapat isian tentang materi-materi yang terkait penemuan, 

dan hasil dari para pendahulu tentang teori-teori dan informasi yang 

bersangkutan. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Di dalam bab berikut menyampaikan sedikit tentang usaha, struktur 

organisasi yang ada di perusahaan, aktifitas perusahaan, dan juga 

menjelaskan sistem yang akan dipergunakan oleh perusahaan ini. 

BAB IV METODOLOGI 

Di sini menjelaskan desain, metode pengumpulan data, tahap 

pelaksanaan proyek dan jadwal yang akan dihadapi pada proyek ini. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Pada bagian ini berisikan tentang analisa dari hasil pengamatan dan 

perolehan pada tempat kegiatan yang diteliti, menjelaskan tentang sistem 

yang akan dibuat, dan juga persoalan yang ditemukan pada saat 

implementasi. 
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BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini peneliti menceritakan tentang bagaiamana tahap yang akan 

terjadi saat implementasi serta terdapatnya umpan balik yang didapatkan 

dari hasil kegiatan yang telah disusun. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dan dijelaskan dalam hasil laporan yang berisi dari kegiatan. 

Serta juga saran yang ditemukan dari hasil implementasi dan sebagai 

bagian-bagian yang akan diperbaiki atau dikembangkan penelitian 

berikutnya. 
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