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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar  Belakang  Masalah 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  adalah suatu usaha berskala 

kecil, bersifat padat karya yang melibatkan banyak transaksi atau aktivitas 

ekonomi dan bisnis baik dari sisi investasi, tekonologi, managemen dan 

perlindungan hak cipta (Inna Primiana et al, 2008). UMKM membuat masyarakat 

semakin berinovatif dalam membangun usaha yang kreatif  sehingga dapat 

mengurangi tingkat pengangguran yang ada saat ini. Semakin banyaknya UMKM 

yang ada, tentu akan menyebabkan persaingan yang ketat sehingga akan membuat 

masyarakat akan lebih memiliki motivasi untuk membangun suatu usaha yang 

lebih baik lagi. (Suharto Edi et al, 2009) 

Setiap perusahaan tentunya melakukan pencatatan laporan keuangan secara 

efektif juga efesien, serta aktivitas UMKM masih banyak yang tidak atau kurang 

memahami betapa pentingnya sebuah laporan keuangan, UMKM pada umunya 

hanya melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara manual atau tulis 

tangan di sebuah buku laporan keuangan yang tentu mudah rusak dan tidak tahan 

lama. Setiap perusahaan tentunya didorong untuk melakukan penyusunan dan 

pencatatan pada laporan keuangan secara efektif dan efesien agar mampu 

memudahkan dalam menganilis apa saja kekurangan-kekurangan dalam suatu 

usaha untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya. 

Perkembangan zaman yang semakin modern, membuat UMKM juga akan 

mengalami kemajuan dalam teknologi. Kecanggihan teknologi semakin memiliki 

peran penting dalam suatu badan usaha, Kemajuan teknologi salah satunya 

dengan  komputer dapat mempermudah suatu badan usaha dalam membuat 

laporan keuangan. UMKM mengalami perkembangan yang sangat signifikan 

seperti pada salah satu jenis usaha laundry yang semakin banyak jumlahnya 

sehingga membuat tingkat persaingan semakin tinggi. Namun, tidak sejalan 

dengan laporan keuangan yang sudah ada, laporan keuangan yang menggunakan 

teknologi seperti komputer masih di anggap sulit untuk diterapkan sehingga 

banyak usaha laundry yang masih melakukan pencatatan terhadap laporan 
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keuangan secara manual atau tulis tangan, demi membantu kelancaran dalam 

membaca laporan keuangan kepada para pembuat usaha atau bisnis yang ada, 

maka penulis melakukan penelitian terhadap salah satu badan usaha laundry yang 

terdapat dikota Batam. 

Ayu Laundry adalah salah satu jenis usaha di bidang jasa pencucian baju, 

karpet dan lainnya yang sudah berdiri selama kurang lebih 3 tahun lamanya. Ayu 

Laundry ini beralamat di Blok F No. 66 Rt.02 Kel. Tg. Sengkuang Kec. Batu 

Ampar. Pencatatan laporan keuangan di Ayu Laundry bisa dibilang masih sangat 

sederhana yaitu hanya pencatatan manual dan pencatatan hanya mengenai 

pemasukan dan pengeluaran saja. Perusahaan tersebut tidak mengetahui secara 

detail dan pasti mengenai kinerja dari usaha tersebut serta berapa laba rugi yang 

didapatkan. Berdasarkan masalah yang dialami oleh Ayu Lundry, maka dibuat 

sebuah sistem laporan keauangan akuntansi dengan berbasis komputer dengan 

menggunakan Microsoft Access agar Ayu Laundry mempunyai penatatan yang 

baik, Dengan demikian penelitian ini berjudul “Perancangan Aplikasi Sistem 

Informasi Akuntansi Pada Ayu Laundry” 

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup pada proyek ini  yaitu menciptakan suatu sistem pencatatan 

pelaporan keuangan yang akurat dan berkualitas dengan menggunakan program 

Microsoft Office Access. Penulis berharap dapat menghasilkan sebuah pencatatan 

pelaporan keuangan yang berkualitas dan mampu diterapkan atau 

diimplementasikan oleh usaha usaha menengah maupun keatas. 

 

1.3 Tujuan Proyek  

Tujuan dari pembuatan dari proyek ini adalah untuk menghasilkan sebuah 

program sistem pencatatan akuntansi yang efesien dengan menyesuaikan 

keperluan dan kebutuhan Ayu Laundry  yang nantinya bisa diterapkan atau 

diimplementasikan dengan baik agar mampu meningkatkan kinerja perusahaan 

Ayu Laundry. 
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1.4 Luaran Proyek 

Luaran proyek dalam kerja praktik ini merupakan rancangan sebuah sistem 

akuntasi dengan menggunakan program Microsoft Office Access. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Manfaat yang dihasilkan dengan adanya proyek ini agar bisa dan mampu 

menciptakan sebuah pelaporan keuangan yang berkualitas bagi pemilik usaha, 

antara lain : 

1. Pihak pemilik, diharapkan bisa dalam membantu dalam mengatasi suatu 

permasalahan pada pencatatan akuntansi serta menyajikan laporan keuangan 

yang akurat, sehingga usaha Ayu Laundry bisa menjalankan sistem yang 

telah dibuat sesuai kebetuhan perusahaan. 

2. Akademisi, proyek ini diharapkan mampu menambah  ilmu dalam membuat 

suatu sistem pencatatan akuntansi yang berdasarkan  standart akuntansi serta 

penulis juga bisa melihat secara langsung bagaimana permasalahan yang 

terjadi didalam sebuah usaha dan cara mengatasinya. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan adalah sebuah penjelasan gambaran umum dari 

setiap laporan penelitian yang ditulis dengan tersusun dalam 7 bab,yaitu : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang mencakupi latar 

belakang, ruang lingkup, tujuan proyek, iuran proyek, kegunaan 

proyek, juga pembahasan dari penyusunan laporan penelitian. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab dua ini memuat landasan teori, informasi mengenai 

materi dalam penerapan juga pencatatan laporan yang diteliti akan 

menjadi dasar referensi pada kerja praktek. 
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BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dalam bab tiga mengenail penjelasan tentang kegiatan usaha dan 

sejarah usaha, struktur organisasi, kegiatan, serta sistem keuangan 

usaha yang digunakan. 

 

BABI IV METODOLOGI 

Dalam bab empat membahas tentang penjelasan gambaran, 

pendekatan yang digunakan berisikan rancangan penelitian, 

pengumpulan data, proses rancangan, tahapan serta jadwal 

kegiatan. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

 

Pada bab lima membahas tentang analisis data, rancangan dan 

kesukaran dalam implementasi usaha. Analisis data adalah 

gambaran dari observasi atau wawancara dalam usaha, 

perancangan menjelaskan mengenai sistem yang dirancang 

terhadap usaha, dan kendala dalam implementasi yang akan 

diuraikan. 

 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Pada bab enam ini penjelasan tentang pelaksanaan proses 

implementasi, tahapan proses kegiatan implementasi sistem serta 

bagaimana feedback yang diperoleh oleh usaha dari proyek yang 

dilakukan. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dalam bab penutup atau bab tujuh menjelaskan secara singkat 

mengenai laporan penelitian yang memuat kesimpulan dari proyek 

pelaksanaan. 
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