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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah suatu usaha 

berukuran atau berskala kecil, bersifat padat karya yang melibatkan banyak 

transaksi atau aktivitas ekonomi dan bisnis baik dari sisi investasi, tekonologi, 

managemen dan perlindungan hak cipta. Karena adanya UMKM membentuk 

masyarakat semakin berinovatif untuk membangun bisnis yang unik atau kreatif 

sehingga mampu meminimalisirkan jumlah pengangguran yang ada saat ini. 

Dengan UMKM semakin banyak yang ada, pasti akan menyebabkan rivalitas 

yang ketat sehingga akan membuat masyarakat akan lebih memiliki motivasi 

untuk membangun suatu usaha yang lebih baik lagi. 

Setiap perusahaan tentunya membuat suatu catatan laporan keuangan 

secara efisien juga efektif. Masih banyak aktivitas UMKM yang tidak atau kurang 

mengerti bahwa laporan keuangan sangat penting. Karena pada umumnya hanya 

sekedar mencatat pemasukan dan pengeluaran dengan manual atau tulis tangan di 

sebuah buku laporan keuangan yang tentu mudah rusak dan tidak tahan lama. 

Semua perusahaan tentunya disorong untuk melaksankan penyusunan juga 

pencatatan pada laporan keuangan dengan efektif serta efisien untuk mampu 

memudahkan pada saat menganalisis apa saja kekurangan pada suatu usaha agar 

menjadi lebih baik lagi kedepannya. 

Dengan adanya zaman yang kini semakin berkembang modern, UMKM 

juga akan mengalami perkembangan dalam urusan teknologi. Teknologi yang 

semakin canggih semakin mempunyai peran penting pada suatu badan bisnis atau 
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usaha. Karena dengan adanya pc atau komputer dapat mempermudah suatu badan 

usaha dalam membuat laporan keuangan. Sama seperti UMKM yang terdapat di 

Batam pada sekarang ini. UMKM mengalami perubahan yang sangat istimewa 

seperti di salah satu jenis bisnis laundry yang jumlahnya semakin banyak 

sehingga menyebabkan tingkat persaingan semakin tinggi. Namun tidak sesuai 

dengan laporan keuangan yang sudah dibuat, laporan keuangan yang memakai 

teknologi seperti PC atau komputer masih di anggap rumit untuk diterapkan 

sehingga usaha laundry yang masih menerapkan pencatatan terhadap laporan 

keuangan secara tulis tangan atau manual semakin banyak. Agar dapat membantu 

demi kelancaran dalam membaca laporan keuangan kepada orang pembuat usaha 

tersebut, kemudian dari itu penulis mengerjakan sebuah penelitian dengan salah 

satu bisnis laundry yang terdapat di Batam. 

Rere Laundry salah satu jenis bisnis di bidang jasa pencucian baju, karpet 

dan lainnya yang sudah berdiri selama kurang lebih 7 tahun lamanya. Rere 

Laundry ini beralamat di Komplek Nagoya Newton Blok A No. 8. Pencatatan 

laporan keuangan di Rere Laundry bisa dibilang masih sangat biasa atau 

sederhana yaitu hanya sekedar mencatat dengan manual dan pencatatan hanya 

mengenai pengeluaran dan pemasukan saja. Sehingga perusahaan itu tidak 

mengetahui dengan pasti mengenai kapasitas dari usaha tersbut serta berapa 

keuntungan atau kerugian yang didapatkan. Maka berdasarkan masalah yang 

dialami oleh Rere Lundry, dibuatkanlah sistem laporan keauangan akuntansi 

menggunakan komputer dan Microsoft Access supaya Rere Laundry mempunyai 

pencatatan yang benar. 
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1.2 Ruang Lingkup 

Pekerjaan pada KP ini, yakni membuat sistem catatan laporan keuangan 

yang cermat dan bermutu melalui program aplikasi Microsoft Office Access. 

Maka pada nantinya dapat melahirkan suatu pencatatan laporan keuangan yang 

bermutu serta bisa diterapkan oleh bisnis menengah ataupun ke atas. 

 

1.3 Tujuan Proyek  

Proyek ini memiliki tujuan yakni untuk membuat program sistem catatan 

akuntansi yang mudah dipahami dan diimplementasikan sesuai dengan Rere 

Laundry butuhkan. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Perihal proyek ini yakni merancang sistem akuntasi menggunakan 

program Microsoft Office Access yang terdapat satu siklus akuntansi. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

1. Hasil yang didapat melalui proyek ini agar mampu melahirkan suatu 

pelaporan keuangan yang bermutu untuk pemilik bisnis, yakni : 

1. Pihak owner, diharapkan bisa mengatasi suatu masalah pada 

catatan akuntansi dan menghasilkan laporan keuangan yang benar dan 

tepat, agar usaha Rere Laundry bisa menjalankan sistem yang telah 

dibuat sesuai kebetuhan perusahaan. 

2. Akademisi, proyek ini diinginkan mampu menambahkan 

pengetahuan mengenai suatu sistem pencatatan akuntansi berdasarkan 
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standar akuntansi dan penulis juga bisa memantau permasalahan yang 

terjadi di dalam bisinis serta cara mengatasinya. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan adalah sebuah inti dari laporan yang ditulis 

didalam 7 bab, sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan yang mencakupi latar belakang, ruang lingkup, 

tujuan, luran, kegunaan,  juga bahasan dari penyusunan laporan 

penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Memuat landasan teori, informasi tentang materi pada penerapan 

juga laporan catatan yang sudah diteliti menjadi sebuah dasar untuk 

menyusun laporan. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Penjelasan tentang kegiatan bisnis dan sejarah bisnis, kegiatan, dan 

struktur organisasi dan sistem keuangan. 

BABI IV METODOLOGI 

Membahas tentang penjelasan, pendekatan yang dipakai berisikan 

rancangan, pengumpulan data, proses rancangan, tahapan dan 

jadwal kegiatan. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Membahas mengenai analisis data. Analisis data yaitu proses 

mengatur data, mengorganisasikannya pada suatu pola. 
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BAB VI IMPLEMENTASI 

Menjelaskan mengenai tahapan pelaksanaan, tahapan jalan 

kegiatan penerapan sistem serta feedback yang diperoleh dari 

proyek yang dilaksanakan. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Menjelaskan dengan singkat mengenai kesimpulan dari proyek 

yang dilaksanakan. 
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