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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di perusahaan Exellent Garage Premium Wash, sangat penting karena 

memungkinkan akuntan melacak pendapatan dan pengeluaran, serta menghasilkan 

laporan akuntansi. Selain itu, data akuntansi yang dihasilkan memungkinkan 

manajemen untuk menilai situasi keuangan jangka pendek dan jangka panjang 

lembaga untuk membuat keputusan keuangan yang strategis. 

Sistem akuntansi baru lebih ramah pengguna, kaya fitur, efisien, akurat, dan 

andal bila dibandingkan dengan sistem akuntansi berpemilik yang diganti. 

Sebagai akibatnya, hal itu juga menyebabkan penghapusan proses akuntansi 

manual yang rawan kesalahan dan rumit yang diadopsi oleh akuntan karena tidak 

memadainya sistem sebelumnya. Bahwa untuk mendapatkan manfaat terbesar dari 

penggunaan Teknologi Informasi, organisasi harus percaya bahwa sistem ini 

benar-benar efektif dalam memenuhi kebutuhan (Soegoto, 2014).. Ini menafsirkan 

bahwa sumber daya manusia juga harus mendesak organisasi dan aplikasi mampu 

menunjukkan keberlanjutan kegiatan pencatatan keuangan dalam suatu 

perusahaan (Wisna, 2013). Penggunaan sistem informasi dan perangkat lunak 

akuntansi bersama-sama bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat 

pemrosesan data.  

Pada penelitian sebelumnya, secara empiris menyatakan informasi akuntansi 

berkualitas dengan memeriksa kegunaan informasi di pasar saham dan melalui 

evaluasi efektivitas reformasi akuntansi untuk perusahaan terdaftar (Ali dkk, 

2016). Penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan pengaruh teknologi 

informasi (fungsionalitas, kemudahan penggunaan, dan kompatibilitas teknologi 

yang mematuhi sistem informasi akuntansi) pada kualitas sistem informasi 

akuntansi (keandalan, ketepatan waktu, fleksibilitas, kegunaan dan kecanggihan) 

dan pengaruhnya terhadap kualitas informasi akuntansi (relevansi, akurasi, dan 

kelengkapan) (Iskandar, 2015)..  
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Berdasarkan latar belakang tersebut, maka laporan magang ini ditulis 

dengan mengangkat tema mengenai sistem pencatatan akuntansi yang dilakukan 

oleh Exellent Garage Premium Wash. 

1.2 Ruang Lingkup 

Objek penelitian kerja praktek yakni Exelent Garage Premium Car Wash, 

UMKM ini belum memiliki sistem komputerisasi dalam penyajian laporan 

keuangannya. Jadi hasil laporan keuangan yang diperoleh sejauh ini bisa 

dikatakan tidak cukup akurat. Proyek kerja praktek ini sendiri mencakup desain 

dan mengajarkan sistem akuntansi terkomputerisasi menggunakan aplikasi, yang 

akan berawal dari memasukkan dokumen hingga penyajian laporan keuangan. 

1.3 Tujuan Proyek 

Kerja praktek ini tidak semata-mata hanya melihat bagaimana suatu UMKM 

menyajikan laporan keuangannya, tetapi juga bertujuan untuk: 

1. Membantu UMKM tersebut khususnya Exelent Garage Premium Car

Wash untuk melakukan penyajian laporan agar laporan tersebut dapat

disajikan dengan lebih cepat dan ringkas sehingga tidak membutuhkan

banyak waktu seperti pencatatan sebelumnya yang dilakukan secara

manual.

2. Mengimplementasikan sistem yang telah dirancang kepada admin

Exelent Garage Premium Car Wash, sehingga admin yang bertugas

dalam membuat laporan keuangan di dalam usaha ini lebih memahami

bagaimana cara menggunakan atau menjalankan sistem tersebut dan

tentunya.

3. Membantu Exelent Garage Premium Car Wash untuk dapat mengatasi

kesalahan pencatatan laporan keuangan, salah satunya yaitu salah

dalam melakukan perhitungan aset, kewajiban, dsb karena dilakukan

secara manual.
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1.4 Luaran Proyek 

Sistem akuntansi yang telah dirancang menggunakan Microsoft Office 

Access, terdiri dari beberapa bagian, yaitu: 

1.  Sistem akuntansi terdiri dari data informasi yang terdiri dari: 

a. Daftar Akun 

b. Daftar Produk 

c. Daftar pelanggan 

2.  Sistem akuntansi untuk pencatatan akuntansi keuangan yang terdiri dari: 

a. Pembelian tunai 

b. Penjualan tunai 

c. Pencairan uang tunai 

d. Penerimaan kas 

e. Jurnal umum 

3.  Sistem akuntansi untuk pelaporan keuangan yang terdiri dari: 

a. Buku Besar 

b. Neraca saldo 

c. Laporan laba rugi 

d. Laporan Posisi Keuangan 

e. Laporan penjualan 

f. Laporan Pembelian 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Implementasi punya manfaat yang dapat diperoleh oleh beberapa pihak, 

termasuk: 

1.  Untuk Pemilik Bisnis 

a.  Sebuah. Dapat membantu atau memfasilitasi admin yang 

bertugas menyajikan laporan keuangan 

b.  Dapatkan laporan keuangan yang akurat, cepat, dan ringkas. 

c.  Membantu pemilik bisnis dalam membuat keputusan yang tepat 

d.  Membantu meminimalkan kesalahan perhitungan dan 

perekaman 
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2. Untuk Akademisi 

a. Meningkatkan wawasan siswa untuk menyajikan pelaporan 

keuangan, serta menambah wawasan dalam membuat catatan 

berdasarkan komputer. 

  

1.6 Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan kerja praktek ini, yang nantinya  di rincikan detail 

di dalam masing-masing bab:  

BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam Bab 1 ini dijelaskan secara rinci tentang latar belakang 

masalah, ruang lingkup, tujuan proyek, hasil proyek, manfaat 

proyek, dan diskusi sistematis dalam penyusunan laporan kerja 

praktek ini. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada Bab ini akan menjelaskan tentang teori berkaitan dengan 

penelitian, kemudian tentang temuan, hasil penelitian sebelumnya, 

dan beberapa informasi lain yang relevan. Mari kita bahas tentang 

pembahasan pustaka, uraian yang ditulis, materi dalam 

pembaharuan pustaka, dan bentuk dasar teori 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada Bab III ini akan memberikan informasi yang berkaitan 

langsung dengan perusahaan seperti identitas perusahaan, struktur 

organisasi perusahaan, kegiatan kegiatan operasional perusahaan, 

sistem yang digunakan oleh perusahaan. 

BAB IV  METODOLOGI 

Pada Bab ini menjelaskan desain penelitian, teknik pengumpulan 

data, proses desain, tahapan dan jadwal implementasi yang juga 

terdiri dari tiga tahap yaitu, fase persiapan, fase implementasi, 

penilaian dan pelaporan 

BAB V  ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

 Pada Bab V terdiri dari analisis data, desain perangkat atau sistem, 

dan hambatan yang muncul selama implementasi. 
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BAB VI IMPLEMENTASI 

Pada Bab ini berisi proses-proses yang terjadi ketika 

mengimplementasikan implementasi dan umpan balik yang akan 

diperoleh dari hasil perancangan sistem yang dilaksanakan di 

tempat usaha. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada Bab VII ini akan dijelaskan tentang kesimpulan dan saran 

yang merupakan ringkasan dan masukan untuk klien yang 

berkaitan dengan hal-hal yang ditemukan selama kerja praktek 

berlangsung. 
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