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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Informasi  laporan  keuangan  merupakan  unsur  penting  bagi investor, 

kreditor  dan pelaku bisnis lainnya. Informasi  yang dihasilkan laporan  keuangan  

akan  sangat  bermanfaat  bagi  pengguna  laporan keuangan  apabila  informasi  

tersebut  relevan  dalam pengambilan  keputusan.  Informasi  yang  tersaji  dalam  

laporan keuangan  pada  hakekatnya  menyajikan  keterangan, catatan atau 

gambaran untuk keadaan keuangan masa lalu.  

Penerapan teknologi informasi Akuntansi dalam perusahaan melingkupi 

berbagai fungsional manajemen, salah satu diantaranya adalah dalam pembuatan 

laporan keuangan yang terdiri dari laporan buku besar, laporan Laba Rugi, laporan 

Aliran Kas dan Neraca. 

  Salah satu perusahaan yang menggunakan laporan keuangan yaitu Agen 

Pos Karang Jambe, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Saat ini Agen Pos Karang 

Jambe masih membuat laporan keuangan secara manual menggunakan Microsoft 

Excel. Hal ini tentunya sangat tidak efisien dari sisi waktu maupun tenaga, 

terutama pada saat pembuatan laporan keuangan yang meliputi laporan 

penghasilan masuk (income), hasil rekap tiap minggu berdasarkan kategori 
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pengiriman seperti paket dokumen nasional/internasional, paket khusus, paket 

biasa, paket express dan surat kilat. Untuk itu dibangun aplikasi laporan keuangan 

agar dapat membantu pencatatan akuntansi di Agen Pos Karang Jambe. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan 

yang ada, yaitu bagaimana membangun sebuah sistem informasi akuntansi 

laporan keuangan pada Agen Pos Karang Jambe berdasarkan kebutuhan akutansi 

Agen Pos. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

 Agar penulisan lebih terarah dan tidak terjadi penyimpangan dari 

permasalahan yang ada, maka penulis membatasi masalah pada pembuatan 

sistem, yang meliputi: 

1.  Transaksi terdiri dari: transaksi pendapatan, transaksi pengeluaran, transaksi 

peralatan, transaksi hutang peralatan, transaksi pengambilan prive. 

2. Laporan keuangan terdiri dari: Laporan jurnal umum, laporan buku besar, 

laporan neraca saldo, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan 

laporan neraca. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem pencatatan akuntansi 

untuk pelaporan keuangan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari sistem tersebut yaitu dapat membantu 

pencatatan akuntansi untuk pelaporan keuangan di Agen Pos Karang Jambe. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Proposal ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut.  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI   

Bab ini membandingkan dari penelitian sebelumnya dan menjelaskan 

teori-teori yang berkaitan dengan Sistem Informasi Akuntansi Laporan Keuangan. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini menjelaskan tentang perancangan dan pembuatan perangkat lunak 

Sistem Informasi Akuntansi Laporan Keuangan. Perancangan sistem digunakan 
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untuk membantu pencatatan akuntansi untuk pelaporan keuangan pada Agen Pos 

Karang Jambe.  

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang penerapan sistem yang telah dibangun dengan 

menampilkan user interface dan cara penggunaannya. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini terdapat kesimpulan serta saran yang berkaitan dengan 

penyusunan skripsi. 

 


