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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) saat ini telah menembus batas-

batas ilmu pengetahuan sekaligus mempengaruhinya, tidak terkecuali di bidang 

ilmu akuntansi. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi mengakibatkan 

perubahan yang signifikan terhadap akuntansi. Perkembangan teknologi tersebut 

dapat dirasakan, khususnya pada bidang akuntansi, terlihat bahwa penggunaan 

teknologi informasi dapat membantu dalam pengolahan data ataupun pelaporan, 

sehingga dapat memberikan hasil yang akurat dan mempercepat proses 

pengolahan data dalam menghasilkan informasi keuangan. 

Setiap perusahaan/instansi baik pemerintah maupun swasta dituntut untuk 

dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi supaya informasi yang 

dihasilkan dapat diperoleh dengan tepat dan cepat. Begitu pula dengan proses 

pembuatan laporan keuangan pada suatu perusahaan harus ditangani oleh orang 

yang ahli di bidang ini dan mengerti akan tugas dan tanggungjawabnya. Kegiatan 

pembuatan laporan keuangan merupakan aspek terpenting di perusahaan-

perusahaan ataupun di instansi pemerintahan, karena setiap penerimaan dan 

pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan harus dibuatkan laporannya 

untuk pengambilan keputusan. 

Penerapan teknologi informasi akuntansi dalam perusahaan melingkupi 

berbagai fungsional manajemen, salah satu diantaranya adalah dalam pembuatan 



2 

 

 
 

laporan keuangan yang terdiri dari laporan buku besar, laporan laba rugi, laporan 

aliran kas dan neraca.  

Salah satu instansi yang memproses transaksi keuangan menjadi laporan 

keuangan dalam pengambilan keputusan yaitu SMK Negeri 1 Nglipar, 

Gunungkidul, Yogyakarta. Saat ini, pemasukan data-data transaksi keuangan yang 

berlangsung pada SMK Negeri 1 Nglipar masih membuat laporan keuangan 

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 pembayaran SPP, Dana Bos, APBD, Iuran Komite, 

Bloggreen, Imbal Swadaya dan Beasiswa. Untuk itu sangat dibutuhkan dalam 

aplikasi laporan keuangan agar dapat membantu pencatatan akuntansi di SMK 

Negeri 1 Nglipar. 

Berdasarkan uraian seperti di atas, maka judul yang akan di ambil adalah 

“IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI LAPORAN KEUANGAN DENGAN 

METODE ACCRUAL BASIS BERBASIS WEB PADA SMK NEGERI 1 

NGLIPAR”. 

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan 

yang ada, yaitu “bagaimana membangun sistem informasi laporan keuangan 

menggunakan metode accrual basis berbasis web yang di implementasikan pada 

SMK Negeri 1 Nglipar”. 
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1.3 Ruang Lingkup 

Agar penulisan lebih terarah dan tidak terjadi penyimpangan dari 

permasalahan yang ada, maka pembuatan sistem membatasi masalah, yang 

meliputi: 

1. Transaksi terdiri dari : 

a. Transaksi pendapatan  : 

- APBD (Anggaran pendapatan dan belanja daerah) 

- Iuran komite (Sumbangan dari masyarakat) 

 Orangtua siswa 

 Guru 

- Dana BOS (Bantuan operasional sekolah) 

- Bloggreen (Bantuan dari pusat berwujud pembangunan) 

- Imbal Swadaya (biaya untuk menutup kekurangan sekolah) 

- Beasiswa (cerdas, miskin, prestasi) 

b. Transaksi pengeluaran : 

1. Belanja Pegawai 

- Penggajian (pegawai non pns) 

- Pembayaran honorarium pegawai 

2. Belanja Barang 

- Kegiatan operasional sekolah 

- Biaya listrik, telepon, dan surat menyurat 

- Pemeliharaan gedung  

- Pemeliharaan peralatan dan mesin 



4 

 

 
 

- Pembelian peralatan sekolah 

3. Belanja Sosial 

- Penyediaan beasiswa 

- Sponsor 

- Bantuan sosial 

2. Laporan keuangan terdiri dari :  

- Laporan jurnal umum perperiode 

- Laporan buku besar perperiode 

- Laporan laba rugi perperiode 

- Laporan perubahan modal perperiode  

- Laporan neraca saldo perperiode 

- Laporan neraca  perperiode 

- laporan pendapatan perperiode 

- laporan pengeluaran perperiode 

- Grafik laporan 

3. Laporan keuangan hanya dapat digunakan untuk internal sekolah yaitu untuk 

bagian keuangan dan kepala sekolah 

4. Grafik laporan menggunakan grafik batang atau bar grafik. Laporan terdiri 

dari laporan pendapatan, laporan pengeluaran dan laporan pendapatan 

digabung dengan laporan pengeluaran  

5. Pada sistem ini tidak membahas penutupan pembukuan 
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1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sistem informasi laporan 

keuangan menggunakan metode accrual basis berbasis web yang di 

implementasikan pada SMK Negeri 1 Nglipar. 

1.5 Manfaat Penelitian  

 Bagi SMK Negeri 1 Nglipar : 

1. Sebagai aplikasi untuk pencatatan transaksi-transaksi keuangan untuk 

pembuatan laporan keuangan di SMK N 1 nglipar. 

2. Sebagai bahan evaluasi dalam implementasi aplikasi akuntansi. 

Bagi Penulis : 

1. Menerapkan  ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama kuliah. 

2. Memahami proses akuntansi secara umum. 

3. Sebagai portofolio untuk penulis yang berguna untuk masa yang akan 

datang. 

4. Untuk memenuhi syarat kelulusan Strata Satu (S1) program studi 

sistem informasi di STMIK AKAKOM 

Bagi STMIK : 

1. Sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan datang. 

2. Sebagai bahan evaluasi bagi kampus dalam mengembangkan 

keilmuan, yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi untuk 

menunjang pengambilan keputusan. 
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1.6 Sistematika Penulisan  

Penelitian 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  

untuk membantu pencatatan akuntansi untuk pelaporan keuangan pada SMK 

Negeri 1 NGLIPAR . 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana membangun sistem yang telah 

dirancang dan menerapkan sistem yang telah dibuat dengan menampilkan user 

interface dan cara penggunaannya.  

BAB V PENUTUP 

  Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan 

penelitian skripsi. 

 


