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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Penerapan teknologi informasi dalam perusahaan melingkupi berbagai 

fungsional manajemen, salah satunya adalah pembuatan laporan keuangan dari 

berbagai transaksi dan pengelolaan keuangan yang terjadi di perusahaan atau instansi. 

Laporan Keuangan secara umum bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi 

keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar 

kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan. 

Salah satu instansi yang memproses transaksi keuangan menjadi laporan 

keuangan yaitu SD Negeri Kotagede 3. Dalam proses pembuatan laporan 

membutuhkan waktu sedikit lebih lama karena laporan harus dibuat satu per satu 

sehingga pengiriman laporan keuangan kepada komite sering tidak tepat waktu karena 

belum adanya sistem untuk mengolah transaksi-transaksi keuangan. Untuk itu penulis 

berusaha untuk membuat sebuah sistem informasi laporan keuangan berbasis web 

dengan menggunakan metode Accrual Basis dimana transaksi ekonomi dan peristiwa 

diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadi transaksi 

tersebut tanpa memerhatikan waktu kas diterima atau dibayar. Yang nantinya sistem 

ini dapat digunakan untuk mengelola transaksi-transaksi keuangan. 
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Dengan sistem ini diharapkan pihak sekolah dapat dengan mudah mengetahui 

posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang terjadi dalam setiap harinya serta mampu 

menyajikan laporan keuangan kepada komite tepat waktu. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas,  maka muncul beberapa masalah diantaranya: 

1. Bagaimana membuat sistem informasi laporan keuangan berbasis web? 

2. Bagaimana sistem dapat mencatat transaksi-transaksi keuangan? 

3. Bagaimana sistem dapat menghasilkan laporan-laporan keuangan yaitu laporan 

jurnal umum, laporan buku besar, laporan arus kas dari transaksi-transaksi 

keuangan dan menampilkan laporan dalam bentuk grafik? 

1.3. Ruang Lingkup 

Agar dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan maka diberikan 

batasan masalah, yaitu: 

1. Sistem ini menghasilkan informasi laporan keuangan. 

2. Sistem mencatat transaksi pendapatan, pengeluaran, pembelian peralatan dan 

beasiswa. 

3. Dari data yang telah diproses menghasilkan laporan Jurnal umum, laporan buku 

besar dan laporan arus kas. 

4. Grafik laporan menggunakan grafik batang atau bar grafik. Laporan yang dapat 

digambarkan grafik yaitu laporan pendapatan, pengeluaran dan peralatan. 
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1.4. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

mengembangkan sistem informasi laporan keuangan yang mampu untuk: 

1. Membuat sistem informasi keuangan berbasis web. 

2. Mencatat transaksi-transaksi keuangan dari transkasi pendapatan, transaksi 

pengeluaaran dan transkasi pembelian peralatan. 

3. Membuat laporan jurnal umum, laporan buku besar, laporan arus kas dan 

menampilkan laporan pendapatan, pengeluaran dan peralatan dalam bentuk 

grafik. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu: 

1. Membantu bagian keuangan dalam mencatat transaksi-transaksi keuangan dan 

mengelola laporan keuangan. 

2. Komite sekolah dapat melihat laporan-laporan keuangan melalui web. 

1.6. Sistematika Penulisan  

Sistemmatika penulisan dalam pembuatan skripsi ini, terbagi menjadi tiga 

bagian utama yaitu bagian awal yang terdiri dari halama judul, halaman pengesahan, 

halama pernyataan, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, daftar isi, 

daftar tabel, daftar gambar dan abstrak. Bagian kedua yaitu bagian isi yang terdiri dari: 

Bab I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan uraian tentang latar belakang 

masalah yang mendasari pentingnya diadakan penelitian ini, rumusan maslah dari latar 



4 
 

 
 

belakang penelitian, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian yang diinginkan, 

manfaat penelitian yang diharapkan serta sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka Dan Dasar Teori, bab ini berisi tinjauan-tinjauan 

pustaka yang menjelaskan tentang perbandingan penelitian skripsi yang dibuat dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya yang berasal dari sumber jurnal-jurnal yang telah 

dipublikasi. Selanjutnya, Dasar Teori, menjelaskan tentang uraian pengertian dasar 

atau konsep dari penelitian. 

Bab III Metode Penelitian, bab ini menguraikan tentang bahan atau data yang 

dibutuhkan dalam penelitian, kebutuhan peralatan atau perangkat yang digunakan 

dalam penelitian, prosedur pengumpulan data. Selanjutnya, analisis dan perancangan 

sistem yang mendeskripsikan tentang perancangan sistem dari penelitian. 

Bab IV Implementasi Dan Pembahasan, bab ini berisi uraian tentang hasil 

penelitian seperti uraian tentang implementasi program, uraian tentang rancangan 

sistem yang sudah diterapkan pada program dari penelitian yang dibuat. 

Bab V Penutup, bab ini menjelaskan pokok-pokok kesimpulan dari penelitian 

dan saran yang ingin disampaikan kepada pembaca untuk pengembangan penelitian 

berikutnya. 


