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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sistem informasi berbasis komputer kini menjadi suatu hal yang penting bagi 

kebutuhan informasi. Sistem informasi digunakan untuk mengumpulkan, mengolah 

dan menyediakan informasi dengan tujuan untuk membantu pengambilan keputusan. 

Banyak bidang telah memanfaatkan sistem informasi berbasis komputer sebagai sarana 

untuk mempermudah pekerjaan. 

Toko Desliati yang terletak di Semurut Kecamatan Tabalar Kabupaten Berau 

Kalimantan Timur merupakan salah satu toko yang belum menerapkan perkembangan 

teknologi informasi untuk pengelolaan keuangan. Selama ini pengelolaan keuangan 

dilakukan masih secara manual yaitu menggunakan pencatatan dalam buku penerimaan 

dan pengeluaran. Dengan pengelolaan yang masih manual tersebut, memerlukan waktu 

yang cukup lama dalam pencarian jika data akan digunakan, juga memungkinkan data 

arsip yang dicatat bisa hilang atau rusak. Oleh karena itu diperlukan suatu Sistem 

Informasi yang mampu mengatasi kendala dan masalah yang ada. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka diperlukan suatu sistem informasi 

pengelolaan keuangan berbasis dekstop dengan metode accrual basis yang dapat 

membantu Toko Desliati khususnya pada bagian pengelolaan keuangan. Metode 

accrual basis digunakan karena menghasilkan informasi keuangan yang lebih riil 

dibandingkan dengan metode cash basis. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang 

ada, yaitu bagaimana merancang sistem informasi pengelolaan keuangan dengan 

metode accrual basis pada toko Desliati berbasis desktop. 

1.3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian yang akan dibuat sebagai 

berikut: 

1. Sistem yang akan dibuat adalah aplikasi pengelolaan keuangan. 

2. Sistem mencatat transaksi penjualan dan pembelian toko. 

3. Output dari sistem ini adalah laporan keuangan, yang meliputi : 

a. Jurnal umum 

b. Buku besar 

c. Laporan arus kas 

d. Laporan rugi laba 

4. Pengguna sistem adalah pegawai dan pemilik toko. 

5. Transaksi penjualan dan pembelian dilakukan secara tunai.  

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah membuat sistem 

pengelolaan keuangan dengan metode accrual basis untuk membantu pencatatan 

transaksi dan pembuatan laporan pada Toko Desliati sehingga dapat dengan mudah 

mengetahui laba/ruginya. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Toko Desliati 

Memberikan kemudahan pada pegawai saat proses transaksi pembelian dan 

penjualan dan mengurangi kesalahan saat transaksi pembelian dan penjualan. Serta 

mempermudah pemilik toko untuk mengontrol stok barang dan laporan keuangannya. 

2. Bagi Penulis 

Dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama kuliah yaitu mampu 

menerapkan teori dan praktik dalam membuat program aplikasi komputer yang 

dibutuhkan bagi suatu lembaga di era komputerisasi saat ini. 

3. Bagi Masyarakat 

Sebagai referensi ilmiah bagi masyarakat yang akan melakukan penelitian 

sejenis. 

1.6. Sistematika Penulisan  

Skripsi ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikit : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai alur larat belakang masalh, rumusan 

masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang digunakan dari 

penyusunan penelitian ini. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Pada bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka dan dasar teori yang 

digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan dibahas mengenai analisis yang berisi gambaran umum 

sistem yang akan dibangun, sehingga akan diperoleh gambaran mengenai analisis 

kebutuhan serta perancangan sistem berisi pemodelan konsep dan fisik yang digunakan 

dalam pembuatan sistem. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM 

Pada bab ini menejelaskan implementasi yang berisi rangkuman  dan cuplikan 

program inti dari sistem yang dibangun berdasarkan hasil perancangan sistem serta 

pembahasan sistem berisi hasil implementasi dan uji coba sistem secara fungsional. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini merupakan penutup yang memberikan kesimpulan serta saran 

dalam penulisan penelitian ini yang mungkin akan berguna bagi pihak-pihak yang 

bersangkutan dan dapat digunakan sebagai pengembangan di masa yang akan datang
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