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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada masa era globalisasi saat ini perkembangan dunia usaha, baik untuk 

perusahaan dagang, manufaktur, maupun jasa semakin meningkat. Perkembangan 

dunia usaha tersebut mengakibatkan aktivitas perusahaan semakin luas, dan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologipun (IPTEK) semakin pesat 

menyebabkan penggunaan komputer dalam kehidupan sehari-hari semakin 

meluas. Hal ini disebabkan karena komputer memiliki banyak keunggulan yang 

keberadaannya sangat dibutuhkan pada kehidupan dewasa ini. Keunggulan 

komputer yang dimaksud diantaranya dapat membantu dan mempercepat suatu 

pekerjaan demi tercapainya kualitas informasi yang baik yaitu akurat, tepat waktu 

dan relevan.  

Hal ini juga yang mendasari berbagai jenis perusahaan melibatkan 

komputer sebagai alat bantu dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan 

supaya dapat berjalan dengan semaksimal mungkin. Untuk mewujudkan suatu 

perusahaan yang maju, salah satu langkah yang harus diambil adalah melakukan 

pencatatan keuangan yang baik, karena dengan adanya proses pencatatan 

keuangan di suatu perusahaan maka akan sangat membantu sekali dalam 

melakukan kegiatan operasional perusahaan. 

 Dengan mengetahui pentingnya informasi bagi perusahaan, maka setiap 

perusahaan berusaha membuat dan menerapkan sistem  informasi keuangan yang 

dapat menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu. Demikian juga 

dengan Kedai Kita, sebuah Usaha Dagang yang bergerak dalam bidang makanan. 

Sejak awal berdirinya Kedai Kita proses pencatatan semua aktivitas dan transaksi 

perusahaan masih secara manual. Mulai dari aktivitas pembelian, produksi, 

penjualan, pencatatan persediaan, penerimaan dan pengeluaran kas, sampai 

dengan pelaporan keuangan.  Kedai Kita tidak menggunakan dokumen-dokumen 

formal seperti nota pengeluaran barang jadi, surat penerimaan bahan, dan lain-

lain. Perushaan hanya mengandalkan catatan bagian administrasi pada sebuah 

buku setiap harinya. Namun tidak mengalami kendala yang berarti, dikarenkan 

skala perusahaan yang masih kecil dan sedikitnya transaksi yang terjadi. 
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Berdasarkan  informasi dari pimpinan Kedai Kita untuk penyusunan laporan 

keuangan membutuhkan proses selama 1 hari, sehingga membutuhkan waktu 

yang cukup singkat untuk mengetahui berapa besar jumlah keuntungan atau 

kerugian yang terjadi selama periode tertentu. Hal ini menjadi salah satu 

hambatan dalam membuat suatu informasi keuangan dikarenakan proses 

pengolahan data transaksi kurang cepat. 

 Dengan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, penulis mengambil 

sebuah judul “Pembuatan Program Sistem Informasi Keuangan Kedai Kita”. Oleh 

karena itu, Sistem Informasi Keuangan Kedai Kita ini bertujuan untuk 

mempercepat proses pengolahan data transaksi serta penyusunan dan penyajian 

laporan keuangan yang membutuhkan waktu singkat untuk mengetahui laporan 

keuangan dalam 1 periode. 

 Aplikasi ini nantinya mampu mencatat transaksi-transaksi yang ada, mulai 

dari transaksi harian, jurnal, buku besar, neraca saldo, laporan neraca. Semua data 

akan tersimpan dalam database. Dengan begitu dapat melakukan pemeriksaan 

dengan mudah serta memperoleh informasi yang ada di dalamnya. Dibandingkan 

dengan proses manual, proses komputerisasi dapat mencatat transaksi-transaksi 

yang terjadi sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan lebih efisien waktu. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah  : 

1. Bagaimana membuat Sistem Informasi Keungan yang dapat membantu 

dan mempercepat proses pencatatan transaksi? 

2. Bagaimana membuat Sistem Informasi Keuangan yang memudahkan 

dalam melakukan proses akuntansi, seperti pencatatan ke dalam jurnal 

menghasilkan laporan keuangan yang akurat? 

Adapun ruang lingkup batasan masalah yang ada dalam program ini 

nantinya antaralain : 
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1. Bentuk Buku Besar, Jurnal, Neraca Saldo, Neraca Lajur, Neraca 

Penyesuaian, Laporan Keuangan pada suatu database. 

2. Penghitungan dari Buku Besar, Jurnal, Neraca Saldo, Neraca Lajur, 

Neraca Penyesuaian, Laporan Keuangan Agar Tetap seimbang. 

3. Keakuratan Data pada database dengan data pada manualisasi. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah antara lain : 

1. Pada pembuatan laporan keuangan, inputan data berupa data transaksi 

pembelian, penjualan, kas masuk dankas keluar, dengan menggunakan metode 

periodik dengan akun-akun yang sudah ada atau standar Kedai Kita tersebut. 

2. Penulis hanya membuat laporan keuangan berupa, laporan jurnal, buku besar 

dengan akun yang sudah di perkirakan oleh Kedai Kita tersebut, neraca saldo, 

laporan arus kas, laba/rugi, perubahan modal dan laporan neraca. 

3. Aplikasi hanya  mencatat transaksi pembelian, penjualan, kas masuk/keluar, 

hutang dan piutang berupa data dengan bukti transaksi yang sudah ada.  

4. Pembagian hak akses berdasarkan 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan 

Adapun tujuan dari pembuatan programsistem informasi keuanganini 

adalah untuk menghasilkan program komputer dan supaya dapat di terapkan pada 

Kedai Kita. 

 

Manfaat 

1. Bagi penulis 

a. Dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama bangku perkuliahan. 

b. Dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan ilmu pengetahuan 

yangdiperoleh selama di bangku perkuliahan. 

2. Bagi pemakai 
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Dapat mencari dan memberikan hasil rekaman transaksi-transaksi yang terjadi 

dan lebih efisien waktu. 

3. Bagi lembaga Politeknik Negeri Jember 

Dapat dijadikan sebagai contoh wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai salah 

satu persyaratan tugas akhir. 


