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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sistem informasi merupakan suatu cara tertentu untuk menyediakan 

informasi yang dibutuhkan oleh organisasi untuk beroperasi dengan cara yang 

sukses dan untuk organisasi bisnis dengan cara yang menguntungkan (Wahyono, 

2004). Perkembangan teknologi sistem informasi merambah pada segala bidang 

kehidupan di seluruh belahan penjuru dunia, yang dipicu oleh meningkatnya 

kompleksitas kegiatan usaha dan meningkatnya kebutuhan akan komputer. 

Perusahaan sebagai pelaku bisnis membutuhkan suatu proses pengolahan transaksi 

bisnis/keuangan yang dapat dilakukan dengan proses pengolahan data-data 

keuangan tersebut, sehingga munculah konsep sistem informasi akuntansi yang 

mulai berkembang (Puspitawati & Anggadini, 2011). Teknologi informasi telah 

menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan bisnis, memberikan andil besar 

terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur, operasi, dan 

manajemen organisasi. Berkat teknologi sistem informasi ini, berbagai kemudahan 

dapat dirasakan oleh manusia (Kadir, 2003). 

Barbershop Arjuna merupakan salah satu perusahaan milik swasta yang 

bergerak di bidang jasa berupa salon khusus pria. Jasa yang diberikan dapat 

menghasilkan pendapatan bagi perusahaan dan karyawan. Pendapatan merupakan 

penerimaan dana dari penyerahan barang atau jasa dalam usaha mencapai tujuan 

perusahaan (Sadeli, 2000). Pendapatan dihasilkan apabila entitas bersangkutan 

pada hakikatnya telah menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukan untuk 

mendapat hak atas manfaat tang dimiliki oleh pendapatan itu (Ratunuman, 2013). 
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Dalam pengerjaan laporan pendapatan menggunakan waktu yang sedikit lama, 

terkadang kepala cabang dan karyawan yang ingin mengetahui pendapatannya hari 

itu harus menunggu hasil perhitungan pendapatan dari kasir (Ningsih, 2018).  

Berdasarkan penelitian terdahulu (Mustakim, 2013) “Analisis dan 

Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Laporan Keuangan pada Pusat 

Perusahaan Distributor Air Mineral MQ Jernih Yogyakarta” menghasilkan sebuah 

penelitian tentang merancang sistem informasi akuntansi laporan keuangan yang 

menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 2010 dengan menggunakan 

database SQL Server. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan Laporan 

Keuangan yang akurat sehingga bisa menjadi acuan pemilik usaha dalam 

pengambilan keputusan bisnis dan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang 

terjadi. Berdasarkan penelitian (Wildawati, 2017) “Sistem Informasi Akuntansi 

Pendapatan Jasa Servis Berbasis Komputer Pada Ahass 15664 Elang Sakti Motor” 

menghasilkan sebuah penelitian tentang merancang sistem informasi pendapatan 

menggunakan bahasa pemrograman Java (netbeans) dengan menggunakan SQL 

Server. Dalam penelitian ini bertujuan untuk membuat program pemasaran yang 

memiliki tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi dan juga meningkatkan laba 

dengan baik”. Berdasarkan penelitian ( (Nugroho, 2012) “Aplikasi Sistem 

Informasi pada Jasa Usaha Laundry” menghasilkan sebuah penelitian tentang 

merancang sistem informasi jasa usaha laundry menggunakan aplikasi Microsoft 

Visual Basic 6.0 dan penggunaan Crystal report untuk tampilan laporan. Dalam 

penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu sistem yang mudah digunakan oleh 

setiap user tanpa harus pusing memikirkan penanganan database yang banyak.”. 
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Dari ketiga penilitian terdahulu tentang pembangunan sistem informasi 

laporan pendapatan, peneliti dan penulis terdapat sebuah kesamaan dalam hal 

tujuan yaitu sama-sama merancang dan membangun sistem yang dapat membantu 

meningkatkan kemudahan dalam proses kerja pegawai. Namun dalam 

pembuatannya juga terdapat beberapa perbedaan dalam aplikasi dan metode yang 

digunakan untuk merancang sistem ini, disini penulis menggunakan Java (netbeans) 

sebagai bahasa pemrograman sistem dan menggunakan database SQL Server serta 

menggunakan metode Prototype. Nanti program akan di uji menggunakan 

Blackbox. Dalam sistem yang di rancang oleh penulis terdapat fitur untuk membuat 

data, menghapus data, mengedit dan menyimpan data serta mencetak laporan. 

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang maka diusulkan sistem untuk 

meningkatkan kinerja dalam penyajian laporan pendapatan menggunakan teknologi 

komputer, yaitu berbasis desktop sebagai fasilitas pendukung utama dengan tujuan 

agar proses tersebut lebih memudahkan pengguna dan dapat dilaksanakan secara 

efektif dan efisien guna mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. Maka dalam penelitian ini membahas tentang “Perancangan Sistem 

Informasi Laporan Pendapatan pada Barbershop Arjuna” yang akan 

membantu perusahaan dalam penyediaan informasi. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan 

masalah adalah Bagaimana membangun Sistem Informasi Laporan Pendapatan Jasa 

Pada Barbershop Arjuna Bandar Lampung?. 
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1.3 Batasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis 

membatasi masalah yang akan dibahas sebagai berikut : 

1. Sistem hanya menyajikan laporan pendapatan yang memiliki fasilitas untuk 

menyimpan data, menambah data, membatalkan data, menghapus data, 

mengedit data, mengeluarkan program dan mencetak data. 

2. Pengolahan dana hanya transaksi mengenai laporan pendapatan. 

3. Dapat mencetak Laporan pendapatan perusahaan dan karyawan. 

4. Penelitian dilakukan pada Barbershop Arjuna. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Laporan Akhir Studi ini adalah untuk menghasilkan Sistem 

Informasi Laporan Pendapatan Jasa Pada Barbershop Arjuna sehingga Kasir dan 

karyawan mampu langsung dapat melihat hasil pendapatan yang di peroleh dari jasa 

tersebut. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang didapatkan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memberikan pelayanan kebutuhan penyajian laporan pendapatan 

secara komputerisasi. 

2. Meningkatkan kinerja sistem yang lebih efektif dan efisien dalam 

pengeloalaan pendapatan.  

3. Untuk meningkatkan kualitas laporan pendapatan perusahaan dan karyawan. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

1. Wawancara (Interview) 

Metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan 

pegawai atau karyawan yang bersangkutan mengenai  masalah yang dibahas 

pada tugas akhir untuk mendapatkan data-data yang sudah dipersiapkan  guna 

memperoleh informasi yang dibutuhkan. 

2. Pengamatan (Observation) 

Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan dan 

peninjauan secara langsung terhadap objek penelitian mengenai sistem yang 

sedang berjalan di perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan data-data 

yang benar dan akurat serta mempermudah dalam penyusunan tugas akhir. 

3. Tinjauan Pustaka (Study literature) 

Metode yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan mengutip 

beberapa sumber pustaka sebagai referensi yang terkait dengan penyusunan 

tugas akhir ini dan ada hubungannya dengan data yang diperlukan. 

4. Dokumentasi 

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan atau berkas yang di 

butuhkan untuk penulisan tugas akhir. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Tugas akhir merupakan suatu Karya Tulis yang dibuat oleh Mahasiswa yang 

telah melaksanakan tugas akhir dengan sistem penulisan yang telah ditentukan. 

Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini antara lain: 
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BAB I Pendahuluan  

Pokok bahasan meliputi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari pembahasan secara detail, 

dapat berupa definisi-definisi atau model yang langsung berkaitan dengan ilmu atau 

masalah yang diteliti. Selain itu, bab ini juga menjelaskan tentang informasi hasil 

penelitian dan menghubungkannya dengan masalah penelitian yang sedang diteliti 

serta membandingkannya dalam bentuk tabel. 

BAB III Analisis dan Perancangan Sistem 

Bab ini menguraikan tentang gambaran obyek penelitian, misalnya gambaran 

umum perusahaan, gambaran umum produk, serta data yang dipergunakan untuk 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan kegiatan 

penelitian dan menguraikan tentang analisis terhadap permasalahan yang terdapat 

di kasus yang sedang diteliti. Meliputi analisis terhadap masalah sistem yang 

sedang berjalan, analisis hasil solusinya, analisis kebutuhan terhadap sistem yang 

diusulkan, analisis kelayakan sistem yang diusulkan. Perancangan sistem berisikan 

model-model penyelesaian masalah sistem lama dengan membuat rancangan untuk 

sistem baru yang diusulkan. 

BAB IV Implementasi dan Pembahasan 

Bagian ini berisi penjelasan tentang lingkungan implemetasi (OS, perangkat 

keras dan bahasa pemrograman yang digunakan), file-file implementasi analisa dan 
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perancangan sistem dari masing masing modul atau klas (relasinya) serta algoritma 

yang diimplementasikan. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Berisi Simpulan dan Saran tentang ringkasan pembahasan dan saran dari hasil 

penemuan penyusun selama melaksanakan studi kasus pada perusahaan tersebut. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 


