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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat saat ini, sebagian 

besar masyarakat semakin merasakan bahwa teknologi informasi merupakan salah 

satu kebutuhan yang sangat penting. Demikian juga pada suatu organisasi 

diperlukan adanya teknologi informasi. Informasi yang baik adalah informasi 

yang dapat disediakan pada waktunya, bermanfaat, dan dapat diandalkan. Salah 

satu informasi yang penting dalam suatu organisasi yaitu sistem informasi 

keuangan. 

Sistem informasi keuangan merupakan sistem yang berfungsi untuk 

mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan 

organisasi, mengubah data tersebut menjadi informasi yang berguna bagi pihak 

manajemen dan membuat perencanaan serta menyediakan pengendalian yang 

memadai untuk menjaga aset-aset organisasi. Terdapat dua jenis organisasi, yaitu 

organisasi yang bertujuan mencari laba dan nirlaba. Organisasi nirlaba 

menghasilkan produk atau jasa tidak untuk bertujuan mencari laba, dan 

seandainya entitas tersebut menghasilkan laba, tidak akan pernah ada transaksi 

yang berhubungan dengan pembagian laba kepada pendiri atau pihak-pihak yang 

mengklaim sebagai pemilik. (Sulistiawan, 2007:5)  

Setiap organisasi pasti membutuhkan pengelolaan sistem keuangan yang 

baik. Pengelolaan keuangan yang dilakukan secara manual memiliki banyak 
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kelemahan antara lain proses pencatatan berulang yang harus dilakukan, update 

data yang relatif lambat, dan diperlukan pemeriksaan berulang untuk 

mendapatkan informasi dengan tingkat akurasi yang tinggi. Pengembangan sistem 

informasi keuangan berbasis komputer merupakan solusi terhadap permasalahan 

yang ada. Sistem ini mampu mengolah data keuangan dengan lebih efektif dan 

efisien. Sistem ini juga mampu untuk mendukung proses penyusunan laporan 

dengan cepat, akurat, dan beragam untuk berbagai kepentingan. 

Organisasi Gereja merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba dalam 

bidang keagamaan, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) 45 tahun 2011 tentang organisasi nirlaba, bahwa organisasi nirlaba juga 

harus dan berhak untuk membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada para 

pemakai laporan keuangan. Gereja sebagai sebuah organisasi juga membutuhkan 

pengelolaan sistem informasi keuangan yang baik. Sehingga dapat memperlancar 

aktivitasnya dan membantu gereja dalam pengambilan keputusan.  

Pada Gereja Methodist Indonesia (GMI Yerusalem Sidowaluyo) 

memiliki sumber keuangan yang berasal dari hasil kebun gereja dan persembahan 

jemaat merupakan persepuluhan jemaat, persembahan janji iman, persembahan 

sosial, persembahan ibadah umum minggu, persembahan ibadah Persekutuan Pria 

Methodist Indonesia (P2MI), Persekutuan Wanita Methodist Indonesia (PWMI), 

Persekutuan Pemuda Pemudi Methodist Indonesia (P3MI), Ibadah Sekolah 

Minggu, persembahan natal yang dilakukan setiap minggu ke-2 dan ke-4, 

persembahan pembangunan yang dilakukan setiap minggu ke-1 dan minggu ke-3, 

ibadah sel grup, dan persembahan ucapan syukur lainnya. Sedangkan pengeluaran 
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keuangan yang paling utama adalah pembelian peralatan gereja dan beban-beban 

operasional gereja, seperti beban listrik, iuran pensiun, persepuluhan ke distrik, 

Nafkah Pendeta dan sebagainya.    

Pengelolaan keuangan sepenuhnya diserahkan kepada majelis dan 

bendahara gereja dalam mengelola keuangan masih dilakukan secara manual, 

data-data penerimaan dan pengeluaran keuangan masih dicatat dalam buku besar 

dan pembuatan laporan keuangan menggunakan aplikasi microsoft word hal ini 

menyebabkan sering terjadi kesalahan dalam pecatatan data-data keuangan dan 

informasi keuangan yang dihasilkan menjadi terlambat karena membutuhkan 

waktu yang cukup lama dalam pembuatan laporan keuangan gereja. Maka 

diperlukan sebuah sistem informasi keuangan untuk mempermudah pengelolaan, 

penyimpanan data keuangan dan pembuatan laporan secara akuntabilitas, efisien 

dan transparan. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk 

membuat sebuah sistem yang berjudul “Sistem Informasi Keuangan Berbasis 

Client Server (Studi Kasus : GMI Yerusalem Sidowaluyo)”. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana merancang sistem informasi keuangan gereja berbasis client 

server? 

2. Bagaimana mengimplementasikan sistem informasi keuangan gereja berbasis 

client server? 
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1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitaian ini adalah sebagai berikut: 

1. Merancang sistem informasi keuangan GMI Yerusalem Sidowaluyo berbasis 

client server. 

2. Membantu pengelolaan, penyimpanan data keuangan dan pembuatan laporan 

sesuai dengan standar akuntansi keuangan nirlaba secara efisien, transparan 

dan akuntabilitas. 

1.4.    Batasan masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini membahas sistem informasi keuangan gereja berbasis client 

server. 

2. Output yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu laporan aktivitas, laporan 

arus kas dan laporan data jemaat. 

1.5.      Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan evaluasi dan masukan terhadap sistem informasi keuangan 

gereja yang ada saat ini, untuk meningkatkan dalam pelayanan majelis, 

bendahara dan pimpinan jemaat gereja.  

2. Memberikan rancangan sistem informasi keuangan gereja yang 

terkomputerisasi, sehingga dapat membantu GMI Yerusalem untuk 

mengelola data keuangan. 

3. Memberikan keluaran (output) berupa laporan aktivitas, laporan arus kas 

sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.  
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1.6.    Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya 

adalah: 

1. Sistem yang dibangun yaitu sistem keuangan gereja berbasis client server. 

2. Metode pengembangan sistem menggunakan metode prototyping 

evolutionary. 

3. Sistem yang dirancang di modelkan dengan pemodelan terstruktur yaitu 

Diagram Konteks, DFD, dan ERD. 

4. Implementasi sistem ini menggunakan bahasa pemrograman Delphi 2009. 

5. Output yang dihasilkan dalam sistem ini laporan aktivitas, laporan arus kas 

dan laporan data jemaat. 

1.7.  Sistematika Penelitian 

Sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari 6 bab yang saling 

berhubungan. Sistematika penulisan tersebut dijabarkan dalam uraian berikut ini:  

BAB І  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian dan sistematika 

penelitian. 

BAB ІІ  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan pembahasan penelitian terdahulu dan teori yang mendukung 

penelitian atau objek penelitian serta kerangka pemikiran. 

BAB ІІІ  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang  tahapan penelitian dan metode pengumpulan data. 
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BAB ІV  ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisikan tentang analisis kebutuhan, rancangan Data Flow Diagram 

(DFD) , rancangan antarmuka pengguna dan konstruksi sistem. 

BAB V  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang penjelasan hasil penelitian, pembahasan penelitian, 

pengujian blackbox, lingkungan pengujian. 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan tentang simpulan dan saran-saran penulis pada penerapan sistem 

Informasi Keuangan (Studi Kasus : GMI Yerusalem Sidowaluyo) 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


