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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Perkembangan teknologi informasi merambah pada segala bidang kehidupan 

diseluruh dunia, yang dipicu oleh kompleksitas kegiatan usaha dan meningkatnya 

kebutuhan akan informasi. Perusahaan sebagai pelaku bisnis membutuhkan suatu 

proses pengolahan transaksi bisnis atau keuangan yang dapat dilakukan dengan 

proses yang lebih efektif dan efisien yang dapat membantu proses pengolahan 

data-data keuangan, sehingga munculah konsep sistem informasi akuntansi yang 

mulai berkembang sebelum abad ke-20. Sistem informasi pendapatan ini 

menyediakan informasi pendapatan sebagai output. Salah satu sistem yang 

penting dalam sebuah sistem informasi yaitu sistem informasi pendapatan yang 

merupakan aktivitas formal. Dalam bentuk paling sederhana, siklus pendapatan 

adalah pertukaran langsung dari produk akhir dan jasa menjadi laporan dalam satu 

kali transaksi antara penjual dan pembeli. Hal utama yang perlu diperhatikan oleh 

setiap perusahaan  yaitu yang berkaitan dengan pengelolaan  informasi,  karena 

pada saat ini informasi merupakan hal yang sangat penting dan berharga bagi 

perusahaan. Salah satu informasi penting yang dibutuhkan perusahaan adalah 

tentang keadaan atau posisi keuangaan yang dimiliki perusahaan saat ini. 

PT ALP (Atosim Lampung Pelayaran) yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso 

No. 88 J, Garuntang Bandar Lampung, merupakan perusahaan yang bergerak pada 

bidang jasa pengangkutan kapal penumpang dan barang. PT PT ALP untuk rute 

Panjang-Tj Priok terdapa 8 kapal, Bakauheni-Merak 4 Kapal, Jakarta 3 Kapal, dan 

menambah 3 kapal untuk melayani Short Sea Shipping. Pada pengolahan data 



2 
 

pendapatan telah dikelola secara terkomputerisasi menggunakan aplikasi 

Microsoft excel tetapi masih terdapat kendala sering terjadi redudansi data yang 

mengakibatkan penumpukan data, tidak ada tingkat keamanan karena tidak 

adanya hak akses (login) sehingga data dapat diketahui oleh pihak lain, dalam 

perekapan data penjualan admin masih membutuhkan waktu yang lama, karena 

admin merekap satu persatu berdasarkan data penjualan yang telah tersimpan, 

sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyajian laporan pendapatan 

maupun laporan produksi. 

Solusi dari kendala diatas akan dibuat sistem informasi pendapatan untuk 

mendata dan mengelolah data pendapatan menggunakan aplikasi Borland Delphi 

dan MySQL sebagai DBMS. Sehingga karyawan dapat mengelola data dengan 

cepat, tepat, dan aman serta menghasilkan informasi dan laporan yang dibutuhkan 

oleh PT Atosim Lampung Pelayaran. Berdasarkan kebutuhan perusahaan maka 

penulis memilih judul “Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Penjualan 

Tiket (Study Kasus : PT Atosim Lampung Pelayaran)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam  

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana mambangun sistem informasi pendapatan pada PT Atosim 

Lampung Pelayaran ? 

2. Bagaimana merancang sistem pendapatan pada PT Atosim Lampung 

Pelayaran ? 
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1.3 Batasan Masalah 

Penulis memberikan batasan masalah pada pembahasan dalam penelitian ini, 

agar pembahasannya tidak terlalu luas atau menyimpang, yaitu : 

1. Data yang dikelola yaitu data pendapatan penjualan tiket. 

2. Keluaran (output-an) yaitu laporan pendapatan, dan laporan produksi. 

3. Metode pengembangan sistem menggunakan metode waterfall, dan metode 

perancangan sistem yaitu UML. 

4. Aplikasi yang digunakan adalah Borland Delphi dan MySQL sebagai 

database. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian skripsi ini adalah : 

a. Bagi PT Atosim Lampung Pelayaran  dapat dijadikan membantu penyelesaian 

masalah untuk membuat keputusan bagi perusahaan, khususnya mengenai 

sistem pendapatan. 

b. Bagi Perguruan Tinggi diharapkan dapat menambah informasi dan referensi 

bagi mahasiswa.  

c. Bagi Penulis meningkatkan wawasan berpikir ilmiah dan kemampuan 

menganalisis suatu masalah khususnya dalam hal terkait dengan sistem 

manajemen pendapatan.  

1.5 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan 

sasaran. Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah : 

1) Mengelola data pendapatan  pada PT Atosim Lampung Pelayaran. 
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2) Membangun sistem aplikasi untuk membantu proses pengolahan data 

pendapatan pada PT Atosim Lampung Pelayaran. 

1.6     Keaslian Penulisan 

Keaslian penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah: 

1. Sistem yang dibangun yaitu sistem informasi manajemen pendapatan 

penjualan tiket. 

2. Metode pengembangan sistem menggunakan metode waterfall. 

3. Sistem yang dirancang dimodelkan dengan pemodelan UML yaitu Use 

case, Activity Diagram, Class Diagram. 

4. Implementasi sistem ini menggunakan bahasa pemrograman Deplhi7. 

5. Output yang dihasilkan dalam sistem ini laporan pendapatan dan laporan 

produksi. 
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