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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi

manusia dalam melaksanakan tugas dan kepentingannya. Banyak sekali

bagian ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengalami perkembangan

yang begitu pesatnya, hal itu didukung oleh sumber daya alam dan sumber

daya manusia yang memadai dan berkualitas. Salah satu diantaranya

adalah bidang teknologi informasi dan pengolahan data. Saat ini suatu

bentuk informasi dan data bisa dibuat sesuai dengan apa yang kita

inginkan, dan banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk

mengembangkannya. pemanfaatan teknologi komputer juga menjadi

perhatian dari kalangan pendidikan, khususnya instansi sekolah.

SMAN 1 Air Naningan adalah sekolah yang berada di wilayah

kabupaten Tanggamus dan baru berusia tiga tahun. Karena masih baru

tentunya sekolah tersebut masih mengalami kendala-kendala di beberapa

manajemen salah satunya adalah proses pembayaran uang komite.

Pembayaran uang iuran perbulan komite dan komputer mempunyai peran

penting dalam aktivitas sekolah. Pembayaran komite dan komputer pada

SMAN 1 Air Naningan Tanggamus saat ini masih menggunakan pencatat

pada kartu pembayaran kemudian data pembayaran direkap secara

manual pada buku besar.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis ditemukan

beberapa masalah berkaitan dengan proses pencatatan yang masih

manual pada pembayaran komite dan komputer menggunakan buku besar,

proses pencatatannya membutuhkan waktu yang lama serta

memungkinkan terjadi kesalahan, sehingga keterlambatan dalam

pembuatan laporan. Informasi yang diperoleh tidak selalu akurat antara

pendataan petugas pembayaran dan bendahara sering terjadi kekeliruan

karena belum adanya database yang terpusat. Oleh sebab itu, perlu
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dikembangkan suatu sistem yang terhubung dalam jaringan untuk

membantu kelancaran proses pengolahan data memberikan kemudahan

dalam menyajikan informasi dan data yang cepat. Selain itu juga

menghemat waktu dan biaya yang digunakan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada pada SMAN 1 Air

Naningan Tanggamus maka penulis membuat laporan yang berjudul

“Analisis Penerapan Informasi Akuntansi Dalam Proses Pembayaran

Komite dan Komputer pada SMAN 1 Air Naningan Tanggamus”.

1.2. Perumusan masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan informasi akuntansi dalam proses

pembayaran komite dan komputer pada SMAN 1 Air Naningan

Tanggamus?

2. Bagaimana merancang dan membangun sistem pembayaran

komite dan komputer pada SMAN 1 Air Naningan Tanggamus?

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dibatasi pada pembayaran komite dan

komputer pada SMAN 1 Air Naningan Tanggamus.

2. Analisis ini akan diterapkan dengan menggunakan bahasa

pemrograman JAVA.

3. Penelitian ini hanya membahas tentang laporan pembayaran komite

dan komputer dengan menggunakan perhitungan jurnal, buku besar,

atas transaksi pembayaran SMAN 1 Air Naningan Tanggamus.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan informasi akuntansi dalam proses

pembayaran komite dan komputer pada SMAN 1 Air Naningan

Tanggamus .
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2. Merancang dan membangun sistem pembayaran komite dan

komputer pada SMAN 1 Air Naningan Tanggamus untuk

memberikan kemudahan dalam pengolahan data komite dan

komputer, serta mendapatkan informasi yang cepat untuk

meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi.

1.5. Manfaat Yang Diharapkan

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bahan

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis penerapan

informasi akuntansi dalam proses pembayaran komite dan

komputer pada SMAN 1 Air Naningan Tanggamus.

2. Sistem informasi pembayaran komite dan komputer pada SMAN 1

Air Naningan Tanggamus diharapkan dapat membantu

memperlancar proses pengolahan data dan menyajikan hasil

laporan yang akurat dan tepat waktu.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi yang akurat dan untuk mempermudah

dalam penulisan ini maka, penulis dapat menggunakan metode :

1. Wawancara ( Interview )

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara

langsung yang behubungan dengan judul tugas akhir studi ini

dengan karyawan bagian pembukuan.

2. Pengamatan ( Observation )

Penulis mengadakan pengamatan secara langsung ke kantor dan

melakukan pencatatan atas kejadian yang terjadi untuk

memperoleh data dan informasi mengenai gambaran keadaaan

kantor yang sebenarnya.

3. Dokumentasi ( Documentations )
Peneliti ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data pembayaran

komite dan komputer yang digunakan oleh bendahara pembayaran
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komite pada SMAN 1 AIRNANINGAN TANGGAMUS.

4. Tinjauan Pustaka ( Library Research )

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan atau data

yang diperlukan melalui sumber-sumber pustaka, buku-buku

referensi sebagai bahan landasan teori tugas akhir studi.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Akhir Stadi ini secara garis besar

dikelompokan atas lima bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah,

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode

pengumpulan data dan sistematika penulisan Laporan Tugas Akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari pembahasan

secara rinci, berupa definisi-definisi atau model yang langsung

berkaitan dengan ilmu atau permasalahan yang sedang diteliti.

Selain itu bab ini juga menjelaskan tentang pengertian analisis,

informasi akuntansi, komite, pengertian basis data, pengertian

MySQL, pengertian java, pengertian UML dan metode

pengembangan sistem.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini menguraikan gambaran umum perusahaan yang berisi

tentang sejarah singkat perusahaan, visi dan misi, struktur

organisasi, uraian kerja, serta data yang digunakan untuk

memecahkan masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian,

meliputi analisis masalah sistem yang sedang berjalan, analisis

hasil solusinya, analisis kebutuhan terhadap sistem yang diusulkan,

analisis kelayakan sistem yang diusulkan serta perancangan sistem
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yang berisikan model-model penyelesaian masalah sistem lama

dengan membuat rancangan untuk sistem baru yang diusulkan.

BAB 1V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Bab ini berupa implementasi sistem yang dirancang oleh penulis

dan membahas tentang tahapan penelitian, tahap analisis, desain,

hasil testing, dan implementasinya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan hal-hal penting yang dapat disimpulkan dari

pembahasan atas sistem informasi, referensi yang juga dilengkapi

dengan saran yang dapat di jadikan masukan atau pertimbangan

dalam kebijakan-kebijakan di masa yang akan datang.


