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1.1 Latar Belakang  

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki potensi 

yang sangat besar dalam meningkatkan taraf  hidup rakyat. Peran UMKM 

ditunjukan dengan kontribusinya terhadap produk nasional, jumlah unit usaha dan 

pelaku usaha, penyerapan tenaga kerja serta perekonimin nasional (kementrian 

koprasi dan UMKM  RI, 2011) 

 Semakin berkembangnya zaman, teknologi informasi saat ini memiliki 

peranan yang sangat penting di segala bidang. Terutama dalam pengelolaan data 

keuangan pada UMKM, teknologi informasi menjadi hal penting dalam 

pengelolaan data keuangan karena telah dipercaya dapat membantu bagian 

keuangan atau akuntansi dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat, dan 

mengefektifkan waktu dalam penyusunannya. Tentunya teknologi informasi yang 

digunakan untuk pengelolaan data keuangan tersebut bukan hanya dapat 

mempermudah pihak perusahaan dalam menghasilkan laporan keuangan akan 

tetapi juga harus sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berlaku.  

Indri salon dan weding organizer merupakan salah UMKM yang bergerak 

dibidang jasa sejak tahun 2012. Jasa yang ditawarkan pada UKM ini diantaranya 

yaitu potong rambut, creambath, smoothing, bonding, facial, masker, dan lain-lain 

serta jasa penyewaan alat-alat pernikahan atau weding berupa tenda, dekorasi, alat 

make-up, parti dan panggung.  Indri salon dan Weding  Organizer didirikan oleh 

pasangan suami istri dan saat ini memiliki 3 karyawan tetap untuk salon dan 4 
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karyawan tidak tetap untuk weding organizer yang pada dasarnya tujuan 

didirikannya adalah untuk memperoleh keuntungan atau laba.  

Mengingat banyaknya transaksi keuangan yang terjadi pada Indri salon dan 

weding organizer setiap harinya, maka diperlukannya pencatatan transaksi 

keuangan berbasis teknologi informasi untuk membantu pengambilan keputusan 

yang cepat dan efektif (Romney, 2013). Pencatatan transaksi keuangan yang 

dilakukan saat ini masih menggunakan cara manual yaitu dengan menggunakan 

buku untuk mencatat setiap terjadi transaksi keuangan jasa dan kalkulator sebagai 

alat hitungnya. Proses manual tersebut akan sangat berisko terhadap kesulitan dan  

keamanan data karena tidak ada hak akses yang mengamankanya sehingga siapa 

saja dapat memanipulasi transaksi keuangan tersebut, keamanan data merupakan 

komponen yang sangat penting dalam sutau sistem, keamanan harus terintegrasi 

dengan sistem, memungkinkan untuk izin akses keamanan yang akan diterapkan 

pada tingkat yang berbeda dalam sistem (Adam, 2008).  

Pengolahan data pemesanan alat-alat pernikahan pada Indri Salon dan Weding 

Organizer juga masih manual yang menyebabkan data pencatatan pemesanan dan 

bukti  pemesanan dapat terpisah atau tersebar sehingga dalam melakukan 

pencarian data kembali akan mengalami kesulitan. Terkadang juga pemilik masih 

menerapkan sistem mengingat dan sistem kepercayaan yaitu tanpa memberikan 

bukti pemesanan kepada pelanggan. Hal ini akan menyebabkan terjadinya 

kecurangan atau penipuan yang merupakan mendapatakan keuntungan yang tidak 

jujur dari orang lain, sehingga perusahaan akan mengalami kerugian. (Romney, 

2013).  
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Pada dasarnya hal-hal tersebut disebabkan karena Indri Salon dan Weding 

Organizer belum atau tidak menerapkan sistem keuangan yang memadai. Dengan 

berlakunya sistem pencatatan yang berjalan saat ini, ketika perusahaan ingin 

memperluas uasahanya, maka perusahaan akan mengalami kendala dalam hal 

melakukan peminjaman modal di bank, karena tidak menghasilkan laporan 

keuangan yang sesuai, hal ini juga didukung oleh keterbatasan pengetahuan 

karyawannya dalam melakukan penyusunan laporan keuangan tersebut. Padahal 

laporan keuangan dapat digunakan untuk memantau posisi keuangan perusahaan 

dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan serta sebagai pondasi awal 

dalam melakukan pinjaman modal di Bank. 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka Indri salon dan weding 

organizer memerlukan suatu sistem informasi akuntansi tranasaksi keuangan yang 

dapat melakukan pengolahan transaksi keuangan jasa berbasis teknologi dan 

informasi sehingga dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pemilik 

dalam menunjang pengambilan keputusan dan dapat mengurangi risiko 

kecurangan atau penipuan dari pihak internal maupun eksternal serta dapat 

digunakan untuk menunjang proses peminjaman modal di Bank. 

Berkaitan dengan   hal-hal tersebut, maka penulis  tertarik  untuk  melakukan  

penelitian dengan  judul:  “Analisis dan Peranncangan Sistem Informasi  

Transaksi Keuangan Jasa pada Indri Salon dan Weding Organizer. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang memadai, penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana membangun sistem yang dapat menghasilkan laporan 

keuangan yang  akan digunakan untuk memantau posisi keuangaan 

perusahaan dan sebagai dasar dalam melakukan pinjaman modal?. 

2. Bagaimana mengatasi permasalahan pencatatan transaksi keuangan jasa 

pada Indri Salon dan Weding Organizer agar tidak terjadi kecurangan oleh 

karyawan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitaian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk membangun  sistem pencatatan transaksi keuangan jasa yang dapat 

menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan pedoman teknis 

pencatatan transasksi keuangan sektor jasa dari Bank Indonesia seingga 

pemilik dapat memantau posisi keuangan untuk peminjaman modal. 

2. Untuk membangun sistem yang dapat melakukan mengolahan data 

transaksi jasa dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja 

karyawan pada Indri Salon dan Weding Organizer sehingga bisa 

mencegah terjadinya kecurangan karyawan. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitia ini adalah sebagai berikut: 
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1. Menggunakan  pedoaman teknis pencatatan transaksi keuangan sektor 

jasa dari Bank Indonesia dalam melakukan penyusunan transaksi 

keuangan. 

2. Pengolahan data transaksi keuangan jasa ini hanya menghasilkan laporan 

keuangan yang meliputi laporan arus kas dan laporan labarugi, laporan 

penjualan, laporan hutang dan piutang. 

3. Dalam melakukan analisis transaksi keuangan, analisis  yang digunakan 

adalah analisis akuntansi dan PIECES. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan kemudahan pada pemilik dalam mengontrol posisi keuangan 

dari laporan keuangan yang dihasilkan, sehingga pemilik dapat 

melakuakan pengembangan usahanya melalui penambahan modal dari 

pihak eksternal.  

2. Memberikan kemudahan bagi pemilik perusahaan dalam melakukan 

pengolahan data transaksi dan melakukan pengawasan kinerja karyawan 

sehingga dapat mengatasi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. 

 


