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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Pendapatan atau  income adalah uang yang diterima oleh seseorang dari 

perusahaan  dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga dan laba termasuk juga 

beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pension (Adji, 2004). Menurut Yuliana  

Sudremi (2007) pendapatan merupakan semua penerimaan  seseorang sebagai 

balas jasanya dalam proses produksi. Balas jasa  tersebut bisa berupa upah, bunga, 

sewa, maupun, laba tergantung pada faktor produksi pada yang dilibatkan dalam 

proses produksi.  Suyanto (2010) mendefinisikan pendapatan adalah sejumlah 

dana yang diperolah dari  pemanfaatan faktor produksi yang dimiliki. Menurut 

Theodurus M.Tuanakotta (2011), pendapatan (revenue) dapat didefinisikan secara 

umum sebagai hasil dari suatu perusahaan. Pendapatan adalah darah kehidupan 

dari suatu perusahaan. Mengingat pentingnya sangat sulit mendefinisikan 

pendapatan sebagai unsurakuntansi pada dirinya sendiri. Pada dasarnya 

pendapatan adalah kenaikanlaba. Seperti laba pendapatan adalah proses arus 

penciptaan barang atau jasa oleh suatu perusahaan selama suatu kurun waktu 

tertentu. Umumnya,pendapatan dinyatakan dalam satuan moneter (uang)”. 

Sedangkan Bulletin (2015), mengatakan pendapatan berasal dari penjualan barang 

dan pemberian jasa dan diukur dengan jumlah yang dibebankan kepada 

langganan, klaim atas barang dan jasa yang disiapkan untuk mereka. Juga 

termasuk laba dari penjualan atau pertukaran aset (kecuali dari surat berharga), 

hak dividen dari investasi dan kenaikan lainnya pada equity pemilik kecuali yang 

berasal dari modal donasi dan penyesuaian modal. 
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PT Bintang Buana Jaya merupakan salah satu perusahan contractor civil 

khusus dalam bidang pekerjaan jalan dan jembatan kereta api secara keseluruhan 

dan perawatannya, dalam pengelolaan data pendapatan proyek pada PT Bintang 

Buana Jaya pendapatan dimulai pada pelanggan melakukan jasa perbaikan atau 

pembuatan rel kereta api, proses pengolahan data pendapatan masih dilakukan 

secara konvensional yaitu dicatat kedalam buku laporan pendapatan, dan akan 

direkap kedalam aplikasi spread sheet. Masalah pada PT Bintang Buana Jaya 

yaitu belum terdapat sistem untuk pengolaan data pendapatan proyek pada                  

PT Bintang Buana Jaya, tidak adanya laporan keuangan atas pendapatan proyek 

yang didapat, pernah teradi kehilangan laporan, dan pernah terjadi kesalahan 

dalam pencatatan data, penumpukan file atau folder, serta tidak ada laporan 

perpriode. 

Solusi dari masalah diatas maka akan dibuatkan sistem informasi pendapatan 

proyek kereta api untuk memgembangkan sarana pengolahan data pendapatan 

menggunakan aplikasi online, diharapkan dapat mengelola data pendapatan sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan dan menghasilkan laporan yang dibutuhkan oleh 

PT Bintang Buana Jaya. Berdasarkan kebutuhan perusahaan maka penulis 

memilih judul “Sistem Informasi Pendapatan Project Rel Kereta Api (Study 

Kasus : PT Bintang Buana Jaya)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam  

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana mengelola data pendapatan proyek rel kereta api pada PT Bintang 

Buana Jaya ? 
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2. Bagaimana mengimplementasikan sistem pendapatan proyek rel kereta api 

secara priode pada PT Bintang Buana Jaya? 

 

1.3 Batasan Masalah  

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu memiliki batasan masalah. 

Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain adalah : 

1. Sistem hanya pada pengolahan data pendapatan proyek rel kereta api. 

2. Menggunakan metode pengembangan sistem waterfall. 

3. Inputan sistem yaitu data pelanggan, data jenis proyek, dan data 

pendapatan. 

4. Laporan yang dibuat adalah laporan penerimaan kas, buku besar, dan 

jurnal penerimaan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan 

sasaran. Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah : 

1. Mengelola data pendapatan proyek kereta api pada PT Bintang Buana 

Jaya. 

2. Mengimplementasikan sistem informasi pendapatan proyek kereta api 

pada PT Bintang Buana Jaya. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Mempermudah pengolahan dan penyimpanan data pendapatan sehingga 

mengahasilkan laporan sesuai dengan yang dibutuhkan PT Bintang Buana 

Jaya. 

2. Mempermudah pelanggan dalam transaksi pembayaran dan mendapatkan 

informasi seputar pembayaran yang telah dilakukan. 

3. Sistem dapat tersimpan dengan aman kedalam database dan dapat mencetak 

jurnal dan buku besar penerimaan kas. 

 


