
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Semakin berkembangnya zaman, teknologi informasi saat ini memiliki 

peranan yang sangat penting di segala bidang. Terutama dalam pengelolaan 

data keuangan, 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.  

Retno Salon Rias Pengantin dan Dekorasi merupakan salah satu tempat jasa 

penyewaan peralatan pernikahan di Jalan Drs. Alimudin Umar Gang. Seri 

Campang Raya Sukabumi Bandar Lampung yang berdiri sejak tahun 1996, 

didirikan oleh pasangan suami istri dan saat ini memiliki 8 karyawan tetap 

untuk rias pengantin dan 5 karyawan tidak tetap untuk dekorasi(wedding 

organizer) yang pada dasarnya tujuan didirikannya adalah untuk memperoleh 

keuntungan atau pendapatan. Retno Salon menyediakan suatu layanan berupa 

sewa peralatan-peralatan pernikahan dengan berbagai jenis dan model dari 

klasik sampai dengan modern. Dengan peralatan pernikahan yang disediakan 

ini maka masyarakat  khususnya yang ingin melangsungkan pernikahan dapat 

memanfaatkan jasa sewa peralatan pernikahan sesuai dengan kebutuhan dan 
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model yang diinginkan. Sehingga menjadi keuntungan dan pendapatan bagi 

Retno Salon Rias Pengantin dan Dekorasi. 

Mengingat banyaknya transaksi keuangan yang terjadi pada Retno salon 

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 suatu 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 Retno Salon juga masih 

manual yang menyebabkan data pencatatan pemesanan dan bukti  pemesanan 

dapat terpisah atau tersebar sehingga dalam melakukan pencarian data 

kembali akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu maka untuk meningkatkan 

efektifitas pencatatan tentang transaksi serta pendapatan sewa peralatan 

pernikahan maka di butuhkan sebuah Sistem Informasi yang dapat 

mengakomodir admin/user dalam proses pencatatan pendapatan sewa dan 

keuntungan yang diperoleh. 
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Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka penulis  tertarik  untuk  melakukan  

penelitian dengan judul “Sistem Informasi Akuntansi Pendapatan Pada 

Retno Salon”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana merancang dan membangun Sistem Informasi Akuntansi 

Pendapatan Pada Retno Salon ? 

2. Bagaimana pengujian Sistem Informasi Akuntansi Pendapatan Pada Retno 

Salon ? 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan di Retno Salon jasa rias pengantin dan dekorasi. 

2. Pengolahan sistem ini hanya menghasilkan berupa laporan data pelanggan 

dan laporan pendapatan. 

3. Pengolahan data transaksi pendapatan pada retno salon saat ini hanya 

menghasilkan laporan pendapatan dari nota-nota transaksi. 

4. Bahasa pemrograman yang digunakan JAVA dan MySQL sebagai 

databasenya. 

 

 

 



4 
 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Merancang dan membangun sistem informasi akuntansi pendapatan pada 

Retno Salon. 

2. Hasil rancangan dapat diterapkan untuk membangun sistem yang dapat 

membantu retno salon dalam mengelola data pendapatan dari jasa sewa 

peralatan pernikahan serta memberikan informasi yang berhubungan 

dengan pendapatan peralatan pernikahan kepada pemilik Retno Salon 

secara cepat dan tepat. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Akademi 

Diharapkan meningkatkan wawasan berfikir ilmiah dan menganalisis suatu 

masalah khususnya hal terkait dengan sistem informasi akuntasi 

pendapatan peralatan pernikahan. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi Retno Salon dapat dijadikan bahan masukan dan bahan pertimbangan 

untuk membangun sistem informasi akuntansi pendapatan peralatan 

pernikahan bagi perusahaan, agar dapat membantu dalam mengelola data 

pendapatan. 

 

 

 


