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1.1. Latar Belakang Masalah 

Sistem informasi akuntansi pada dasarnya merupakan integrasi dari berbagai 

sistem pengolahan transaksi yang ada di perusahaan yang dulu dikenal sebagai 

Pengolahan Data Secara Electronik (PDE) atau Electronic Data Processing (EDP). 

Bagian sistem informasi akuntansi lainnya berisi beberapa sistem pengolahan 

transaksi atau subsistem dari sistem informasi akuntansi manajemen sistem 

informasi akuntansi produksi, sumber daya manusia, keuangan dan lain lain 

tergantung kepada fungsi bisnis apa yang ada dalam organisasi perusahaan. Semua 

subsistem informasi akuntansi (sistem pengolahan transaksi) yang ada di dalam 

sistem informasi akuntansi harus terintegrasi baik secara hardware, software, 

brainware, prosedur database dan jaringan komunikasinya. Semua agregasi dan 

dokumen yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi menjadi dasar dalam 

sistem informasi akuntansi keuangan (Azhar, 2017). 

Sistem informasi akuntansi keuangan berhubungan dengan suatu fungsi 

yang bertanggung jawab terhadap arus dana ke dalam perusahaan. Dana diperlukan 

untuk mendukung kegiatan pemasaran, manufaktur dan kegiatan lainnya sehingga 

pengontrolan terhadap arus dana sangat diperlukan agar penggunannya bisa efektif. 

Pada dasarnya sistem informasi akuntansi merupakan data yang dapat diolah 

sedemikian rupa, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan. Sistem informasi akuntansi memegang peran yang sangat penting dalam 

suatu perusahaan untuk mengetahui kegiatan apa yang telah terjadi di 



2 
 

 

perusahaannya, melakukan evaluasi kegiatan  keuangan yang dilakukan (Fitriana, 

2017).  

Toko Bangunan Sinar Jaya Panjang adalah toko yang bergerak dalam 

bidang penjualan bangunan yang bertempat dipanjang. Proses pencatatan akuntansi 

keuangan di Toko Bangunan Sinar Jaya Panjang ini belum terkelompok sehingga 

mengakibatkan karyawan kesulitan untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan 

kas Toko.  Dampak dari masalah dari belum terkelompoknya data keuangan 

berakibat kepada pelaporan akuntansi yang kurang akurat dikarnakan masih dicatat 

kedalam buku besar. Dari hasil wawancara bersama dengan pemilik Toko 

Bangunan Sinar Jaya Panjang diketahui Toko kesulitan untuk mengevaluasi 

transaksi akuntansi yang berjalan dikarnakan harus mencatat dan melihat data 

keuangan didalam buku besar sehingga mempengaruhi pendapatan ataupun laba 

yang didapat. Tidak adanya laporan keuangan seperti kas masuk dan kas keluar 

dikarnakan masih melihat buku besar dan nota transaksi pembelian sehingga masih 

rentan terjadi kehilangan data. Serta buku agenda tidak tersusun sehingga banyak 

yang tidak bisa dilaporkan pada pemilik untuk dipertanggung jawabkan. 

Sistem informasi akuntansi keuangan sebelumnya telah diteliti oleh Fitriana 

(2017), meneliti tentang Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Perusahaan Jasa 

Outsourcing  Studi Kasus : PT. Cakrawala Matra Indonesia , dengan hasil 

perancangan sistem Akuntansi Keuangan Perusahaan Jasa Outsourcing  dengan 

cepat dan menghasilkan laporan sesuai kebutuhan perusahaan. Dan telah diteliti 

oleh Aprizal (2016), meneliti tentang Perancangan Sistem Informasi Pengolahan 

Data Keuangan Pada PT Pita Trans Line (PIPOSS), menghasilkan sistem informasi 
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pengolahan data keuangan yang dapat memberi kemudahan dalam proses 

pengolahan data keuangan. 

Solusi dari masalah pengelolaan data keuangan maka akan dibangun sistem 

informasi akuntansi keuangan. Sistem ini dibangun berbsis web untuk 

menguhubungkan data yang dikelola antara karyawan dan pimpinan tanpa harus 

menghantarkan berkas laporan. Dengan adanya system yang dibangun ini bertujuan 

untuk mengelola data keuangan toko baik penerimaan kas, dan pengeluaran kas. 

Serta menghasilkan laporan yang dibutuhkan oleh Toko Bangunan Sinar Jaya 

Panjang. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam  

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana merancang sistem informasi akuntansi keuangan pada Toko 

Bangunan Sinar Jaya Panjang berbasis Web? 

2. Apakah sistem yang dibuat dapat membantu Toko Bangunan Sinar Jaya 

Panjang dalam mengelola data keuangan? 

 

1.3. Batasan Masalah 

   Penulis memberikan batasan masalah pada pembahasan dalam penelitian ini, 

agar pembahasannya tidak terlalu luas atau menyimpang, yaitu : 

1. Hanya membahas pada pengeluaran dan pendapatan hasil penjualan Toko 
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2. Inputan sistem yaitu data jenis biaya seprti nama biaya yang ada diperusahaan, 

data pengeluaran yaitu data biaya pengeluaran yang dilakukan oleh toko, data 

kas masuk yaitu biaya yang didapat oleh toko. 

3. Output sistem yaitu laporan kas masuk, laporan kas keluar, laba rugi, jurnal 

dan buku besar. 

4. Pengembangan sistem menggunakan prototype dan perancangan 

menggunakan UML. 

 

1.4   Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Membuat laporan keuangan toko pada Toko Bangunan Sinar Jaya Panjang  

2. Sistem yang dibuat dapat membantu Toko Bangunan Sinar Jaya Panjang dalam 

mengelola data keuangan. 

 

1.5     Manfaat Yang Diharapkan 

1. Mempermudah pengolahan dan penyimpanan data keuangan sehingga 

mengahasilkan laporan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Toko 

2. Dapat menghitung jumlah pengeluaran dan pendapatan secara otomatis. 

3. Dapat menghasilkan laporan secara priode, dan grafik. 

 

 

 

 


