
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

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 
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kegiatan apa yang telah terjadi di perusahaannya, melakukan evaluasi kegiatan  

keuangan yang dilakukan (Fitriana, 2017).  

Percetakan Adinda adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa 

percetakan seperti kalender, brosur, undangan dan lainnya. Proses pencatatan 

keuangan di Percetakan Adinda ini di dapat dari pemesanan percetakan dan 

pengeluaran yang ada pada Percetakan Adinda didapat dari pembelian biaya-biaya 

operasional yang dibutuhkan untuk keperluan produksi dan biaya pengeluaran 

lainya, pencatatan belum terkelompok sehingga mengakibatkan karyawan 

kesulitan untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan kas Toko.  Dampak 

masalah dari belum terkelompoknya data keuangan berakibat kepada pelaporan 

akuntansi yang kurang akurat dikarnakan masih melihat berdasarkan nota-nota 

penjualan. Dari hasil wawancara bersama dengan pemilik Percetakan Adinda 

diketahui Percetakan kesulitan untuk mengevaluasi transaksi akuntansi yang 

berjalan dikarenakan harus melihat berdasarkan nota penjualan sehingga 

mempengaruhi pendapatan ataupun laba yang didapat. Tidak adanya laporan 

keuangan seperti kas masuk dan kas keluar dan masih menggunakan nota 

transaksi pembelian dan pemesanan percetakan dengan demikian masih rentan 

terjadi kehilangan data. Serta tidak tersusunnya laporan 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 
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perusahaan. Dan telah diteliti oleh Aprizal (2016), meneliti tentang Perancangan 

Sistem Informasi Pengolahan Data Keuangan Pada PT Pita Trans Line (PIPOSS), 

menghasilkan sistem informasi pengolahan data keuangan yang dapat memberi 

kemudahan dalam proses pengolahan data keuangan. 

Dari uraian permasalah pengelolaan data keuangan yang terjadi pada 

percetakan Adinda maka penulis membuat Laporan Akhir Studi ini yang berjudul 

“ Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Studi Kasus 

Percetakan Adinda ”. Sistem ini dibangun berbsis dekstop. Dengan adanya 

system yang dibangun ini bertujuan untuk mengelola data keuangan Percetakan 

Adinda baik penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Serta menghasilkan laporan 

yang dibutuhkan oleh Percetakan Adinda.  

 

1.2.  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam  

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana mengelola data keuangan pada Percetakan Adinda ? 

2. Bagaimana merancang sistem informasi akuntansi keuangan pada Percetakan 

Adinda? 

 

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 penerimaan kas pada Percetakan 

Adinda. 
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2. Inputan sistem yaitu data jenis biaya seperti nama biaya yang ada 

diperusahaan, data pengeluaran yaitu data biaya pengeluaran yang dilakukan 

oleh toko, data penerimaan kas yaitu biaya yang didapat oleh toko. 

3. Output sistem yaitu berupa laporan kas masuk, laporan kas keluar, dan buku 

besar. 

4. Pengembangan sistem menggunakan prototype dan perancangan 

menggunakan UML. 

 

1.4 Manfaat Yang Diharapkan 

1. Mempermudah pengolahan dan penyimpanan data keuangan sehingga 

menghasilkan laporan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Percetakan 

Adinda. 

2. Dapat menghitung jumlah pengeluaran dan penerimaan secara otomatis. 

3. Dapat menghasilkan laporan secara priode. 

 

1.5  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengelola data keuangan pada Percetakan Adinda. 

2. Merancang sistem keuangan pada Percetakan Adinda. 

 

1.6      Metodologi Pengumpulan Data 

1. Wawancara (Interview) 

Metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan 

pegawai atau karyawan yang bersangkutan mengenai  masalah yang dibahas pada 
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tugas akhir untuk mendapatkan data-data yang sudah dipersiapkan  guna 

memperoleh informasi yang dibutuhkan. 

2. Pengamatan (Observation) 

Metode ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan peninjauan 

secara langsung terhadap objek penelitian, pengamatan secara langsung mengenai 

sistem yang sedang berjalan di perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan 

data-data yang benar dan akurat serta mempermudah dalam penyusunan tugas 

akhir ini. 

3. Tinjauan Pustaka (Study literature) 

Metode yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan mengutip 

beberapa sumber pustaka sebagai referensi yang terkait dengan penyusunan tugas 

akhir ini dan ada hubungannya dengan data yang diperlukan. 

4. Dokumentasi (Documentation) 

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan atau berkas yang 

di butuhkan untuk penulisan tugas akhir. 

 

1.7    Sistematika Penulisan 

Tugas akhir merupakan suatu laporan yang dibuat oleh Mahasiswa yang 

telah melaksanakan tugas akhir dengan sistem penulisan yang telah ditentukan. 

Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini antara lain: 

BAB I Pendahuluan  

Pokok bahasan meliputi latar belakang permasalahan, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini akan menguraikan teori-teori yang mendasari pembahasan secara 

detail, dapat berupa definisi-definisi atau model yang langsung berkaitan 

dengan ilmu atau masalah yang diteliti. Selain itu, bab ini juga 

menjelaskan tentang informasi hasil penelitian dan menghubungkannya 

dengan masalah penelitian yang sedang diteliti serta membandingkannya 

dalam bentuk tabel. 

BAB III Analisis dan Perancangan Sistem 

Bab ini menguraikan tentang gambaran obyek penelitian, misalnya 

gambaran umum perusahaan, gambaran umum produk, serta data yang 

dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi yang 

berkaitan dengan kegiatan penelitian dan menguraikan tentang analisis 

terhadap permasalahan yang terdapat di kasus yang sedang diteliti. 

Meliputi analisis terhadap masalah sistem yang sedang berjalan, analisis 

hasil solusinya, analisis kebutuhan terhadap sistem yang diusulkan. 

Perancangan sistem berisikan model-model penyelesaian masalah sistem 

lama dengan membuat rancangan untuk sistem baru yang diusulkan. 

BAB IV Implementasi dan Pembahasan 

Bagian ini berisi penjelasan tentang lingkungan implemetasi (OS, 

perangkat keras dan bahasa pemrograman yang digunakan), file-file 

implementasi analisa dan perancangan sistem dari masing-masing modul 

atau kelas (relasinya) serta algoritma yang diimplementasikan 

 

 



7 
 

 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi Simpulan dan Saran tentang ringkasan pembahasan dan 

saran dari hasil penemuan penyusun selama melaksanakan studi kasus 

pada perusahaan tersebut. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


