
BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pondok Pesantren Mazroa’tul Ulum adalah sebuah organsisasi nirlaba yang bergerak 

dibidang pendidikan dan keagamaan di Lampung Selatan. Tidak hanya dalam pendidikan, 

organisasi nirlaba juga mengelola keuangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan 

tidak menguntungkan salah satu pihak, Menurut (Ahmad Wardana, 2015) pemberdayaan 

organisasi nirlaba adalah penting karena -selain menguatkan sektor yang digeluti, organisasi 

nirlaba juga signifikan dalam menggerakkan perekonomian. Pendapat tersebut didukung oleh 

(Alison dan Kaye, 2016), organisasi nirlaba adalah suatu lembaga atau kumpulan dari beberapa 

individu yang memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan dalam 

pelaksanaannya kegiatan yang mereka lakukan tidak berorientasi pada pemupukan laba atau 

kekayaan semata. 

Organisasi nirlaba tidak berorientasi pada laba, tetapi harus melakukan pengelolaan 

keuangan dengan baik. Dalam mengelola keuangan maka dibutuhkan sistem akuntansi untuk 

dapat melaporkan gerak-gerik keuangan suatu organisasi. (Mulyadi, 2016) , sistem akuntansi 

adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikordinasi sedemikian rupa untuk 

menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan 

pengelolaan perusahaan. Pernyataan tersebut didukung juga oleh (Sugiono dan Untung, 2016) 

secara 2 umum akuntansi (accounting) dapat diartikan sebagai sistem informasi yang 

menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan 

kondisi perusahaan. 

Sistem akuntansi merupakan suatu tolak ukur untuk menghasilkan laporan keuangan 

yang baik dan benar. Menurut (Kamarudin, 2017) mendefiniskan akuntansi manjemen adalah 



salah satu alat yang dapat digunakan manajemen sebagai input perencanaan,pengendalian, 

serta pengambilan keputusan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi, tertutama alam 

mencapai tujuan maksimalisasi kesejahteraan manajer. Menurut (Saputri, 2015) laporan 

keuangan harus dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK), dan terdiri dari neraca, 

laporan laba rugi dan laporan arus kas, pengungkapan mengenai kebijakan akuntansi dan 

catatan yang menyertai laporan keuangan. 

Pondok Pesantren Mazroa’tul Ulum sudah berdiri sejak tahun 2008 di kecamatan jati 

agung kabupaten lampung selatan, dimana sejak awal berdirinya hingga saat ini, Pondok 

Pesantren Mazroa’tul Ulum belum menerapkan sistem pencatatan keuangan yang terkomputasi 

pada pengelolaan transaksi seperti SPP dan uang kas. Belum lagi ditambahnya data murid yang 

selalu bertambah tiap tahunnya yang tentunya akan menyulitkan admin dalam melakukan 

pencarian data dan pengelompokan data jika data sudah semakin banyak. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mencoba untuk melakukan penelitian pada 

pesantren Mazroa’tul Ulum yang ada di Lampung Selatan tentang proses sistem akuntansi 

keuangan yang terotomatisasi untuk digunakan oleh pondok pesantren , Seperti penginputan 

data penerimaan santri yang baru masuk ke pesantren Mazroa’tul Ulum, penginputan dana kas 

masuk dan kas keluar di pesantren, pembayaran spp yang divalidasi oleh admin dengan bukti 

transfer dan pengecekan mutasi, dan yang terkahir semua aktivitas tersebut akan direkap 

kedalam suatu laporan yang dapat dilihat oleh ketua yayasan Mazro’atul Ulum. Maka demikian 

judul yang diambil oleh peneliti adalah “Dashboard Interaktif Untuk Sistem Informasi 

Keuangan Pada Pondok Pesantren Mazroatul'ulum ” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam 



penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana membuat sistem yang mampu meginputkan , memvalidasi dan 

menghasilkan output laporan pada Pondok Pesantren Mazro’Atul Ulum di Lampung 

Selatan ? 

2. Bagaimana merancang Dashboard Interaktif untuk sistem informasi keuangan yang 

sesuai di Pondok Pesantren Mazro’Atul Ulum di Lampung Selatan ? 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk tercapainya tujuan dari penelitian ini tentu saja ada batasan yang tercakup 

didalam sistem yang dibangun sebagai berikut : 

1. Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP. 

2. Pengujian rancangan sistem menggunakan Blackbox. 

3. Sistem hanya mampu menyimpan data santri , data kas masuk dan kas keluar ,serta 

data pembayaran spp pada Pondok Pesantren  Mazro’Atul Ulum. 

4. Sistem akan menghasilkan output berupa Laporan Keuangan Pondok Pesantren 

Mazro’Atul Ulum. 

5. Sistem hanya dapat diakses oleh petugas internal Pondok Pesantren Mazro’Atul Ulum. 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis kekurangan sistem yang lama sebagai acuan untuk merancang sebuah 

sistem baru. 

2. Menghasilkan rancangan sistem informasi akuntansi keuangan dalam kegiatan 

pencatatan keuangan yang sesuai pada Pondok Pesantren Mazro’Atul Ulum. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademik 

Dapat Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam pembuatan program sistem 



infromasi akuntasi pada Pondok Pesantren Mazro’Atul Ulum. 

2. Manfaat Praktis 

Dapat membantu instansi dalam memecahkan masalah yang dihadapi terutama pada 

sistem infromasi akuntansi keuangan pondok pesantren dan diharapkan kinerja pondok 

pesantren dapat lebih maksimal. 

1.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan laporan 

skripsi adalah sebagai berikut : 

1. Wawancara (interview) 

Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara dengan pengurus 

pondok pesantren dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan laporan 

keuangan pondok pesantren. 

2. Tinjauan Pustaka (Library Set) 

Penulis melakukan metode tinjauan pustaka yaitu pengumpulan data dengan membaca 

buku-buku kemudian mempelajari dengan cara mencari sumber teori pengetahuan 

yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dan sebagai refrensi dalam 

penyusunan laporan skripsi. 

 

 

 

 

 


