
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 
Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, 

mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi 

pengambilan keputusan (Romney & Steinbart, 2015). Sistem informasi akuntansi 

yang baik harus memenuhi enam unsur sistem informasi akuntansi yaitu, Orang 

yang menggunakan sistem, prosedur dan infrastruktur yang digunakan untuk 

mengumpulkan, memproses dan menyimpan data, data mengenai organisasi dan 

aktivitas bisnisnya, perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data, 

infrastruktur teknologi informasi, meliputi komputer, perangkat periferal, dan 

perangkat jaringan komunikasi yang digunakan di dalam SIA, dan pengendalian 

internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data SIA (Romney & 

Steinbart, 2015). Sistem informasi akuntansi tidak hanya dibutuhkan oleh 

perusahaan waralaba tetapi di lembaga pendidikan sebagai perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa juga membutuhkan sistem informasi akuntansi. 

Lembaga pendidikan dalam kegiatannya membantu kelancaran operasional untuk 

mendukung proses pembelajaran dan dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari 

transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas. Sekolah merupakan 

lembaga pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan, pengajaran dan 

pelatihan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan peserta didik. 

Kelompok Bermain Ananda Rasya merupakan sekolah yang bernaung dibawah 

pendidikan anak usiadini(PAUD) yang beralamatkan dijalan 



Candimas IV, Gg. Way Tuba, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. 

Berdiri sejak tanggal 01 Januari 2010 , saat ini dengan 4 orang tenaga pendidik 

(Tendik) dan saat ini memiliki jumlah murid sebanyak 40 murid dimana 20 murid 

kategori kelas nol besar dan 20 murid kategori kelas nol kecil. 

Sistem infromasi keuangan sekolah terdiri atas : pencatatan penerimaan 

kas pada Kelompok Bermain Ananda Rasya, dimana orang tua/wali murid 

membayar uang pedaftaran murid lalu membayar iuran sumbangan penerimaan 

pendidikan (SPP) kemudian bendahara mencatat pada buku SPP dan disalin 

kedalam buku penerimaan kas, lalu penerimaan kas dari dana bantuan sekolah 

(BOP) dimana pihak sekolah mengajukan proposal dana bantuan kepada 

pemerintah, untuk pencatatan pengeluaran kas dimulai dari transaksi berdasarkan 

bukti transaksi seperti kwintansi pembelian dan nota lalu dicatat pada buku 

pengeluaran kas, kemudian dalam pembuatan laporan laba rugi, rekapitulasi 

rincian biaya penerimaan dan pengeluaran data tersebut di inputkan satu per satu 

berdasarkan sheet per sheet pada microsoft excel, hal tersebut menyebabkan 

lamanya proses pembuatan laporan laba rugi dan waktu yang dibutuhkan untuk 

menginputkan yakni 1 minggu, sehingga laporan laba rugi yang harus dilaporkan 

ke kantor pajak tidak tepat waku, selain itu Kelompok Bermain Ananda Rasya 

belum menyusun Laporan arus kas, sehingga arus kas masuk dan arus kas keluar 

kurang terperinci. Formulir data diri siswa yang hanya dicatat dalam buku siswa 

menyulitkan pihak sekolah saat melakukan pengajuan dana bantuan ke 

pemerintah karena harus dilakukan pendataan ulang berdasarkan data diri siswa 

yang ada pada buku. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis mengusulkan suatu sistem 



informasi akuntansi keuangan berbasis desktop yang dirancang dapat mengelolah, 

mencatat, dan menyimpan data penerimaan dan pengeluaran kas menjadi jurnal 

umum serta data murid, dengan cara merancang sebuah sistem informasi 

akuntansi yang pada perancangannya akan menggunakan proses otomatis yang 

dapat didukung oleh Computer Based Informasion System (CBIS) dimana CBIS 

mendukung otimatisasi untuk mempercepat proses penyusunan laporan laba rugi 

dan laporan arus kas agar lebih cepat untuk melakukan pengajuan dana bantuan ke 

pemerintah. Dalam penulisan skripsi ini, penulis membangun sistem informasi 

keuangan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, MySQL sebagai 

database, serta menggunakan windows sebagai sistem operasinya. 

 

1.2. Rumusan masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

merumuskan masalah yaitu, “Bagaimana mempercepat pembuatan laporan laba 

rugi, laporan arus kas, serta data siswa pada Kelompok Bermain Ananda Rasya?”. 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah mempercepat pembuatan 

laporan arus kas dan laporan laba rugi serta data siswa pada Kelompok Bermain 

Ananda Rasya. 

 

1.4. Batasan Masalah 

 

Agar pembahasan tidak terlalu lebar keluar dari jalur yang dibuat, maka 

batasan masalah yang terkait dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Sistem yang akan dirancang untuk menghasilkan laporan arus kas dan 



laporan laba rugi dan laporan data siswa. 

2. Sistem yang akan dirancang tidak membahas perhitungan laporan 

posisi keuangan dan tidak membahas Laporan Perubahan Modal. 

3. Tidak membahas perhitungan penggajian karyawan secara detail. 

4. Pembahasan Laporan Arus Kas hanya membahas perhitungan pada 

aktivitas operasional dan tidak membahas tentaang aktivitas 

investasi dan aktivitas pendanaan. 

5. Tidak membahas jaringan. 

6. Pengujian ISO 9126 hanya menguji Aspek Usabiliy 

 
 

1.5. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Bagi pihak sekolah diharapkan membantu pekerjaan pegawai dalam 

mempercepat mengolah data dan menyusun laporan laba rugi sampai 

pembuatan laporan arus kas yang ada pada Kelompok Bermain 

Ananda Rasya. 

2. Bagi ilmu diharapakan dapat menambah wawasan tentang sistem 

informasi akuntansi keuangan sekolah sehingga dapat membantu untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya. 


