
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sistem Informasi Keuangan adalah sistem informasi yang dirancang untuk 

menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh 

perusahaan. (Yulianton et al., 2014). Sistem informasi keuangan digunakan untuk 

mendukung manajer keuangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut 

persoalan keuangan perusahaan dan pengalokasian serta pengendalian sumber 

daya keuangan dalam perusahaan. 

Klinik Zebe Beata Medika merupakan salah satu klinik yang berada di 

Desa Tulang Bawang Barat. Klinik merupakan suatu usaha yang bergerak 

dibidang jasa kesehatan. Klinik ini memberikan jasa pengobatan kepada pasien 

setiap hari, rata-rata pasien yang berobat berkisar 35 orang, yang terdiri dari 

pasien rawat inap, rawat jalan. Proses transaksi yang terjadi pada klinik mencakup 

pendapatan dan pengeluaran kas, dari sisi pendapatan klinik mendapat uang atas 

jasa konsultasi dari pasien rawat jalan dan rawat inap. Sedangkan untuk 

pengeluaran kas digunakan untuk membeli alat kesehatan, pembelian obat, gaji 

karyawan, biaya listrik, biaya telepon dan biaya lain-lain. 

Dalam menjalankan usahanya yang terus berkembang, Klinik Zebe Beata 

Medika sudah menggunakan komputer sebagai alat bantu proses bisnisnya. Akan 

tetapi, masih terdapat masalah pada bagian keuangan. Salah satu permasalahan 

yang terjadi yaitu staf kasir masih harus mencatat rekapitulasi rincian biaya ke 

dalam microsoft excel yang sebelumnya telah dibuatkan oleh staf administrasi.  

Hal tersebut menyebabkan lamanya proses pembuatan laporan keuangan yang 
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mengakibatkan pimpinan kesulitan dan lama untuk memperoleh informasi 

keuangan ketika dibutuhkan. Selain itu, Klinik Zebe Beata Medika belum 

menyusun laporan keuangan seperti Laporan Buku Besar dan Laporan Laba/Rugi, 

karena hanya membuat laporan pendapatan dan laporan pengeluaran saja, 

sehingga klinik tidak dapat mengetahui keuntungan ataupun kerugian operasional 

klinik dalam periode tertentu. 

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dibutuhkan suatu sistem informasi 

yang dapat membantu proses bisnis Klinik Zebe Beata Medika pada bagian 

keuangan untuk mengolah data-data keuangan sehingga menghasilkan suatu 

laporan keuangan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, penulis mengusulkan sistem 

informasi keuangan dengan menerapkan konsep client server. Client Server 

merupakan penyelesaian masalah pada software yang menggunakan database 

sehingga setiap komputer tidak perlu diinstal database, dengan metode client 

server database dapat diinstal pada suatu komputer sebagai server dan aplikasinya 

diinstal pada client. Client merupakan sembarang sistem atau proses yang 

melakukan suatu permintaan data atau layanan ke server sedangkan server adalah, 

sistem atau proses yang menyediakan data atau layanan yang diminta oleh client.  

Sistem informasi keuangan yang akan dirancang merupakan sistem 

informasi yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi staf dalam 

pencatatan dan pengolahan data transaksi keuangan serta sistem dapat 

mempermudah dalam pembuatan laporan-laporan keuangan sehingga dapat 

menghasilkan laporan-laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi 

seperti Buku Besar dan Laporan Laba/Rugi serta dapat memudahkan pimpinan 

dalam memperoleh informasi keuangan secara cepat, dan tepat untuk dapat 
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digunakan dalam membuat keputusan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis 

mencoba membangun sistem informasi keuangan dengan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP, MySQL sebagai databasenya, serta menggunakan windows 

sebagai sistem operasinya. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, maka penulis dapat 

merumuskan yang dapat dijadikan penyusunan dalam usulan penelitian sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana penerapan konsep client server terhadap Sistem Informasi 

Keuangan untuk dapat memberikan informasi dengan cepat dan tepat 

kepada pengguna sistem? 

2. Bagaimana merancang Sistem Informasi Keuangan Klinik yang dapat 

mengelola data keuangan untuk menghasilkan Laporan Keuangan dalam 

bentuk Laporan Laba/Rugi pada Klinik Zebe Beata Medika? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian pada Klinik Zebe Beata Medika adalah sebagai 

berikut : 

1. Menerapkan konsep client server ke dalam sistem informasi keuangan 

yang dapat memberikan informasi keuangan dengan cepat dan tepat 

kepada pengguna sistem. 

2. Menghasilkan suatu sistem informasi keuangan yang dapat menghasilkan  

laporan keuangan dalam bentuk laporan Laba/Rugi pada Klinik Zebe 

Beata Medika. 
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1.4 Batasan Masalah 

 Agar pembahasan masalah yang diajukan lebih terarah dan tidak 

menimbulkan kesalahan pada penafsiran, maka dalam penelitian ini penulis 

membatasi ruang lingkup sebagai berikut : 

1. Sistem yang akan dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan dalam 

bentuk laporan Laba/Rugi Klinik. 

2. Sistem yang akan dirancang tidak membahas perhitungan Laporan Posisi 

Keuangan (Neraca), Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Modal. 

3. Sistem yang akan dirancang tidak membahas tentang pencatatan rekam 

medis pasien. 

4. Tidak membahas perhitungan penggajian karyawan secara detail. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut : 

1. Bagi ilmu, diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang sistem 

informasi keuangan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk 

penelitian selanjutnya. 

2. Bagi perusahaan, diharapkan dengan adanya sistem informasi keuangan 

dapat meningkatkan pelayanan kepada pimpinan dalam penyajian laporan 

keuangan agar tercipta proses pengambilan keputusan yang baik dalam 

menentukan operasional klinik. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Skripsi merupakan karya tulis ilmiah hasil penelitian yang disusun 

menurut kaidah keilmuan dan ditulis berdasarkan kaidah bahasa Indonesia. 
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Skripsi ini terdiri dari 6 bab dan menjadi salah satu syarat bagi mahasiswa yang 

akan mencapai gelar sarjana pada Program Strata 1 Fakultas Teknologi dan Ilmu 

Komputer, Universitas Teknokrat Indonesia. Adapun sistematika penulisan skripsi 

antara lain : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab Pendahuluan ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan manfaat penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Landasan Teori ini menguraikan tinjauan pustaka dan landasan teori. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian ini menguraikan kerangka penelitian, tahapan 

penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data dan penjadwalan.  

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 Bab ini menjelaskan tentang analisis kebutuhan, perancangan database, 

perancangan proses sistem dan perancangan arsitektur jaringan yang akan 

digunakan 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab V Hasil Penelitian dan Pembahasan ini menguraikan tentang hasil 

penelitian, pembahasan penelitian dan pengujian blackbox. Peneliti menyusun 

secara sistemastis disertai argumentasi yang rasional tentang informasi yang 

ilmiah yang diperoleh dalam penelitian.  

BAB VI KESIMPULAN 

Bab Simpulan dan Saran ini menguraikan kesimpulan dan saran yang 

harus dinyatakan terpisah. 
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1. Simpulan  merupakan pernyataan singkat dan jelas tentang hasil 

penelitian yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. 

2. Saran digunakan untuk menyampaikan masalah yang memungkinkan 

untuk penelitian lebih lanjut. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


