
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi saat ini berjalan sangat cepat khususnya 

dibidang sistem informasi. Teknologi informasi telah menjadi kebutuhan utama 

bagi kegiatan-kegiatan bisnis yang memberikan berbagai kemudahan, salah 

satunya yaitu pengembangan sistem informasi akuntansi yang mencakup 

pencatatan transaksi dan pelaporan. Pengembangan sistem informasi akuntansi 

yang terkomputerisasi sangat cocok diterapkan pada sebuah instansi atau 

perusahaan dalam menjalankan suatu kegiatan administrasi. 

Dalam kamus bahasa indonesia kata “pengembangan” secara etimologi 

berarti proses atau cara, perbuatan mengembangkan. Secara istilah, kata 

pengembangan menunjukan pada suatu kegiatan menghasilkan suatu alat atau cara 

yang baru, dimana selama kegiatan tersebut penilaian dan penyempurnaan 

terhadap alat atau cara tersebut terus dilakukan. Bila setelah mengalami 

penyempurnaan-penyempurnaan akhirnya alat atau cara tersebut dipandang cukup 

bagus untuk digunakan seterusnya maka berakhirlah kegiatan pengembangan 

tersebut (NN : 2017). 

Perangkat lunak aplikasi merupakan suatu subkelas perangkat lunak 

komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan 

suatu tugas yang diinginkan pengguna. Biasanya dibandingkan dengan perangkat 

lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tapi tidak 

secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas 

yang menguntungkan pengguna (Nazrudin : 2012).  
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Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, 

kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun 

yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi 

kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga 

menunjukan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban 

manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (IAI : 2009). 

Laporan laba rugi yaitu suatu laporan yang menunjukkan pendapatan-

pendapatan dan biaya-biaya dari suatu unit usaha untuk suatu periode tertentu. 

Tujuan utama perusahaan yaitu untuk mendapatkan laba. Laporan laba rugi 

disusun dengan maksud untuk menggambarkan hasil operasi perusahaan dalam 

suatu periode waktu tertentu. Dengan kata lain, laporan laba rugi menggambarkan 

keberhasilan atau kegagalan operasi perusahaan dalam upaya mencapai tujuannya. 

Hasil operasi perusahaan diukur dengan membandingkan antara penghasilan 

perusahaan dengan beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan 

tersebut. Apabila penghasilan lebih besar daripada beban, perusahaan dinyatakan 

memperoleh laba, dan bila terjadi sebaliknya maka perusahaan mengalami rugi 

(Jusup : 2011). 

SPBKB (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) bergerak di 

bidang  pelayanan masyarakat yang didirikan oleh individu, yaitu prasarana umum 

untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar. Awal berdirinya 

SPBKB pada tahun 2010 hanya menjual premium jenis Akra 92 kemudian pada 

tahun 2012 di tambah dengan penjualan solar. Pada SPBKB untuk perhitungan 

hanya dilakukan pada data pengelolaan penjualan dan beban dengan melakukan 
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penginputan pada Microsoft excel pada satu file yang sama tetapi sheet yang 

berbeda. Perhitungan penjualan di hitung berdasarkan hasil penjualan pershift 

yaitu dari shift 1 sampai shift 3 kemudian jumlah penjualan di selisihkan atau 

dikurang dengan beban. Beban yang dikeluarkan oleh SPBKB yaitu beban gaji, 

pembelian alat tulis kantor, beban telepon, listrik dan air, dan lain-lain. Sedangkan  

untuk pembelian stock premium dan solar pembayarannya dilakukan oleh kantor 

pusat. Pada SPBKB penginputan dilakukan oleh admin namun dalam hal 

perhitungan  manual dilakukan oleh operator setiap shift kemudian hitungan 

operator di cocokan dengan hasil penginputan admin. Laporan penjualan dan 

beban dikerjakan setiap hari kemudian laporan tersebut dikirimkan melalui fax 

dan melalui Skype/Email ke admin pusat.  

Penginputan memakai Microsoft Excel tersebut membuat data yang 

disimpan rentan untuk hilang karena tidak tersimpan pada database. Laporan yang 

dikerjakan pada SPBKB hanya laporan harian berupa laporan penjualan dan 

beban. Pada laporan penjualan, beban dan khususnya laporan keuangan yang ada 

di SPBKB belum menghasilkan laporan laba rugi sehingga pimpinan dan instansi 

tidak mengetahui mendapatkan keuntungan atau kerugian setiap bulan. 

SPBKB ini merupakan cabang dari PT AKR Corporindo yang berada di 

Pahoman, dan beberapa cabangnya ada dimana-mana yaitu di Babatan Lampung 

Selatan, Kalianda dan Tegineneng, untuk melihat laporan keuangan ataupun 

penjualan tersebut pimpinan harus datang langsung ke SPBKB. Berdasarkan hal 

tersebut penulis mengajukan pengembangan sebuah aplikasi pelaporan laba-rugi 

berbasis web sehingga pimpinan dalam mengecek laporan keuangan tidak harus 

datang ke SPBKB, pimpinan dapat mengecek melalui web tersebut. Penulis 
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tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Pengembangan Aplikasi 

Pelaporan Laba/Rugi Pada SPBKB Babatan Lampung”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan 

masalah tersebut adalah bagaimana membangun aplikasi untuk mengetahui laba 

rugi pada SPBKB Babatan Lampung berbasis web. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Hanya Membahas penjualan, beban (beban gaji,beban listrik & telepon, 

beban alat tulis kantor, dan beban lain-lain ) serta laba rugi. 

2. Menghasilkan cetak laporan laba rugi. 

3. Tidak Menghasilkan laporan keuangan yang lain. 

4. Web dihosting secara online dan hanya dapat diakses oleh pimpinan dan 

admin  saja dengan menggunakan password. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun aplikasi pelaporan  laba/rugi 

berbasis web pada SPBKB Babatan Lampung sehingga pada aplikasi 

pengembangan ini dapat mengetahui laba/rugi dan menghasilkan cetak laporan 

laba/rugi tersebut. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Penulis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan yang lebih luas bagi penulis dalam menganalisis penjualan dan 

beban untuk mengetahui laba-rugi. 

b. Bagi Instansi 

Manfaat penelitian yang dilakukan bagi instansi terkait yaitu dengan 

pengembangan aplikasi pelaporan laba/rugi SPBKB agar komputer dapat 

menginformasikan data laba/rugi dalam penjualan perbulan. 

c. Bagi Akademik 

Manfaat yang akan diperoleh bagi dunia akademik melalui penelitian ini 

adalah sebagai bahan acuan bagi penulisan dalam penelitian sejenis 

sehingga memudahkan dalam pembuatan serta sebagai bahan 

perbandingan bagi penulisan penelitian di masa yang akan datang. 


