
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Masjid merupakan salah satu organisasi nirlaba dalam bidang keagamaan, 

sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tahun 2011 

tentang Organisasi nirlaba, bahwa organisasi nirlaba juga harus dan berhak untuk 

membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada para pemakai laporan 

keuangan. karena itu pertanggungjawaban keuangan menjadi aspek penting bagi 

organisasi nirlaba dan diharapkan dapat  menjelaskan  bagaimana  organisasi  

mengelola  dan menggunakan  dana  yang  telah  diperolehnya  dari  publik 

sehingga  dapat  meningkatkan  kepercayaan  publik terhadap organisasi  yang  

bersangkutan.  

Sistem informasi merupakan hal yang penting dalam suatu organisasi seperti 

organisasi yang ada pada tempat-tempat ibadah atau organisasi dalam suatu 

Yayasan, dengan adanya sistem informasi pada organisasi, maka dapat 

mempermudah kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada 

serta dengan adanya sistem informasi tersebut dapat menjamin kualitas yang 

diberikan dan cepat dalam mengambil keputusan. Salah  satu  bentuk 

pertanggungjawaban  tersebut  diwujudkan  dalam  bentuk laporan keuangan. 

Masjid harus membuat laporan keuangan yang akurat dan memberikan 

informasinya kepada pengguna laporan keuangan tersebut yaitu para donatur 

masjid. Laporan keuangan kas masjid dengan akurat, dibutuhkan penerapan 

akuntansi, dan peranan akuntansi disini adalah memperlancar manajemen 
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keuangan dalam fungsinya sebagai alat perencanaan, pengawasan dan 

pengambilan keputusan. (Andarsari, 2016). 

Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang berfungsi untuk 

mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan 

organisasi, mengubah data tersebut menjadi informasi yang berguna bagi pihak 

manajemen dan membuat perencanaan. Ikhtisar kas masjid adalah proses 

penyajian informasi yang merangkum (summarizing) atas transaksi kas yang 

dikelola masjid. informasi kas berupa pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah pada 

skala lingkungan masjid selama ini biasanya dilaporkan melalui corong mikrofon, 

lembaran kertas atau papan pengumuman yang di- update di setiap Jum’at, di 

setiap bulan, di setiap akhir tahun atau di setiap musyawarah pertanggungjawaban 

kepengurusan (takmir) masjid.    

Dalam mengatasi permasalahan tersebut diatas maka dibutuhkan suatu 

sistem aplikasi yang dapat membantu memudahkan pengurus masjid dalam sistem 

informasi akuntansi pengelolaan kas menggunakan aplikasi berbasis mobile yang 

tidak hanya akan mempermudah pengurus masjid dalam melakukan pengelolaan 

kas tetapi juga akan memberikan informasi secara transparan, cepat, tepat dan 

efektif kepada masyarakat atau donatur melalui sistem informasi pengelolaan kas 

yang berbasis mobile tanpa harus terkendala oleh jarak dan waktu ketika 

mengakses laporan penerimaan dan pengeluaran kas, sehingga peneliti 

mengangkat penelitian dengan judul “Perancangan Sistem Informasi Akuntansi 

Pengelolaan Kas Berbasis Mobile (Studi Kasus: Masjid AD- DU’A Way Halim 

Bandar lampung)”. 



3 
 

1.2 Rumusan Masalah 

   Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah :   

1. Bagaimana mempermudah proses pengendalian internal pengelolaan kas 

masjid? 

2. Bagaimana merancang sistem informasi akuntansi pengelolaan kas masjid 

berbasis mobile? 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun Batasan masalah pada sistem ini adalah: 

1. Objek penelitian pengembangan sistem ini adalah Masjid Ad-Du’a. 

2. Penelitian ini berfokus  pada  penerimaan dan pengeluaran kas pada masjid 

Ad-Du’a. 

3. Sistem yang akan dibuat hanya memuat data akun yang terkait di 

penerimaan dan pengeluaran kas. 

4. Metode pengembangan sistem menggunakan waterfall. 

5. Pengujian menggunakan pengujian blackbox. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dari hasil penelitian skripsi ini adalah : 

1. Melakukan proses pengendalian internal atau pengendalian dari penerimaan 

atau pengeluaran kas pada masjid Ad-Du’a. 

2. Melakukan analisis sistem informasi akuntansi pengelolaan kas masjid 

berbasis mobile. 
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3. Melakukan perancangan sistem sistem informasi akuntansi penerimaan dan 

pengeluaran kas pada masjid Ad-Du’a berbasis mobile. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian skripsi ini adalah : 

1. Dapat membantu proses pekerjaan dari pengurus masjid dalam mengelola 

kas pada masjid Ad-Du’a 

2. Dapat mengurangi kesalahan dan tindak manipulasi data pencatatan dan 

pengolahan kas masjid. 

3. Membantu dalam melakukan pengawasan pada aktifitas yang berlangsung 

terkait penerimaan dan pengeluaran kas pada masjid Ad-Du’a. 


