
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Perkembangan teknologi dan sistem informasi saat ini sangat berkembang 

dengan pesat. Perusahaan berskala kecil maupun besar saat ini sudah banyak 

menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan bisnisnya. Perkembangan 

teknologi informasi yang semakin pesat menuntut setiap perusahaan untuk 

menerapkan teknologi informasi dalam setiap aktivitas. Penggunaan sistem 

informasi dapat mempermudah mereka dalam menjalankan bisnisnya. Dengan 

pesatnya teknologi informasi ini, persaingan antar unit perusahaan dalam 

memberikan layanan yang terbaik kepada konsumen semakin meningkat. 

Perkembangan dunia bisnis yang semakin maju dan tingkat persaingan yang 

bertambah besar, membangkitkan kesadaran para pengusaha untuk bekerja lebih 

keras dalam mengelola perusahaannya. Dengan hal ini, maka dibutuhkan 

penyaluran informasi yang cepat dan akurat, salah satunya pada Lembaga Bahasa 

Inggris Bandar Lampung (LBI). 

Lembaga Bahasa Inggris merupakan lembaga yang bergerak di bidang kursus 

bahasa inggris yang berlokasi di Jalan Kartini Nomor 40 Bandar Lampung. 

Mayoritas peserta kursus merupakan pelajar tingkat SMU dan SLTP, selebihnya 

adalah mahasiswa, pelajar SD. Penggunaan komputer sebagai media penyediaan 

informasi sangat berperan penting bagi Lembaga Bahasa Inggris. Salah satunya 

informasi sistem perancangan pengelolaan pendapatan berbasis komputer untuk 

penyediaan informasi dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada 

pimpinan. Seiring dengan kegiatan kursusnya, ada beberapa siklus pendapatan yang 
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diperoleh Lembaga Bahasa Inggris Bandar Lampung yaitu pendapatan dari 

pendaftaran peserta, dan pembayaran kursus perbulan.  

Pada pengolahan data pendapatan sudah menggunakan software pengolah 

angka namun hal tersebut sering terjadi kendala pada pengolahan data penerimaan 

kas yang mengalami kerangkapan data sejenis. Kemudian belum adanya keamanan 

data sehingga data dapat diketahui oleh karyawan yang tidak memiliki akses pada 

sistem dan rentan tindak manipulasi data contohnya perubahan data pendaftaran, 

data peserta dan data pendapatan. Kendala yang lain adalah belum adanya notifikasi 

berupa informasi jika terjadi redudan dan belum adanya pembuatan laporan 

penerimaan kas secara tersistem. Adanya keinginan dari pimpinan perusahaan 

untuk dapat memiliki suatu sistem yang dapat memberikan akses bagi pimpinan 

untuk melakukan pengendalian internal dalam mengetahui jumlah pendaftaran dan 

jumlah terhadap penerimaan kas pada lembaga yang bertujuan untuk mendukung 

operasional lembaga, mendukung fungsi kepengurusan manajemen, mendukung 

proses pengambilan keputusan manajemen, mendukung perencanaan dan 

pengendalian, menerapkan pengendalian internal, menghasilkan laporan eksternal, 

mendukung aktifitas rutin, mendukung pengambilan keputusan. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas maka dibutuhkan software 

atau aplikasi yang dapat membantu memudahkan admin keuangan dalam proses 

pengolahan data pendapatan atau penerimaan kas sesuai dengan sistem akuntansi. 

Dengan menggunakan aplikasi berbasis web dikarenakan untuk memberikan 

kemudahan bagi pimpinan dalam melakukan pengendalian internal dalam 

mengetahui jumlah pendaftaran dan jumlah terhadap penerimaan kas dengan 

mudah karena sudah tersistem. Berdasarkan penelitian yang ada maka penulis 
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mengangkat penelitian dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi 

Pengelolaan Pendapatan Kursus (Studi Kasus Lembaga Bahasa Inggris Bandar 

Lampung)”. 

 

1.1. Rumusan Masalah 

   Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah :   

1. Bagaimana mempermudah proses pengendalian internal seperti otorisasi 

pendapatan kursus yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan. 

2. Bagaimana menguji Sistem Informasi Akuntansi yang memberikan informasi 

tentang pendapatan atau penerimaan kas Lembaga Bahasa Inggris. 

 

1.2. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah sangat diperlukan agar mempermudah dalam 

pembahasan dan lebih mengarah pada pokok persoalan, diantaranya: 

1. Penelitian ini menggukan data inputan dari data pendaftar dan data 

pembayaran perbulan 

2. Penelitian ini memproses data inputan pendaftar dan pembayaran perbulan 

yang diproses kedalam database untuk bisa diakses oleh pengguna 

3. Output yang dihasilkan dalam sistem ini yaitu dapat memberikan rincian 

laporan pendapatan seperti jenis pendapatan, nama pendaftar, bulan, tgl 

pendapatan dan jumlah pendapatan. 
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1.3.   Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk meningkatkan pelayanan bagi pimpinan dalam melakukan proses 

pengendalian internal atau pengendalian dari pendapatan atau penerimaan kas 

pada Lembaga Bahasa Inggris. 

2. Untuk melakukan perancangan dan membangun sistem informasi pendapatan 

atau penerimaan kas pada Lembaga Bahasa Inggris. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian proposal skripsi ini adalah : 

1. Dapat membantu proses pekerjaan dari bagian keuangan pada Lembaga 

Bahasa Inggris dalam hal membuat laporan pendapatan kursus. 

2. Dapat mengurangi kesalahan antara lain redudansi data dan tindak manipulasi 

data pencatatan dan pengolahan data keuangan pada lembaga. 

3. Membantu dalam melakukan pengawasan pada aktifitas yang berlangsung 

terkait pendapatan atau penerimaan pada lembaga. 


