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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar belakang 

Seiring dengan perkembangan jaman dan pesatnya kemajuan teknologi  

pada saat ini, memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan sistem 

informasi untuk memenuhi kebutuhan bagi penggunanya. Secara umum sebuah 

instansi atau lembaga harus memiliki sistem  yang baik  terutama pada sistem 

informasi akuntansinya, Sistem yang baik ini merupakan salah satu kunci dalam 

pengendalian intern. Kegiatan operasi perusahaan dapat dikatakan efektif 

bergantung pada kebijakan manajemen. Pihak manajemen mengutamakan adanya 

pengendalian intern, maka semua bagian dalam struktur organisasi pun akan 

mematuhi kebijakan dan prosedur yang ditetapkan perusahaan maupun instansi. 

Pemahaman terhadap pengendalian intern merupakan unsur yang penting 

(Kurniasari, Rasyidi dan Mahsina, 2016), Sistem informasi haruslah memperoleh 

dan menukarkan informasi yang dibutuhkan untuk mengatur, mengelola dan 

mengendalikan operasi perusahaan (Romney dan Steinbart, 2015). Keberhasilan 

manajemen sangat tergantung dari sumber, keakuratan dan ketetapan waktu yang 

dimiliki, dan informasi berperan penting dalam proses pengendalian dan 

pengambilan keputusan. Informasi dihasilkan melalui sistem informasi akuntansi 

yang memadai untuk menampung, menyeleksi, mengelolah dan menyajikan 

informasi yang berguna sesuai dengan kondisi perusahaan maupun instansi. 

Suatu yayasan pendidikan memiliki struktur manajemen yang baik 

dibidang kegiatan siswa, hal yang sering ditemui adalah mengenai pengelolaan 

dana yang digunakan atau dibutuhkan pada sekolahan, dana yang diperoleh mulai 
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dari pemerintah pusat seperti dana BOS atau dari peserta didik sebagai penunjang 

kebutuhan kegiatan maupun sarana sebagai kepentingan yayasan. Kegiatan yang 

dilakukan peserta didik mengharuskan untuk melakukan pembayaran dana 

kegiatan, untuk memenuhi anggaran kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan, 

dana yang diperoleh dari peserta didik dibayarkan pada sertiap bulanya dan akan 

dialokasikan kepada kegiatan yang telah disepakati oleh pihak sekolah 

Penyampaian informasi mengenai suatu profil mengharuskan instansi 

memiliki media penyampaian informasi yang mudah diakses dan dilihat oleh 

banyak user yang membutuhkan, media yang saat ini sering digunakan adalah 

website dengan teknologi internet, sehingga pengenalan instansi dan 

penyamapaian informasi mengenai kegiatan maupun penyampaian informasi 

menarik untuk digunakan oleh user. Penggunakan teknologi internet memiliki 

media berupa web yang dapat diakses dengan mudah seperti responsive web, web 

design merupakan sebuah desain website yang dapat menyesuaikan tiap ukuran 

pada tiap device. Penerapan responsive design ini di kombinasikan pada flexible 

grids, javascript, CSS. media queries dan HTML. Manfaat dari responsive web 

design yaitu sebuah website yang dapat beradaptasi pada tata letak ukuran device 

dengan ukuran font,gambar dan komponen lainnya tanpa harus melakukan 

horizontal scrolling (Novianty, 2017). 

SMA Gajah Mada merupakan sekolah swasta yang dikelola oleh yayasan, 

kegiatan yang dilakukan pada SMA Gajah Mada adalah kegiatan belajar mengajar 

dan kegiatan administrasi kantor salah satunya administrasi bagian keuangan. 

Pada bagian keuangan SMA Gajah Mada untuk pengelolaan dana kegiatan siswa 

masih menggunakan aplikasi spreadsheet, hal ini mengakibatkan beberapa 
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kendala yang sering terjadi seperti terjadi kerangkapan data saat siswa membayar 

dana kegiatan seperti salah memasukan data nama siswa, penggunaan aplikasi 

spreadsheet tersebut juga sering terjadi kehilangan atau kerusakan file karena 

faktor internal seperti virus computer maupun eksternal seperti kesalahan dari 

user. Masalah yang sering terjadi juga pada pembagian fungsi seperti bagian 

keuangan merangkap sebagai bagian staf TU yang bertugas menangani data siswa 

dan merangkap bagian waka kesiswaan dengan menginputkan data kegiatan ke 

aplikasi spreadsheet, hal tersebut membuat tidak sesuainya fungsi masing-masing 

bagian sehingga pengendalian internal yang sedang berjalan kurang baik dan 

belum ada nya verifikasi laporan yang dilakukan oleh wakil kepala sekolah.  

Belum ada sistem yang mendukung pimpinan atau kepala sekolah untuk 

memantau setiap saat dana yang masuk, sehingga tidak dapat memantau hasil 

kinerja karyawan mengolah dana kegiatan siswa yang masuk setiap hari atau 

setiap minggu. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai 

bagaimana membuat suatu aplikasi yang dapat digunakan dengan mudah dalam 

mendapatkan informasi dengan judul “Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan 

Dana Kegiatan Siswa untuk Pengendalian Internal Berbasis Web (Studi 

Kasus : SMA Gajah Mada Bandar Lampung)”. 

 

 

1.2   Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas pada 

penelitian ini adalah : 
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1. Bagaimana menganalisis sistem informasi akuntansi pengelolaan dana 

kegiatan siswa untuk pengendalian internal berbasis web (Studi Kasus : 

SMA Gajah Mada Bandar Lampung) ? 

2. Bagaimana perancangan sistem informasi akuntansi pengelolaan dana 

kegiatan siswa untuk pengendalian internal berbasis web (Studi Kasus : 

SMA Gajah Mada Bandar Lampung) ? 

 

1.4   Batasan masalah 

Agar penelitian dalam  rencana skripsi ini lebih terarah dan memudahkan 

dalam  pembahasan, maka perlu adanya pembatasan masalah, yaitu : 

1. Akuntansi yang digunakan untuk pengendalian internal adalah jurnal  

penerimaan kas pada SMA Gajah Mada untuk mengetahui jumlah 

penerimaan dana kas masuk perperiodenya secara detail. 

2. Program yang digunakan untuk perancangan Adobe Dreamweaver CS6, 

dan MySQL sebagai database penyimpanan data. 

3. Sistem yang akan dibuat berbasis web, yang nantinya sistem akan 

menyampaikan data keuangan masuk yang dapat diakses kapanpun dan 

dimanapun oleh pemilik yayasan karena sistem berbasis web yang sudah 

online. 

4. Mengelola data inputan berupa data siswa, data kegiatan, data dana, 

informasi dan diproses untuk menghasilkan laporan penerimaan dana 

kegiatan sekolah berupa laporan penerimaan kas. 
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1.3   Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut 

1. menganalisis sistem informasi akuntansi pengelolaan dana kegiatan siswa 

menggunakan web untuk mempermudah pengendalian internal berbasis web. 

2. menganalisis sistem informasi akuntansi pengelolaan dana kegiatan siswa 

menggunakan web untuk mempermudah pengendalian internal berbasis web. 

 

 

1.5   Manfaat penelitian    

Penelitian yang dilakukan diharapkan bermanfaat bagi SMA Gajah Mada, 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Menghasilkan sistem yang dapat mengelola data dana kegiatan siswa yang 

diterima bagian keuangan, yang up to date dan dapat diakses dengan 

mudah sehingga membantu bagian keuangan untuk memepercepat kinerja 

dan pengendalian internal terhadap dana yang masuk.  

2. Mempermudah bagian keuangan untuk mengelola dana kegiatan siswa 

hingga pembuatan laporan penerimaan kas yang ditunjukan untuk kepala 

sekolah. 

 


