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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan 

aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan 

manajemen. CV. Budi Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang jasa yang berdiri tahun 2005, bertempat di jalan Pakis No. 86 Surabaya. 

Pada awal berdirinya perusahaan, pemilik CV. Budi Mandiri hanya menangani 

permintaan kursus mengemudi, namun seiring dengan berjalannya waktu CV. 

Budi Mandiri membuka usaha lain yakni Salon mobil atau cuci poles mobil. 

Aktifitas bisnis pada CV. Budi Mandiri adalah pendaftaran dan 

pembayaran kursus mengemudi, penjualan jasa cuci poles mobil, dan pengeluaran 

kas atau pembelian perlengkapan cuci poles mobil. Dalam proses pencatatan 

transaksi pada CV. Budi Mandiri masih dicatat secara manual menggunakan 

kertas lalu direkap menggunakan Microsoft Office Excel, sehingga mengakibatkan 

terjadinya kesalahan dalam pencatatan data transaksi. Beberapa permasalahan 

yang sering terjadi yaitu data dapat hilang atau rusak dikarenakan sering kali 

kertas untuk pencatatan transaksi tersebut tertumpuk dan terlipat sehingga susah 

untuk direkap, dan pengelolaan data memakan waktu cukup lama dikarenakan 

bagian admin harus mencatat pada kertas lalu di-input-kan ke dalam Microsoft 

Office Excel. Selain itu, CV. Budi Mandiri hanya mencatat dan tidak mengetahui 

keuntungan yang diterima dikarenakan tidak pernah membuat laporan keuangan 

secara detail. 
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Menurut (Soemarso, 2009 : 34) laporan keuangan (financial statement) 

adalah laporan yang dirancang untuk para pengambil keputusan, terutama pihak di 

luar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Laporan 

keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas, CV. Budi 

Mandiri dalam proses pencatatan transaksi pada buku kas harian sampai laporan 

keuangan masih melakukan secara manual dari kertas dan di-input-kan dalam 

Microsoft Office Excel. Jika hal ini dilakukan terus menerus, kinerja perusahaan 

pasti sangat menurun dan kurang efektif dibandingkan dengan perusahaan yang 

telah menerapkan sistem terkomputerisasi dalam aktifitas bisnisnya.  

Dari permasalahan di atas maka dibutuhkan sebuah aplikasi laporan 

keuangan pada CV. Budi Mandiri yang dapat berguna untuk mengatasi 

permasalahan yang dihadapi perusahaan. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ditulis, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu bagaimana merancang dan membangun aplikasi laporan 

keuangan yang berguna untuk mengetahui keuntungan yang diterima oleh 

perusahaan dalam menjalankan bisnis tersebut. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Batasan-batasan dari aplikasi yang dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Sistem informasi ini hanya dapat diakses oleh koordinator dan bagian 

keuangan. 

2. Sistem informasi ini hanya digunakan untuk perusahaan jasa seperti CV. Budi 

Mandiri. 
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3. Sistem informasi ini meliputi sistem akuntansi internal perusahaan, dan tidak 

membahas sistem penggajian karyawan. 

4. Laporan keuangan yang disajikan berupa laporan laba rugi, laporan perubahan 

modal dan neraca. 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, tujuan dari tugas akhir yang 

dibuat yaitu menghasilkan aplikasi pembuatan laporan keuangan pada CV. Budi 

Mandiri yang berguna untuk mengetahui keuntungan perusahaan pada periode 

tertentu. 

1.5 Manfaat 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memiliki nilai manfaat 

penulisan yaitu, sebagai berikut : 

1. Membantu pimpinan perusahaan dalam mengetahui informasi keuntungan 

yang diterima. 

2. Membantu mengetahui kondisi kas perusahaan. 

3. Membantu pimpinan perusahaan dalam melakukan pencatatan akuntansi 

sehingga kinerja perusahaan lebih efektif. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar sistematika penulisan pada laporan ini adalah sebagai 

berikut : 

Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan 

yang terjadi, perumusan masalah yang didapat dari latar belakang, 

batasan masalah, tujuan, manfaat yang akan diberikan kepada 
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stakeholder atau perusahaan, serta penjelasan mengenai sistematika 

penulisan pada tugas akhir ini. 

Bab II   Landasan Teori 

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang mendukung atau 

digunakan sebagai bahan acuan pada saat, setelah ataupun sebelum 

menyelesaikan permasalahan. Pada bab ini dijelaskan tentang 

beberapa landasan  teori yang digunakan untuk pembuatan aplikasi 

laporan keuangan pada CV. Budi Mandiri.  

Bab III Analisis dan Perancangan Sistem 

Pada bab ini menjelaskan tentang analisis dan rancangan sistem yang 

digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir. Pada bab ini terdiri dari 

beberapa sub bab yaitu analisis sistem, rancangan sistem, rancangan 

interface, dan rancangan pengujian. 

Bab IV Implementasi dan Evaluasi 

Pada bab ini menjelaskan tentang implementasi dari program, 

berisikan langkah-langkah implementasi dari penggunaan program 

dan evaluasi program apabila hasil implementasi tidak sesuai. 

Bab V Penutup 

Pada bab ini berisi kesimpulan yang menjawab pertanyaan dalam 

perumusan masalah dan saran yang bermanfaat dalam 

pengembangan program di waktu yang akan datang. 


