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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era globalisasi informasi sangat penting untuk mendukung 

suatu kelangsungan lembaga / perusahaan. Perkembangan teknologi 

yang sangat pesat merupakan suatu alternatif suatu lembaga untuk 

menunjang pengolahan data yang baik. Apabila pengolahan data tidak 

teratur dan tidak terkoordinasi dengan baik akan mengakibatkan 

sulitnya mengetahui data yang akurat. Dapat dikatakan perkembangan 

teknologi sangat menunjang efesiensi dan produktivitas kerja. 

Saat ini instansi yayasan begitu banyak sehingga dalam suatu 

instasi membutuhkan suatu sistem informasi akuntansi yang bertujuan 

untuk mempermudah user dalam menginput data laporan keuangan 

dan penggajian. Pembuatan sebuah aplikasi dari manual, sehingga bisa 

diaplikasikan melalui sistem yang sudah diimplementasikan yaitu 

sebuah sistem aplikasi untuk laporan keuangan. Salah satu instansi 

saat ini yang membutuhkan suatu sistem adalah Yayasan Bina Darma. 

Selama ini kegiatan instansi Yayasan Bina Darma masih 

dilakukan secara manual sehingga prosesnya membutuhkan waktu 

mempermudah dalam penginputan data laporan keuangan berbasis 

web sehingga dapat menjunjang kegiatan pegawai dan dapat 

menciptakan laporan yang relavan. Oleh karena itu, penulis
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mencoba membuat sebuah aplikasi pencatatan dan perhitungan 

secara otomatis untuk mengatasi masalah tersebut. 

1.2 Tujuan Umum dan Tujuan Khusus 

1.2.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum melakukan kerja praktek dan menyusun laporan 

tugas akhir adalah  untuk memperoleh wawasan yang lebih luas 

tentang dunia kerja serta melakukan pengamatan dan menganalisis 

masalah-masalah yang dijumpai kemudian mencari solusi untuk 

masalah tersebut dengan bekal ilmu yang sudah penulis dapatkan pada 

saat kuliah. 

a. Sebagai salah satu syarat memperoleh kelulusan Diploma III 

Komputerisasi Akuntansi di Universitas Kristen Satya Wacana. 

b. Untuk mendapatkan pengalaman dalam dunia kerja dengan 

membandingkan ilmu yang diperoleh dalam bangku kuliah 

dengan dunia kerja. 

c. Mengimplementasikan teori yang sudah dipelajari selama 

perkuliahan. 

d. Mengimplementasikan sistem informasi pengolahan laporan 

keuangan yang membantu kinerja Yayasan Bina Darma. 

e. Memahami prosedur keuangan dan penggajian di Bina Darma 
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1.2.2 Tujuan Khusus 

Melakukan kerja praktek dan menyusun laporan tugas akhir 

adalah untuk mengetahui sistem kerja Yayasan Bina Darma dan 

membuat sistem aplikasi yang dapat  mempermudah bagian keuangan 

dalam mengolah laporan keuangan. 

a. Memunuhi syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Ahli 

Madya Komputer di Universitas Kristen Satya Wacana. 

1.3 Cakupan Topik Bahasan 

Penulisan Laporan Kerja Lapangan, yang berjudul Sistem 

Informasi Pengolahaan Data  Laporan Keuangan Yayasan Bina Darma 

Salatiga dimulai dari terjadinya proses pembuatan sebuah aplikasi dari 

manual sehingga bisa diimplementasikan ke dalam sebuah sistem 

aplikasi pengolahaan laporan keuangan. Adapun hal-hal yang akan 

dibahas antara lain: 

a. Melakukan analisis mengenai sistem informasi pengolahan data 

laporan keuangan. 

b. Membuat prosedur yang membentuk sistem aplikasi Pengolahan 

Data Laporan Keuangan Yayasan Bina Darma. 

c. Melihat kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam pembuatan 

sistem pengolahan laporan keuangan di Yayasan Bina Darma 

Salatiga. 
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d. Merancang aplikasi pengolahan laporan keuangan  mulai dari 

perancangan database yang digunakan sampai report yang akan 

dihasilkan. 

1.4 Jadwal Kerja Praktek 

Kerja praktek dilakukan dimulai tanggal 2 Mei 207 sampai 

dengan tanggal 2 Agustus 207 yang telah dilakukan di Yayasan Bina 

Darma Salatiga,dimana kerja praktek dilakukan selama 2 Minggu. 

Berikut kegiatan yang penulis lakukan saat kerja praktek : 

Jadwal Pelaksanaan Uraian Kegiatan 

Minggu ke  I  

(01 Mei 207 -  05 Mei 2017) 

- Libur 

- Mengenal lingkungan 

kerja praktek  

- Berkenalan dengan staff 

kerja 

- Diberi pengarahan oleh 

Pak Rocky  

- Mengamati  

Minggu ke 2 

(08 Mei – 12 Mei 2017) 

- Melakukan Pengamatan 

- Mengarsipkan laporan 

keuangan 

- Libur  waisak 

- Membantu bu Liliek 

menginput pengeluaran 

kas 

- Transkip 

Minggu 3 

(16 Mei – 20 Mei) 

- Menginput pengeluaran 

kas 

- Menyicil laporan bab 1 

- Rapat YBD 

- Mengedarkan undangan 

kegiatan YBD 

Minggu 4 

(22 Mei – 26 Mei) 

- Menyicil laporan 

- Input pengeluran kas 

- Hari libur kenaikan Tuhan 

Yesus 

- Kegiatan YBD 
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Minggu 5 

(29 Mei – 2 Juni) 

- Menyicil laporan 

- Input pengeluaran kas 

- Hari libur pancasila 

Minggu 6 

(5 Juni – 9 Juni) 

- Menyicil laporan 

- Input pengeluaran kas  

- Rapat YBD 

Minggu 7 

(12 Juni – 16 Juni) 

- Menyicil laporan  

- Input pengeluaran kas 

Minggu 8 

(19 Juni – 23 Juni) 

- Menyicil laporan  

- Bertanya ke bu liliek 

tentang informasi YBD  

- Hari Libur 

Minggu 9 

(27 Juni – 30 Juni ) 

- Hari Libur Lebaran 

Minggu ke – 10 

(03 Juli – 07 Juli) 

- Menyicil laporan 

- Transkip  

- Melanjutkan projek 

Minggu ke- 11 

(10 Juli – 14 Juli ) 

- Menyicil laporan 

- Melanjutkan projek 

aplikasi 

- Input pengeluaran kas 

Minggu ke – 12  

(17 Juli – 28 Juli) 

- Menyicil laporan  

- Melajutkan projek aplikasi 

 

1.5 Metode Pelaksanaan dan Pengumpulan Data 

Tahapan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut : 

a. Pengamatan  

Pengumpulan data dengan pengamatan dilakuan oleh penulis 

untuk mengamati kegiatan apa saja yang dilakukan oleh 

Yayasan Bina Darma sehingga dari pengamatan tersebut dapat 
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mengumpulkan data secara akurat dalam proses pembuatan 

sistem informasi pengolahan laporan keuangan. 

b. Kerja Praktek 

Kerja Praktek dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan 

informasi, wawasan, dan pengetahuan penulis didunia kerja 

sehingga penulis bisa menemukan masalah apa saja yang ada di 

Yayasan Bina Darma Salatiga meliputi pemasukan kas, 

pengeluaran kas, dsb. 

c. Wawancara 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan 

wawancara dengan bertanya ke masing-masing bidang yang 

menangani masalah keuangan di Yayasan Bina Darma Salatiga 

sehingga data yang dikumpulkan dapat membantu proses 

pembuatan sistem informasi laporan keuangan. 

d. Studi Pusaka 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan studi pusaka 

bersumber dari buku khususnya web membantu menambah 

referensi penulis dalam menyusun tugas akhir pembuatan 

sistem informasi pengolahan data laporan keuangan Yayasan 

Bina Darma Salatiga. 
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