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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Sistem laporan keuangan di Indonesia memegang peranan penting dalam 

pertumbuhan perekonomian. Hal tersebut dikarenakan penggajian dan laporan 

keuangan disetiap daerah masih manual. Dalam perkembangan ilmu teknologi 

yang semakin pesat sekarang ini, pengaruh jasa dan informasi dikatakan sangat 

maju disamping ilmu displin lainnya. Kemajuan yang dicapai dalam ilmu 

pengetahuan dan teknologi mengakibatkan banyaknya perubahan untuk masa 

yang akan datang. Semuanya ini tentu tidak terlepas dari jasa informasi berkat 

ditemukannya computer, yang dapat membantu manusia dalam menyelesaikan 

masalah informasi. 

Pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perkembangan suatu 

perusahaan sangatlah perlu untuk mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan 

tercermin dalam laporan keuangannya. Laporan keuangan dibuat dengan maksud 

memberikan gambaran kemajuan perusahaan secara periodik. 

Perkembangan tersebut mampu membuat persaingan bisnis semakin ketat, 

sekarang ini computer sebagai salah satu proses kemajuan bagi perkembangan 

zaman, untuk menghadapi era globalisasi. Computer memegang peranan penting 

bagi kehidupan manusia, cara kerja computer lebih cepat dibandingkan dengan 

manusia. Sekarang computer memiliki ketelitian dan proses yang lebih cepat dan 

tepat. Dalam proses pengolahan data salah satu hal teramat penting yang harus 

diperhatikan adalah sistem penangannya. Penanganan secara manual akan 

mengakibatkan biaya waktu dan tenaga yang cukup banyak. Untuk 

menanggulangi hal tersebut dianjurkan memakai sistem peralatan computer yang 

memakai aplikasi programnya. Peranan computer semakin maju hampir setiap 

perusahaan besar, kecil, maupun yayasan pada saat ini mulai melangkah pada 

komputerisasi. 

Dalam kegiatan pengolahan data gaji karyawan Yayasan Bina Darma sistem 

penggajian dan keuangan merupakan mekanisme pelaksanaan pencatatan dan 

transaksi pengeluaran rutin, dapur, rapat.  

Dengan adanya sistem penggajian dan laporan keuangan ini diharapkan 

dapat mengontrol semua pengeluaran rutin ini. Bila jumlah pengeluaran kas 

penggajian lebih besar dari anggaran pendapatan perusahaan maka terjadi defisit. 

Yayasan Bina Darma merupakan salah satu yayasan yang sedang 

berkembang dan kurang dalam memanfaatkan teknologi sebagai sarana 

pengembangan penggajian, keuangan. Semua kegiatan transaksi masih dilakukan 

dilakukan secara manual. Hal ini sering menjadi permasalahan karena karyawan 

masih harus mencatat secara manual. 

Dengan hal tersebut maka diperlukan solusi pemecahan agar proses dapat 

berjalan lebih baik lagi. Solusi tersebut adalah dengan adanya sistem penggajian 

dan laporan keuangan.
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil 

Tugas Akhir dengan judul Sistem Informasi Pengolahan Laporan Keuangan pada 

Yayasan Bina Darma Salatiga. 

1.2 Tujuan  

1.2.1 Tujuan Umum 

Sistem Informasi ini diharapkan mampu membantu efesiensi kerja 

Yayasan Bina Darma Salatiga serta membantu memperlancar proses 

laporan seperti mencatat nota pengeluaran sehingga meminimalkan 

kesalahan yang terjadi saat pencatatan dan menyediakan informasi. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui prosedur yang diterapkan di Yayasan Bina 

Darma. 

2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai dasar 

perbandingan antara teori dan praktek. 

1.3 Manfaat Penelitian 

 Bagi Yayasan Bina Darma  

Memudahkan dalam pencatatan pengeluaran kas, laporan keuangan. 

 Bagi Akademik  

Sebagai bahan referensi dan untuk menambah pengetahuan dan 

kepustakaan 

 Bagi Pengguna Jasa  

Memudahkan dalam memperoleh informasi mengenasi yayasan. 

 Bagi Peneliti 

Membuka wawasan dan pengetahuan penulis tentang manfaat 

membangun sistem penggajian dan keuangan. 

 

1.4 Cakupan Topik Bahasan  

Sistem  

Informasi  

Sistem Informasi Laporan Keuangan 
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1.5 Jadwal Praktek Kerja  

Bulan Mei 2017 

Minggu Tanggal Kegiatan 

I 2-5 Analisa 

II 8-12 Pencatatan Pengeluaran 

Kas 

III 15-19 Penerimaan Kas 

IV 22-23 Kegiatan Ybd 

V 30 Evaluasi kegiatan 

 Bulan Juni  

Minggu Tanggal Kegiatan 

I 5-9 Transkrip 

II 12-16 Pencatatan Pengeluaran 

Kas 

III 19-23 Pengeluaran kas 

IV 26-30 Pengeluaran kas 

Bulan Juli  

Minggu Tanggal Kegiatan 

I 3-7 Transkrip 

II 10-14 Pengeluaran Kas 

III 17-22 Pengeluaran kas 

IV 24-31 Pengeluaran kas 

 

1.6 Metode Pelaksanaan 

Bahasa pemograman yang digunakan adalah Hypertext Prepocessor (PHP), 

untuk sistem yang berjalan pada sisi server dan mengatur aliran web 

menggunakan.  

PHP adalah bahasa scripting yang menyatu HTMLdan dijalankan  pada 

server side. Artinya semua sintaks yang kita berikan akan sepenuhnya 

dijalankan pada server, sedangkan yang dikirim ke browser hanya hasilnya 

saja (Ramadhan, 2009). 

Database MySQL  merupakan suatu perangkat  lunak database yang 

berbentuk database relasional atau disebut Relation Database Management 

System (RDBMS) yang menggunakan suatu bahasa permintaan yang 

bernama SQL (Structured Query Language). (Haris,2012). 
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1.7 Metode Pengumpulan Data  

Metode Pengumpulan Data dalam pengumpulan data pada penelitian ini 

sebagai berikut: 

- Diskusi yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui diskusi dengan 

bagian keuangan (Supervisor Lapangan) yang berwenang untuk 

mendapatkan informasi maupun data yang diperlukan.
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