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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang dibuatnya laporan, 

rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, penjelasan 

mengenai sumber data serta sistematika penulisan laporan. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Akuntansi merupakan ilmu yang mengidentifikasikan, 

mengklasifikasikan dan mencatat suatu kejadian atau transaksi ekonomi dan 

menghasilkan informasi untuk dijadikan sebagai dasar membuat keputusan 

dan kebijakan dalam sebuah perusahaan. Informasi akuntansi berhubungan 

dengan data akuntansi atas transaksi-transaksi keuangan dari suatu unit 

usaha, baik usaha jasa, dagang maupun manufaktur. Supaya informasi 

tersebut dapat dimanfaatkan oleh manajer atau pemilik usaha, maka informasi 

tersebut disusun dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan Standar Akuntansi 

Keuangan. Arus informasi akuntansi dari perusahaan sangat bermanfaat 

untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha perusahaan, bagimana 

struktur modalnya, berapa keuntungan yang diperoleh perusahaan pada suatu 

periode tertentu. Melihat begitu banyak peranan dan manfaat informasi 

akuntansi dalam sebuah perusahaan, maka dibutuhkan informasi yang akurat 

dan dapat dipertanggungjawabkan. Kenyataan yang ada saat ini masih 

banyak perusahaan kelas menengah yang masih melakukan proses transaksi, 

pencatatan keuangan dan pembuatan laporan secara manual (mengandalkan 

kertas untuk pengarsipan data transaksi dan keuangan). Sehingga sering 

terjadi banyak kesalahan dalam proses-prosesnya apalagi jika data yang 

digunakan sangat banyak. 

“MKB Immitation Jewellery” merupakan sebuah usaha dibidang 

penjualan aksesoris berbahan imitasi yang sudah berjalan selama kurang 

lebih 25 tahun. Walaupun usaha ini merupakan usaha perseorangan namun 

sudah banyak yang menjadi konsumen tetap dari “MKB Immitation Jewellery”. 

Ada banyak konsumen yang menjadi langganan “MKB Immitation Jewellery” 
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untuk dijual kembali pada toko mereka masing-masing, ada juga yang menjadi 

konsumsi pribadi. Dalam setiap hari, terdapat begitu banyak transaksi yang 

terjadi baik yang langsung di gudang maupun di toko. Namun pencatatan 

transaksi tersebut masih dilakukan secara manual menggunakan buku. 

Sehingga bagian keuangan sering kewalahan dalam melakukan tugasnya dan 

mengakibatkan banyaknya terjadi kesalahan dalam pencatatan transaksi 

keuangan setiap hari. Padahal informasi akuntansi yang akurat sangat 

dibutuhkan bagi pengelola usaha dalam melihat pertumbuhan dan kondisi 

usahanya pada saat ini. 

Berdasarkan masalah diatas maka dibuatlah "Sistem Informasi 

Akuntansi Berbasis Desktop Pada MKB Immitation Jewelerry" yang 

diharapkan dapat membantu MKB Immitation Jewellery dalam mencatat, 

mengidentifikasi dan mengklasifikasikan transaksi sehingga menghasilkan 

laporan akuntansi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat 

digunakan oleh pengelola usaha dalam melihat kondisi dan pertumbuhan 

keuangan dalam usaha “MKB Immitation Jewellery”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah yang ada adalah : 

1. Bagaimana membuat sebuah sistem informasi untuk transaksi 

penjualan dan pembelian pada “MKB Immitation Jewellery”? 

2. Bagaimana membuat sistem yang dapat membantu bagian keuangan 

dalam mengelola informasi pengeluaran dan pemasukkan pada “MKB 

Immitation Jewellery” ? 

3. Bagaimana membuat sebuah laporan keuangan berupa jurnal dan 

buku besar yang dibutuhkan para pemilik “MKB Immitation Jewellery” 

untuk melihat kondisi keuangan perusahaan ? 
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1.3 Tujuan Pembahasan 

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat pada sub bab 1.2, maka 

tujuan dari pembuatan laporan ini adalah : 

1. Merancang dan membangun aplikasi sistem informasi akuntansi 

dengan modul penjualan dan pembelian yang menghasilkan fitur-fitur 

untuk menyimpan data master dan data transaksi penjualan dan 

pembelian. 

2. Merancang dan membangun aplikasi yang dapat digunakan untuk 

perhitungan keuangan pada “MKB Immitation Jewellery” dalam 

pencatatan maupun pelaporan sehingga menghasilkan data yang valid 

dan lengkap. 

3. Merancang dan membangun aplikasi yang dapat menghasilkan 

laporan-laporan yang berhubungan dengan masuk keluarnya uang 

dalam perusahaan. 

 

1.4 Ruang Lingkup Kajian  

Batasan masalah pada penulisan laporan ini adalah sebagai berikut : 

1. Batasan Perangkat Lunak 

a. Sistem Operasi  : Windows 7 Home Premium 64-bit 

b. Bahasa Pemrograman : Java 

c. Editor Pemrograman  : Netbean IDE 7.3.1 

d. Basis Data   : MySQL Server 

2. Batasan Perangkat Keras 

a. Processor   : Intel® Core™ i5-3230M CPU @ 

2.6GHz (atau setara) 

b. Memory   : DDR3 4GB 

c. Harddisk   : 500GB 

d. Output Device   : Inter® HD Graphics 4000 

3. Batasan Aplikasi 

a. Aplikasi yang akan dibuat merupakan aplikasi desktop. 

b. Hak akses dibagi menjadi 3, yaitu : 
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- Admin : Admin merupakan bagian administrasi yang 

tugasnya mengatur wilayah kerja, lingkup 

tugas dan tanggungjawab karyawan. Admin 

dapat mengakses semua menu yang 

tersedia pada aplikasi ini kecuali modul 

penjualan. 

- Owner : Melihat semua laporan-laporan yang 

tersedia pada aplikasi yang sudah dibuat 

sebelumnya oleh user atau owner. 

- User : User disini merupakan karyawan bagian 

sales pada “MKB Immitation Jewellery”. User 

dapat mengakses fitur-fitur pada modul 

penjualan. 

c. Fitur Umum 

- Mengelola data pengguna 

- Mengelola data suplier 

- Mengelola data pelanggan 

- Mengelola data produk 

- Mengelola data akun 

d. Fitur manajemen keuangan yang diterapkan adalah sebagai 

berikut : 

- Mengelola data dari transaksi penjualan 

- Mengelola data dari transaksi pembelian 

- Mengelola data mengenai piutang 

- Mengelola data mengenai pengeluaran kas dan pemasukan 

kas 

e. Laporan keuangan yang dibuat meliputi : 

- Jurnal  

- Buku Besar 
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1.5 Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah : 

1. Data Primer 

Informasi yang dikumpulkan melalui hasil wawancara langsung dengan 

bagian keuangan dan melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

proses-proses transaksi keuangan pada “MKB Immitation Jewellery”. 

2. Data Sekunder 

Berdasarkan literatur yang menuliskan teori-teori yang digunakan 

sebagai pemikiran yang bersifat teoritis dan materi-materi yang diberikan 

oleh dosen pada mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek, 

Pemrograman Berorientasi Objek Lanjut, Struktur Data dan Basis Data. 

 

1.6 Sistematika Penyajian 

Sistematika penyajian berisi intisari dari setiap bab yang ada di dalam 

laporan anda. Jelaskan apa yang akan dibahas di setiap bab tersebut. Buatlah 

intisarinya sesuai jumlah bab dalam laporan. Harapan KBK SI adalah 

sistematika penyajian telah dikastemisasi (customized) sehingga isinya sesuai 

dengan laporan yang anda buat. 

 


