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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Jiwani Jati Furniture merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang

furniture yang melayani kebutuhan perabotan untuk menghias keindahan dalam

rumah masyarakat secara keseluruhan.Perusahaan ini bermarkas di Desa Slagi,

Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara.Nama resminya adalah Jiwani Jati

Furniture yang merupakan salah satu perushaan furniture terbesar di Jepara.

Dalam setiap aktivitas kegiatannya, perusahaan ini harus mencatat setiap

penerimaan order dan pengeluran biaya produksi untuk pesanan order yang

disebut pengeluaran kas perusahaan. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas

sampai dengan pembuatan laporan keuangan pada perusahaan masih

menggunakan cara manual yaitu dengan dicatat dibuku seadanya yang pengolahan

atau prosenya hanya disimpan dan dipilih berkas mana saja yang dianggap penting

yang layak disimpan.Hal tersebut masuk dalam kategori rawan minim data,

karena banyak sekali kekeliruan dan kesalahan yang terjadi apabila laporan

keuangan tidak dicatat dan dikelola secara serius. Dampaknya data laporan

keuangan perusahaan menjadi tidak akurat dan tidak tepat waktu dalam

penginputan dan membuat laporan. Selain itu, dalam pembuatan jurnal dan buku

besar masih mengalami kesulitan karena pencatatan transaksi belum

terotomatisasi, sehingga dalam kegiatan perusahaan tersebut banyak

membutuhkan waktu yang imbasnya menjadi kurang efektifnya dalam proses

penncatatan transaksi data tersebut.

Melihat kelemahan yang telah diuraikan diatas, bagaimana cara untuk

mempermudah perusahaan Jiwani Jati Furniture dalam proses pencatatan,

pemrosesan dan pengolahan data, serta kurang efektif pembuatan laporan

akuntansi perusahaan yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan yang sering

terjadi dalam pembuatan laporan keuangan. Oleh karena itu, peneliti

mengembangkan sebuah sistem informasi berbasis web yang seluruh data

transaksinya akan tersimpan didalam media penyimpanan data yaitu Database

Management System (DBMS) sehingga memudahkan dalam pembuatan laporan

keuangan atau nama lain yaitu laporan akuntansi. Harapannya agar data tersimpan
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dengan baik dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun juga secara real time

serta diproses secara otomatisasi.

Dengan adanya aplikasi yang terkomputerisasi ini, diharapkan dapat

memudahkan dan memaksimalkan segala aktivitas perusahaan serta mendapatkan

informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan laporan akuntansi perusahaan.

1.2. Pembatasan Masalah

Batasan masalah yang dibuat bertujuan untuk membatasi permasalahan

yang akan diselesaikan. Adapun batasan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Data yang diolah adalah data laporan keuangan akuntansi perusahaan mulai

dari laporan harian, bulanan dan tahunan.

2. Pembuatan aplikasi ini tidak mengupas keamanan website.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut perumusan masalah dari penelitian ini

yaitu belum adanya sistem informasi akuntansi online perusahan furniture yang

dapat diakses secara real time.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah memberikan kemudahan bagi pegawai

perusahaan dalam membuat laporan keuangan perusahaan dan memperoleh

informasitentang laporan keuangan perusahaan secara mudah dan cepat.

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, adapun manfaat yang dapat diberikan

yaitu:

1.5.1. Bagi Peneliti

Manfaat yang didapat oleh peneliti yaitu dapat mengembangkan ilmu yang

telah didapat pada waktu perkuliahan dan mengembangkan di dalam kehidupan

masyarakat.

1.5.2. Bagi PT

Manfaat yang didapat oleh PT yaitu perusahaan lebih mudah dalam

membuat laporan akuntasi secara online dan data laporan keuangan cepat

diperoleh pimpinan.
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1.5.3. Bagi Instansi

Manfaat yang diperoleh bagi instansi yaitu sebagai bahan masukan dan

rujukan supaya penerapan sistem informasi akuntansi bisa diterapkan disemua

bidang usaha tanpa terkecuali.

1.5.4. Bagi Masyarakat

Manfaat yang diperoleh bagi masyarakat adalah sebagai masukan dan

informasi mengenai sistem informasi akuntansi.

1.6. Sistematika Penulisan

Berikut sistematika penulisan yang dapat digunakan oleh penulis untuk

mempermudah dalam penyususnan skripsi ini:

1) Bagian awal proposal

2) Bagian pokok proposal yang terdiri dari:

a. Bab I : Pendahuluan

Pada bab I berisi mengenai latar belakang masalah, berisi rumusan

masalah, berisi pembatasan masalah, berisi tujuan penelitian, berisi manfaat

penelitian dan berisi tentang sistematika penulisan penelitian.

b. Bab II : Landasan Teori

Pada bab II berisi mengenasi landasan teori pada perancangan sistem yang

dibuat.

c. Bab III : Metode Penelitian

Pada bab III dijelaskan gambaran obyek penelitian, analisis permasalahan

dan perancangan sitem.

d. Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab IV akan menampilkan hasil dari tahapan-tahapan penelitian,

mulai dari analisis, perancangan, pengujian, dan implementasi.

e. Bab V : Penutup

Pada bab V berisi kesimpulan dan saran dari prnilitian ini. Saran berisi

jalan keluar untuh mengatasi kekurangan yang ada yang nantinya menjadadi

bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

3) Bagian Akhir Skripsi

Bagian ini berisi tentang daftar pustaka dan daftar lampiran.


