
BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini membuat suatu perusahaan

harus mengikuti perkembangan teknologi yang terjadi. Pada kenyataannya hampir

semua kegiatan perusahaan menggunakan fasilitas komputer sebagai penunjang

teknologi dalam menjalankan kegiatan operasional mereka sehari-hari. Ada yang

menggunakan fasilitas komputer secara total dengan sistem yang terotomatis dan

ada juga yang menggunakan hanya sebagian saja yaitu hanya di beberapa bagian

operasional saja. Tetapi ada juga yang belum menggunakan teknologi yang

prosesnya dilakukan secara manual. Dengan menggunakan teknologi sehingga

semakin berkembang, didapatkan efisiensi waktu yang cukup banyak sehingga

kinerja perusahaan bisa lebih optimal. (Skripsi : Petra Cristian University Library)

Koperasi Gunung Madu menyadari betapa pentingnya perkembangan teknologi

zaman sekarang, dalam hal mengoptimalkan kinerja operasional perusahaan.

Sejak berdirinya hingga sekarang, koperasi dapat dikatakan menggunakan cara

semi-otomatisasi yaitu pada pembuatan jurnal dan laporan keuangan

menggunakan komputer sedangkan dalam mencatat transaksi kas masih

menggunakan cara manual.
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Berdasarkan permasalahan di atas, Koperasi Gunung Madu berusaha untuk

menggunakan dan mengembangkan sistem informasi dengan baik dalam rangka

mengembangkan kegiatan usahanya kearah yang lebih baik. Dalam hal ini berarti

pembuatan sistem yang terotomatisasi mulai dari meng-input-kan data, melakukan

penjurnalan hingga menghasilkan laporan keuangan yang tepat dan akurat serta

melakukan perhitungan analisis laporan keuangan. Dengan pengunaan sistem

yang terotomatisasi akan menghemat waktu, tenaga dan mempermudah proses

pembuatan laporan keuangan serta penghitungan analisis laporan keuangan,

dengan demikian dapat mengoptimalkan kinerja operasional koperasi yang sudah

ada dan dapat memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada karyawan

Koperasi Gunung Madu serta kegiatan usaha akan berjalan dengan lancar.

Melihat semakin banyaknya data yang harus di inputkan setiap harinya karena

jumlah karyawan Gunung Madu yang mencapai 1500 jiwa diharapkan sistem

informasi analisis yang dikembangkan dapat mempermudah akuntan untuk meng-

input-kan data pelanggan yang berjumlah besar dengan cepat dan menghemat

waktu bermanfaat bagi Koperasi Karyawan Gunung Madu.

Dari penjelasan tersebut, kemudian dapat dituangkan permasalahannya dalam

penelitian dengan judul: PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

ANALISIS KEUANGAN (STUDI KASUS KOPERASI KARYAWAN

GUNUNG MADU).

1.2 Identifikasi masalah
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Identifikasi dalam pembuatan sistem informasi akuntansi yang dilengkapi dengan

analisis laporan keuangan ini adalah :

1. Belum adanya sistem informasi akuntansi yang menggunakan komputer

2. Belum adanya pembuatan database untuk penyimpanan data

3. Belum dilakukan pembuatan, penyimpanan dan menampilkan data

transaksi

4. Belum adanya pemrosesan dan transaksi menjadi laporan jurnal, buku

besar dan laporan keuangan

1.3 Perumusan Masalah

Sistem informasi akuntansi yang digunakan Koperasi Gunung Madu masih

dilakukan secara manual. Input data sudah menggunakan komputer tetapi

penjurnalan, perhitungan dan pembuatan laporan neraca masih dilakukan secara

manual sehingga dilakukan penelitian ini untuk memperbaiki sistem akuntansi

yang lama menjadi sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer

menggunakan software akuntansi yang dilengkapi form peng-input-an data,

pembuatan laporan neraca keuangan dan perhitungan analisis laporan keuangan.

1.4 Batasan Masalah

Untuk mencegah luasnya ruang lingkup dalam pembuatan sistem, diperlukan

batasan masalah sebagai berikut :

1. Output yang dihasilkan dalam sistem ini adalah : Laporan

keuangan (laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas) dan

hasil dari perhitungan analisis laporan keuangan.
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2. Input : meliputi peng-input-an transaksi penerimaan kas, peng-

input-an transaksi pengeluaran kas.

3. Proses : meliputi proses pencatatan akuntansi (menjurnal dan

posting ke dalam buku besar) serta menghasilkan laporan keuangan

untuk kemudian dilakukan analisis berdasarkan laporan keuangan,

proses analisis laporan keuangan.

4. Perancangan database untuk penyimpanan data-data.

5. Bahasa pemrograman yang digunakan menggunakan Borland

Delphi 7.0

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Merancang dan membuat sistem informasi akuntansi yang dilengkapi dengan

analisis laporan keuangan

2. Koperasi Gunung Madu diharapkan dapat membuat proses akuntansi di

koperasi menjadi lebih cepat, menghemat waktu dan mempermudah koperasi

dalam proses pembuatan laporan keuangan serta dalam perhitungan analisis

laporan keuangan dan dapat menghasilkan hasil yang cepat dan akurat

dibandingkan menggunakan sistem yang lama.

1.6 Manfaat

Manfaat dari sistem analisis laporan keuangan yang dibuat adalah :

1. Seorang akuntan di Koperasi Karyawan Gunung Madu dapat lebih mudah

dalam membuat laporan keuangan
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2. Database pelanggan akan lebih mudah di kontrol

3. Dapat memperoleh perhitungan laporan keuangan dengan cepat dan akurat


