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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Industri kayu merupakan salah satu industri yang umum ditemui di Indonesia. Seiring 

berjalannya waktu setiap pengolahan kayu selalu berusaha untuk meningkatkan kapasitas 

produksi demi memenuhi permintaan kayu siap olah yang diperlukan untuk membuat kerajinan 

maupun bangunan. Setiap pengolahan kayu tentu saja memiliki pembukuan dalam rangka 

mencatat perputaran uang yang ada. 

Metode pembukuan yang sering digunakan adalah dengan melakukan pencatatan data 

keuangan yang ada dengan cara manual pada sebuah buku seperti yang dilakukan oleh CV. 

Karya Jati dalam metode pembukuannya. Sebenarnya metode pembukuan ini tidaklah salah, 

akan tetapi metode ini mempunyai resiko kehilangan data yang cukup tinggi. Selain itu 

pencarian data tertentu juga akan sulit dilakukan karena harus dilakukan secara manual. 

Padahal seiring perkembangan yang terjadi, data yang akan dibukukan juga semakin banyak. 

Pencatatan keuangan dengan kata lain manajemen keuangan pada suatu perusahaan 

sangat penting dilakukan karena akan sangat membantu internal dalam melakukan evaluasi. 

Halim dan Supomo memberikan pendapat tentang pentingnya manajemen sebagai suatu 

kegiatan yang menghasilkan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam 

menjalankan fungsi manajemen. Informasi yang dihasilkan dari manajemen tersebut dapat 

digunakan untuk mengambil berbagai pertimbangan strategis perusahaan khususnya CV. 

Karya Jati. 

Pencatatan keuangan perusahaan juga merupakan suatu kwajiban yang harus dilakukan. 

Hal tersebut dijelaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan dibawah ini: 

1. UU Perpajakan No. 16 Tahun 2000 Pasal 28 tentang kwajiban pembukuan keuangan. 

2. UU Hukum Dagang Pasal 6 No. 16 Tahun 2000 tentang kwajiban melakukan 

pencatatan. 

Berdasarkan beberapa hukum tersebut CV. Karya Jati telah melaksanakan kegiatan yang 

dimaksud. Namun masih ditemui kendala atau permasalahan pada saat mencari data keuangan 

pada periode tertentu karena pencatatan dilakukan hanya menggunakan buku. Peraturan 

perundang-undangan juga menyebutkan bahwa pencatatan yang menghasilkan dokumen 
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digital memiliki keabsahan yang setara, seperti yang disebutkan pada UU No. 8 tahun 1997 

pasal 15 tentang dokumen perusahaan. 

Pada pelaksanaan manajemen keuangan pada CV. Karya Jati pernah dilakukan penelitian 

dalam rangka kerja praktek. Hasil yang didapatkan bahwa CV tersebut sangat membutuhkan 

sebuah sistem informasi manajemen (SIM) untuk melakukan pembukuan keuangan. Penelitian 

itu juga menghasilkan sebuah perancangan SIM untuk CV. Karya Jati. Oleh sebab itu pada 

penelitian ini, rancangan SIM yang sudah ada sebelumnya akan diimplementaskan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan, Bagaimana membangun sebuah sistem informasi manajemen keuangan pada 

CV. Karya Jati berdasarkan rancangan dari kerja praktek Ilham Anggoro (2019)? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar ruang lingkup pembahasan tetap terpusat dan tidak melebar, maka diperlukan 

pembatasan. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Sistem informasi manajemen keuangan dengan berbasis website. 

b. Sistem informasi manajemen keuangan yang akan dibangun berdiri sendiri dan tidak 

dintegrasikan dengan sistem yang lain. 

c. Sistem informasi manajemen keuangan disesuaikan dengan studi kasus CV. Karya Jati. 

d. Sistem informasi manajemen keuangan ini hanya melakukan pembukuan terhadap 

pembelian bahan baku, penjualan dan pemesanan kayu hasil produksi. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun sebuah Sistem Informasi Manajemen 

Keuangan CV. Karya Jati Madiun agar manajemen keuangan yang ada lebih terstruktur dan 

rapi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi Penulis 

Penulis dapat membangun dan mengembangkan sebuah sistem informasi dan memahami 

proses sebuah manajemen keuangan. 
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b. Bagi CV. Karya Jati Madiun 

Hasil dari penelitian dapat digunakan untuk memudahkan dalam menampilkan informasi 

manajemen keuangan dan meningkatkan kualitas laporan dalam memanajemen keuangan 

secara terstruktur. 

c. Bagi Pembaca 

Penelitian ini bisa dijadikan bahan referensi bagi pegawai yang membutuhkan informasi 

 

1.6 Metode Penelitian 

Berikut adalah tahapan penelitian yang akan dilaksanakan: 

a. Planning 

Pada tahap ini akan dilakukan analisa terhadap perencanaan sistem dari proses bisnis yang 

ada pada CV. Karya Jati. 

b. Reqirement Gathering and Analysis 

Pada tahap ini akan dilakukan evaluasi analisis kebutuhan sistem, evaluasi dilakukan 

terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya telah 

dilakukan..  

c. Design 

Pada tahap ini akan dilakukan perancangan sistem berdasarkan hasil dari analisis 

kebutuhan pada tahap sebelumnya. Perancangan meliputi perancangan arsitektur sistem 

menggunakan Data Flow Diagram (DFD), perancangan basisdata menggunakan relasi 

tabel, dan perancangan antar muka sistem. 

d. Build or Coding 

Tahapan ini dilakukan pembuatan sistem berdasarkan analisa  kebutuhan dan perancangan 

sistem yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. 

e. Testing 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian terhadap sistem yang dibuat agar diketahui 

apakah sistem sudah sesuai. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode blackbox 

test. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Susunan laporan tugas akhir ini terdiri dari 5 bab yang isinya adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 
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Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Terdiri dari tinjauan pustaka dan teori dasar. Berisikan teori yang diambil dari berbagai 

sumber, seperti buku atau referensi lain berupa pengertian dan definisi. Pada bab ini juga 

menjelaskan konsep dasar manajemen keuangan CV. Karya Jati Madiun, konsep dasar sistem 

informasi manajemen, dan berbagai macam definisi lainnya yang berkaitan dengan sistem yang 

dibahas. 

BAB III METODOLOGI 

Berisikan tentang uraian beberapa hal yang akan membantu dalam mengembangkan 

sistem yang meliputi gambaran proses bisnis dan hasil evaluasi analisis kebutuhan, serta 

perancangan sistem. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisikan tentang implementasi dan pengujian sistem yang telah dibuat oleh peneliti 

tentang sistem informasi manajemen keuangan CV. Karya Jati Madiun. 

BAB V KESIMPULAN 

Berisikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk 

pengembangan sistem ke depan. 

 

  

 

 

 

 

  


