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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring  dengan  perkembangan jaman,  perkembangan  teknologi  dan 

informasi  juga  semakin  berkembang  cukup pesat  diberbagai  aspek  kehidupan.   

Salah satu  nya  aspek  kehidupan  yaitu  dalam bidang penjualan. Telah kita 

ketahui, saat ini  perusahaan  sudah  banyak  mengikuti perkembangan  teknologi  

demi meningkatkan  kinerja  karyawan,  selain  itu juga  perkembangan  teknologi  

dapat mempermudah  dan  mempelancar  dalam melakukan  aktivitas  perusahaan.   

Dengan itu,  perusahaan  sudah  banyak  yang  beralih dari  perusahaan  yang  

manual  menjadi perusahaan  yang  komputerisasi.   Dengan melakukan 

perubahan ini, perusahaan dapat menjadi  lebih  efektif  dan  efisien,  serta dapat  

mengurangi  tingkat  resiko  dalam hilangnya  suatu  data.    

Sistem  Informasi  Keuangan  pada Food Court merupakan  bagian  dari  

Sistem  Informasi  Keuangan  yang  sangat  membantu pengambilan  keputusan  

bagi  user  dalam  pembutan  laporan  keuangan.  Dengan sistem  informasi  

keuangan  ini  pemilik  perusahaan  dengan  mudah  dapat menentukan  laporan  

keuangan  perusahaan  apakah  perusahaan  laba  atau  rugi. Pemilik Perusahaan  

juga bisa  membuat laporan dari penjualan.  

Sisi  lain  dari  layanan  ini  bisa  menjadi  media  konsultan  digital  dalam 

menentukan  pembuatan  laporan  keuangan  yang  diinginkan  sesuai  dengan 

transaksi yang terjadi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “Prototype Sistem Informasi Keuangan 

Food Court" 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah yaitu : 

1. Bagaimana membuat Perancangan Sistem Informasi Keuangan untuk Food 

Courtagar dapat mempermudah pelayanan pada Food Court. 
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2. Masih terbatasnya penggunaan teknologi dalam pembuatan laporan 

keuangan dimana laporan masih keuangan masih ditulis menggunakan cara 

manual. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Sistem yang dibuat memerlukan batasan-batasan masalah, agar pembahasan 

memiliki tujuan yang lebih spesifik dan dapat menghasilkan sistem yang efisien. 

Berikut merupakan batasan-batasan permasalahan: 

1. Sistem dibuat dengan bahasa pemrograman PHP dengan MySQL sebagai 

format databasenya. 

2. Informasi yang dihasilkan berupa laporan penjualan pada setiap kantin. 

 

1.4 Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan dari pembahasan Tugas Akhir ini adalah Menghasilkan sistem 

informasi berbasis web yang dapat memudahkan pengguna dalam memperoleh 

data yang dibutuhkan.Terdapat fitu – fitur yang tersedia dalam aplikasi. Diantara 

menu – memnu tersebut adalah pada menu Master terdapat submenu untuk 

mengelola Data Kantin, Kasir, Data Penjualan, Reference, Data Bonus, Laporan 

dan Grafik.  

 

1.5 Manfaat Tugas Akhir 

Berdasarkan tujuan penelitian ini, nantinya penelitian ini diharapkan 

memberikan suatu manfaat diantaranya : 

1. Membantu pemilik kantin dalam pencatatan dan pembuatan laporan 

keuangan. 

2. Membantu pemilik kantin dalam melakukan transaksi penjualan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai isi laporan maka 

perludiberikan uraian secara umum, teori-teori yang diperlukan dalam penelitian 

serta analisa permasalahan kedalam suatu sistematika penulisan sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang pembuatan sistem, 

perumusan masalah yang dihadapi perusahaan, pembatasan masalah yang akan 

dibahas dalam pembuatan sistem, tujuan danmanfaat sistem, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi berbagai landasan teori yang diambil dari buku, artikel 

maupun jurnal yang dapat  digunakan untuk menunjang analisa masalah sebagai 

acuan untuk menyusun tugas akhir.  

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi mengenai analisa proses bisnis sistem baru yang 

akanditerapkan pada perusahaan, perancangan pemodelan data, perancangan 

database, dan Desain Antarmuka (interface design). 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi implementasi dan pengujian sistem yang memuat hasil 

pengujian dari sistem yang dibuat. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 


