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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

Teknologi merupakan suatu alat yang sangat penting untuk menunjang 

pembangunan nasional suatu negara, khususnya Negara Indonesia. Semakin 

cepat teknologi berkembang pada suatu Negara maka akan semakin cepat pula 

Negara tersebut mengalami kemajuan. Kemajuan teknologi yang semakin 

pesat, tidak memungkinkan untuk menciptakan hal baru dalam dunia 

komputerisasi, dimana setiap kegiatan apapun selalu melibatkan komputer.  

Instansi pemerintahan saat ini masih banyak yang belum menggunakan 

sistem komputerisasi, begitu pula dengan Desa Kemuning dalam pengelolaan 

keuangan desa. Desa Kemuning masih menggunakan media penyimpanan dan 

pengolahan data keuangangan masih secara manual, sehingga kurang efektif 

dan efisien. Setiap tahun pihak inspektorat memeriksa rincian keuangan dan 

tidak ada pemberitahuan lebih awal biasanya pemberitahuan mendadak 

sehingga petugas harus siap apabila ada pemeriksaan. Tetapi saat ini petugas 

masih kesulitan apabila ada pemeriksaan mendadak karena harus mengambil 

arsip satu per satu guna mencari data tersebut yang ada dalam tumpukan arsip 

yang tidak sedikit sehingga memerlukan waktu yang cukup lama, dalam 

persiapan arsip yang akan diperiksa oleh inspektorat tersebut. Hal ini sangat 

rentan akan kehilangan data keuangan karena data hanya ditulis dan disimpan 
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dalam bentuk fisik tanpa disertai adanya penyimpanan data dalam bentuk 

digital. Kesalahan itu sering terjadi didalam laporan keuangan seharusnya 

jumlah dana masih sekian tetapi kenyataan jumlah dana tidak sesuai dengan 

laporan yang tersedia. Terjadi karena kehilangan bukti kegunaan dana yang 

penyimpanannya masih dalam pembukuan dan tidak ada bukti digital lainnya, 

sehingga terjadi perselisihan. Permasalahan ini sering terjadi pada data 

keuangan yang pendapatan dan pembelanjaan dana kurang sesuai dengan data 

yang ada sehingga terjadi kesimpangsiuran dalam informasi keuangan di desa 

Kemuning. Selain data yang kurang efektif dalam pencarian maka data juga 

kurang akurat dalam penyajiannya, sehingga sangat dibutuhkannya sistem 

informasi keuangan guna mengelola dan menyajikan informasi atau laporan-

laporan sesuai dengan kebutuhan pengguna secara efektif dan efisien. 

Mardiasmo (2002:6-7) menyatakan, secara teoritis desentralisasi 

diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama mendorong 

peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam 

pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan 

(keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi 

yang tersedia di masyarakat- masyarakat daerah; kedua: memperbaiki alokasi 

sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan 

publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi 

yang paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan yang paling rendah 

adalah desa. Oleh karena itu otonomi desa benar-benar merupakan kebutuhan 

yang harus diwujudkan. 
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Otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk 

mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, 

sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun 

demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus 

dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya 

adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. 

Sistem informasi untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan dalam 

mengelola keuangan desa supaya data akurat dan tidak ada kesalah pahaman, 

maka penulis membuat perancangan sistem aplikasi untuk memecahkan 

permasalahan tesebut sebagai skripsi dengan judul “Perancangan Sistem 

Informasi Pengelolaan Keuangan di Desa Kemuning Berbasis Web”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang 

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa Kemuning Kecamatan 

Tegalombo yang lebih efektif dan efisien. 

 

C. BATASAN MASALAH 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Peneliti hanya menampilkan informasi pengelolaan keuangan di desa 

Kemuning; 

2. Daerah yang menjadi objek penelitian ini di Desa Kemuning Kecamatan 

Tegalombo Kabupaten Pacitan; 
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3. Bahasa pemrograman yang digunakan Profesional Home Page (PHP) dan 

database MySQL. 

 

D. TUJUAN  

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian tindakan tersebut adalah 

merancang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan di Desa Kemuning yang 

lebih efektif dan efisien. 

 

E. MANFAAT 

Manfaat yang dapat diambil adalah : 

1. Mempermudah pihak Kantor Desa Kemuning dalam proses pengelolaan 

keuangan; 

2. Membantu dalam proses penginputan data, dan laporan Keuangan; 

3. Dapat meminimalisasi adanya kesalahan dan mengoptimalkan keamanan 

data. 

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Penulisan Tugas Akhir ini terbagi menjadi beberapa bab yang masing-

masing bab membahas tentang : 

BAB I  : PENDAHULUAN    

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan dari Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan. 
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BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang mendukung konsep 

pemilihan judul atau pembuatan program website, seperti 

manajemen basis data, profil instansi Desa Kemuning, pengertian 

PHP dan MySQL, dan data terkait dengan Sistem Informasi 

Pengelolaan Keuangan. 

BAB III : METODE PERANCANGAN  

Bab ini menjelaskan mengenai tahap-tahap yang digunakan dalam 

proses perancangan dan pembuatan sistem Informasi Pengelolaan 

Keuangan ini. Pada bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu 

analisa sistem, perancangan database, serta perancangan sistem. 

BAB IV : ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang proses analisa dan pembahasan sistem 

yang sudah dibuat serta evaluasi kekurangan dan kelebihan sistem 

dengan menggunakan software atau perangkat pendukung lain. 

Semuanya mengacu pada hasil penelitian atau perancangan Sistem 

Pengelolaan Keuangan. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini menyimpulkan atas pembahasan sistem Informasi 

Pengelolaan Keuangan yang sudah dibuat  kemudian memberikan 

saran untuk pengembangan selanjutnya. 


