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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

TB. Usaha Baru yang beralamat di Desa Sambiroto, Kec. Padas, Kab. 

Ngawi merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan 

bahan baku bangunan. TB. Usaha Baru menyediakan produk yang berkualitas 

dan dengan harga yang kompetitif sehingga menjadi salah satu toko terlaris 

yang ada di kabupaten Ngawi. TB. Usaha Baru mempunyai visi yaitu menjadi 

toko bahan bangunan yang terkemuka di Indonesia. 

Dengan perkembangan teknologi saat ini, TB. Usaha Baru sudah 

menggunakan aplikasi untuk pencatatan transaksi setiap harinya, akan tetapi 

untuk pencatatan dan perhitungan di bagian keuangan masih menggunakan 

sistem manual yaitu dengan mencatat pada buku besar keuangan dan dihitung 

manual menggunakan kalkulator. Proses pencatatan dan perhitungan secara 

manual  tidak  lagi  efisien  sehingga  membutuhkan  sistem  yang  dapat  

memenuhi  dan mempermudah dalam proses  pencatatan dan perhitungan 

data keuangan perusahaan. Sistem tersebut diharapkan mampu 

mempermudah kerja bagian keuangan TB. Usaha Baru dalam pencatatan dan 

perhitungan keuangan sehingga didapat laporan keuangan yang akurat.  

Berdasarkan latar belakang di atas, pada penulisan tugas akhir ini akan 

membahas masalah bagaimana merancang aplikasi keuangan berbasis web 

dengan judul “Perancangan Aplikasi Laporan Keuangan Berbasis Web 

pada TB. Usaha Baru”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan 

dibahas pada tugas akhit ini yaitu bagaimana merancang dan 

mengimpletasikan aplikasi laporan keuangan berbasis web pada TB. Usaha 

Baru dengan menggunakan PHP dan MySQL? 

 

C. Batasan Masalah 

Karena luasnya pembahasan mengenai aplikasi laporan keuangan berbasis 

web, maka penulis membatasi masalah-masalah yang dibahas pada penulisan 

tugas akhir ini yaitu sebagai berikut: 

1. Aplikasi laporan keuangan mencatat data pemasukan dari usaha, data 

pengeluaran dari usaha, data pengeluaran non usaha dan data 

pengeluaran untuk gaji karyawan 

2. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk merancang aplikasi laporan 

keuangan adalah PHP. 

3. Database yang digunakan untuk merancang aplikasi laporan keuangan 

adalah MYSQL 

4. Data keuangan yang dimasukan merupakan data sampel yang diperoleh 

dari pemilik TB. Usaha Baru. 

 

D. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan 

dari penulisan tugas akhir ini yaitu merancang dan mengimpletasikan aplikasi 
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laporan keuangan berbasis web pada TB. Usaha Baru dengan menggunakan 

PHP dan MySQL 

 

E. Manfaat 

Manfaat perancangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara langsung maupun secara tidak langsung bagi pihak terkait. 

1. Dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan terutama 

tentang pemrograman web menggunakan PHP dan MySql. 

2. Dengan dirancangnya aplikasi laporan keuangan berbasis web pada TB. 

Usaha Baru dapat mempermudah dalam pencatatan keuangan. 

3. Dengan dirancangnya aplikasi laporan keuangan berbasis web pada TB. 

Usaha Baru dapat mempermudah dalam perhitungan keuangan dan 

pembuatan laporan keuangan. 

 

  


