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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini sistem merupakan kebutuhan yang urgen dalam sebuah 

organisasi. Suatu sistem yang terdapat didalam organisasi pasti mempunyai 

tujuan atau sasaran. Suatu sistem yang tidak memiliki sasaran maka operasi 

dari sistem tersebut akan sia-sia bagi organisasi. suatu sistem dikatakan 

berhasil apabila sasaran atau tujuannya berhasil dipenuhi. Keberhasilan dari 

suatu sistem juga ditentukan oleh informasi yang diperoleh. Informasi sangat 

penting bagi suatu organisasi dan juga bagi sistem yang ada dalam organisasi 

tersebut.  

Suatu sistem yang kurang mendapatkan informasi akan menjadi luruh, 

kerdil dan akhirnya berakhir. Sumber dari suatu informasi adalah data. Data 

yang dimaksud adalah kejadian yang terjadi di organisasi seperti transaksi-

transaksi. Data akan diolah menjadi sebuah informasi yang akan digunakan 

untuk pengambilan keputusan oleh manajemen. Informasi dapat diperoleh 

dari sistem informasi. 

Jogiyanto (1987) menjelaskan bahwa sistem informasi suatu sistem 

yang terdapat dalam organisasi dan berfungsi menghasilkan informasi berupa 

laporan-laporan kepada manajemen organisasi yang mana informasi tersebut 

akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Salah satu sistem informasi 
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yang digunakan oleh manajemen dalam mengelola organisasi adalah sistem 

akuntansi.  

Mulyadi (1997) menjelaskan bahwa sistem akuntansi adalah 

organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian 

rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh 

manajemen guna memudahkan pengelolaan organisasi.  

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa sistem informasi 

merupakan kebutuhan yang penting bagi semua organisasi. Sistem informasi 

tidak hanya diperlukan dalam organisasi bisnis tetapi juga organisasi non 

bisnis atau nirlaba. Organisasi nirlaba perlu diciptakan sebuah sistem 

informasi khususnya sistem akuntansi untuk menghasilkan sebuah informasi 

keuangan berupa laporan posisi keuangan, laporan aktivitas dan laporan arus 

kas. Pelaporan keuangan entitas nirlaba tersebut digunakan untuk menilai 

kemampuan entitas nirlaba untuk terus memberikan jasa  dan memberikan 

pertanggungjawaban manajer mengenai kemampuan mengelola sumber daya 

entitas nirlaba yang diterima dari para pemberi sumber daya yang tidak 

mengharapkan pembayaran kembali.  

Organisasi nirlaba yang menjadi objek penelitian adalah Gereja 

Katolik. Didalam Gereja Katolik terdapat beberapa tingkat ketegoria dalam 

Gereja Lokal yaitu Keuskupan sebagai pusat dari sebuah Gereja Lokal, 

Paroki-paroki yang bernaung didalam Keuskupan dan Stasi-stasi yang 

bernaung didalam sebuah Paroki. Gereja Katolik merupakan sebuah entitas 
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nirlaba yang mana sumber daya diperoleh berasal dari Derma Umat dan dari 

sumbangan pihak yang tidak mengharapkan imbalan. Derma Umat biasanya 

diperoleh dari perayaan Misa yang diselenggarakan oleh paroki. Derma umat 

harus diserahkan ke Keuskupan untuk dikelola lebih lanjut. Selain itu Paroki 

juga memberikan laporan keuangan mengenai keadaan keuangannya kepada 

Keuskupan. Sedangkan mengenai tata cara dan keuangan Stasi-stasi, paroki 

dapat membuat sendiri dengan berpola pada keuangan dan akuntansi yang 

dibuat Keuskupan. 

Organisasi non profit yang dipakai dalam penelitian ini adalah Paroki 

St Maria Imakulata yang menjadi Katedral Keuskupan Atambua . Paroki St 

Maria Imakulata berdiri pada tahun 1926 dan berlokasi di Jl. Nela Raya 

Propinsi Nusa Tenggara Timur. Sumber Pendapatan Paroki St Maria 

Imakulata berasal dari Derma Umat, Sumbangan dari pihak lain, Unit Usaha 

berskala kecil dan dana hibah. Sebagai sebuah organisasi non profit, Paroki 

St Maria Imakulata perlu untuk merancang sebuah sistem informasi akuntansi 

yang handal dalam pengelolaam keuangan Gereja. Berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan ada beberapa permasalahan yang terjadi di Paroki St 

Maria Imakulata . 

Adapun temuan masalah dalam hubungan dengan pengelolaan 

keuangan yang terjadi di Paroki St Maria Imakulata  antara lain : 

1. Laporan Keuangan yang dimiliki tidak sesuai dengan Pedoman 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45. Paroki St Maria Imakulata  
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belum memiliki laporan posisi keuangan, laporan aktivitas dan 

laporan arus kas. Laporan keuangan yang dimiliki hanya berisi 

jumlah kas masuk, kas keluar dan jumlah sumbangan yang diterima.  

2. Sistem akuntansi yang dimiliki belum memadai. Paroki St Maria 

Imakulata  merupakan organisasi nirlaba yang mana dalam 

organisasi nirlaba hanya terdapat tiga sistem akuntansi yaitu sistem 

akuntansi penerimaan kas, sistem akuntansi pengeluaran kas dan 

sistem akuntansi asset tetap.Di Paroki St Maria Imakulata , dokumen 

dan catatan yang digunakan untuk mencatat kas masuk, kas keluar 

belum memadai. Dan perhitungan penyusutan asset tetap dilakukan 

secara manual dan belum memadai.  

3. Sistem inventarisasi asset tetap belum memadai. Di Paroki St Maria 

Imakulata  banyak paroki yang belum membuat inventarisasi aset 

sehingga jumlah aset tidak diketahui secara pasti, nilai aset dan 

manfaat Ekonomi juga tidak diketahui. 

4. Belum memiliki program akuntansi yang membantu pencatatan 

akuntansi sehingga semua pencatatan dilakukan secara manual dan 

tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Di Paroki St Maria 

Imakulata , pencatatan kas masuk dan keluar dilakukan secara 

manual sehingga memakan waktu yang cukup lama dan juga dapat 

menimbulkan kesalahan pencatatan. 
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5. Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dibidang 

akuntansi masih sangat minim. Di Paroki St Maria Imakulata , 

sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan akuntansi 

masih sangat minim sehingga proses akuntansi mulai dari awal 

terjadinya transaksi sampai menghasilkan laporan keuangan belum 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan, dapat di ketahui 

pentingnya peranan sistem informasi pada Paroki St Maria Imakulata , maka 

penulis melakukan pengembangan sistem informasi akuntansi 

terkomputerisasi menggunakan metode Rapid Application Development, 

yang  sesuai dengan kebutuhan dan dapat mengatasi permasalahan yang 

terjadi pada Paroki St Maria Imakulata . 

Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Teknologi 

Informasi Dengan Metode Rapid Application Development (RAD) Pada 

Paroki St Maria Imakulata, Keuskupan Atambua - Timor”.  

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Teknologi 

Informasi Dengan Metode Rapid Application Development (RAD) Pada 

Paroki St Maria Imakulata  di Keuskupan Atambua - Timor ? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
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1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merancang 

sistem informasi akuntansi berbasis komputerisasi untuk 

menghasilkan laporan keuangan dengan informasi yang relevan 

untuk memenuhi kepentingan pihak Paroki St Maria Imakulata. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan 

dalam menganalisis dan merancang sistem informasi 

akuntansi khususnya dalam organisasi non profit. 

2. Bagi Akademik 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi tambahan 

yang berkaitan dengan analisis dan perancangan sistem 

informasi akuntansi dalam organisasi non profit. 

3. Bagi Paroki St Maria Imakulata  

Penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi bagi Paroki St 

Maria Imakulata  untuk mengatasi persoalan yang berkaitan 

dengan sistem informasi akuntansi dan memberikan 

kemudahan dalam menjalankan kegiatan operasional Paroki St 

Maria Imakulata  khususnya dibidang Akuntansi
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1.4. Kerangka Pikir 

Tabel 1.1  

Kerangka Pikir 

PERMASALAHAN PROSES KELUARAN HASIL 

Laporan Keuangan yang 

dimilki Paroki St Maria 

Imakulata  belum sesuai 

dengan PSAK 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Laporan Posisi 

Keuangan 

2. Laporan Aktivitas 

3. Laporan Arus Kas 

Transparansi dan 

Akuntabilitas Identifikasi Masalah 

Desain format laporan Keuangan 

sesuai PSAK 45 

Program Akuntansi 

 L. Posisi Keuangan 

 L. Arus Kas 

 L. Aktivitas 
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Sistem informasi akuntansi di 

Paroki St Maria Imakulata  

belum memadai. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1. Laporan Posisi 

Keuangan 

2. Laporan Aktivitas 

3. Laporan Arus Kas 

Transparansi dan 

Akuntabilitas 

Identifikasi Masalah 

Desain database menggunakan MySql 

Desain Tampilan Form 

Input Kode Akun 

 L. Posisi Keuangan 

 L. Arus Kas 

 L. Aktivitas 

Input Transaksi 
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Sistem inventarisasi aset tetap 

di Paroki St Maria Imakulata  

belum memadai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Laporan Invetarisasi Aset 

Tetap : Tanah, Bangunan, 

Kendaraan 

 

Transparansi dan 

Akuntabilitas  

 

Identifikasi Masalah 

Desain database menggunakan MySql 

Desain Tampilan Form 

Input Kode Akun Input  
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Belum memiliki program 

computer yang membantu 

pencatatan akuntansi sehingga 

semua pencatatan dilakukan 

secara manual dan tidak sesuai 

dengan prosedur yang 

ditetapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Laporan Posisi 

Keuangan 

2. Laporan Aktivitas 

3. Laporan Arus Kas 

 

Transparansi dan 

Akuntabilitas  

 
Identifikasi 

masalah 

Analisis kelemahan 

sistem 

Analisis kebutuhan sistem 

Analisis keputusan  

Desain proses bisnis 

Laporan Inventarisasi 

Aset Tetap 
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Sumber daya manusia yang 

memiliki kemampuan dibidang 

akuntansi masih sangat minim 

Merancang sistem informasi akuntansi berbasis 

teknologi informasi yang musah untuk digunakan 

oleh berbagai kalangan. 

1. Laporan Posisi 

Keuangan 

2. Laporan Aktivitas 

3. Laporan Arus Kas 

 

Transparansi dan 

Akuntabilitas  

 

 

 

Prototype 

Implementasi 

Sistem informasi berbasis teknologi 

informasi 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab, yaitu: 

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka piker penelitian, 

dan sistematika penulisan dalam penelitian ini. 

Bab II, merupakan landasan teori yang akan menguraikan berbagai teori 

yang akan menjadi acuan dalam perancangan sistem informasi 

akuntansi dalam penelitian ini. 

Bab III, merupakan metodologi penelitian yang berisi gambaran umum 

objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 

metode analisis data dan sistem akuntansi yang berlaku. 

Bab IV, merupakan hasil dan analisis yang akan menguraikan hasil analisis 

dan desain sistem informasi akuntansi 

Bab V, merupakan kesimpulan dan saran yang akan diberikan penulis 

terkait dengan perancangan sistem yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 


