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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini, informasi menjadi kebutuhan dan sumber daya yang sangat

penting bagi sebuah perusahaan baik yang besar maupun kecil. Perubahan

informasi yang sangat cepat menuntut perusahaan untuk menggunakan sistem

informasi berbasis komputer dalam proses bisnisnya. karena sistem manual sudah

tidak dapat memenuhi kebutuhan informasi yang dinamis. Penerapan sistem

informasi dapat mempercepat proses bisnis, mengurangi human error.

Warnet Extro sedang berkembang seiring kebutuhan user terhadap

informasi dan jasa print. sehingga perlu dirancang sistem informasi management

pengelolaan keuangan. Termasuk penghitungan pendapatan dan pengeluaran,

serta pelaporan keuangan perharinya.

Aplikasi yang penulis buat adalah “Sistem Informasi Management Warnet

Extro”. Sistem pencatatan pendapatan dan pengeluaran dapat memberikan

laporan keuangan, seperti: jumlah uang yang diterima dengan total pendapatan

yang tercantum dalam aplikasi berbeda. Sistem Informasi Management ini nanti

akan dibangun berbasis web dan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan

MySQL sebagai basis datanya. Sistem Informasi Management pada Warnet Extro

ini akan membuat aplikasi yang bisa mencatat transaksi yang diperoleh dari

pendapatan per biling maupun jasa lain di warnet, seperti pengetikan, desain dan

print. Dan mampu mencatat pengeluaran yang dilakukan oleh Warnet Extro

meliputi pembelian barang sampai pembayaran yang di butuhkan warnet seperti

pulsa listrik, bayar wifi. serta dapat mengeluarkan laporan keuangan dalam

bentuk buku besar.
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1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan yang terjadi

pada Warnet Extro bagaimana membangun sistem informasi management

berbasis web yang dapat memberikan laporan keuangan?

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi batasan masalah dalam

penelitian ini adalah:

1. Data laporan keuangan didapatkan dari modal dan transaksi di Warnet

Extro setiap harinya.

2. Sistem aplikasi ini hanya mencakup pendapatan, pengeluaran, dan

laporan per shift kerja per hari.

3. User pengguna meliputi 3 Karyawan dan 1 Admin

1.4. Tujuan

Tujuan penelitian pada pembangunan sistem informasi management Wanet

Extro berbasis web memberikan laporan keuangan kepada pemilik Warnet Extro

harian dan bulanan.

1.5. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Memudahkan karyawan dalam pembuatan laporan pendapatan dan
pengeluaran

2. Memberikan informasi kepada pemilik usaha dalam melihat laporan

pershift,perhari dan perbulan, sehingga dapat mengatur keuangan

usaha miliknya
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