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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi ini, teknologi yang semakin berkembang mempermudah 

berbagai pekerjaan dan kegiatan. Salah satu teknologi yang sangat berkembang 

adalah internet. Dengan internet, semua orang dengan mudah dapat mengakses 

berbagai informasi dan keperluan yang mereka butuhkan saat itu juga. Internet juga 

dapat membantu di bidang-bidang seperti komunikasi, pendidikan, kesehatan dan 

bidang lainnya. 

Teknologi internet digunakan dimana saja, mulai dari kantor, sekolah, 

pabrik produksi, tempat ibadah dan lain-lain. Dengan adanya teknologi internet ini 

maka bermunculan sistem atau aplikasi penunjang pekerjaan, tidak sedikit yang 

menggunakan teknologi sebagai penunjang pekerjaan. Contohnya perusahaan-

perusahaan besar, restaurant, sekolah dan lain-lain. 

Banyak jenis teknologi yang sudah diimplementasikan di lapangan 

pekerjaan, seperti aplikasi desktop, aplikasi web dan aplikasi mobile. Pada 

penelitian ini, penulis akan menganalisa dan mengembangkan sistem yang sudah 

dibuat dan diimplementasikan di Vihara Maitri Sagara Batam, yaitu Sistem 

Keuangan berbasis Web. 
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Sebelumnya, penulis telah merancang Sistem Keuangan yang dibutuhkan 

untuk Vihara Maitri Sagara pada tahun 2017. Namun, tentu masih ada perbaikan 

dan penambahan fitur yang diperlukan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pada penelitian ini, terdapat rumusan masalah sebagai berikut ini: 

a. Bagaimana menampilkan Dashboard yang baik dan akurat? 

b. Bagaimana menghitungkan dan menampilkan total dana ke Dashboard 

berdasarkan jenis dana? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun ruang lingkup atau batasan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Sistem ini sudah diimplementasikan akan tetapi hanya bisa diakses di 

jaringan Vihara Maitri Sagara atau disebut juga dengan sistem lokal. 

b. Sistem ini hanya akan berjalan di web browser saja. 

c. Sistem ini hanya akan mengelola keuangan masuk maupun keluar. 

 

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Membuat user dapat melihat data dengan mudah. 

b. Menambah fitur-fitur agar user dapat bekerja dengan efisien. 

c. Mempermudah user agar dapat me-monitoring dengan baik. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Laporan ini terdiri dari bab-bab dengan sistematika sebagai berikut: 

a. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi umum isi laporan yang meliputi latar 

belakang masalah, batasan masalah, tujuan proyek, manfaat proyek dan 

sistematika penulisan. 

b. BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai definisi, pengertian dan 

penjelasan dari teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang 

akan dibahas sebagai dasar pemecah masalah. 

c. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan desain, metode, atau pendekatan yang akan 

digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian untuk mencapai 

tujuan penelitian, serta tahapan penelitian secara rinci, singkat dan jelas. 

d. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini ini berisi tentang pembahasan yang lebih detail tentang 

penelitian tersebut. Pada bab ini juga kita akan membahas proses 

penelitian yang telah terjadi, permasalahan-permasalahan yang terjadi 

saat penelitian dan kemudian hasil dari penelitian tersebut. 

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi yang berisi kesimpulan dan 

saran dari keseluruhan penelitan yang dilakukan oleh penulis. 
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