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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, pencatatan, dan menghasilkan 

informasi dari kejadian ekonomi yang terjadi dalam organisasi. Proses akuntansi 

yang pertama adalah identifikasi, maksud dari identifikasi adalah menentukan dari 

seluruh kegiatan perusahaan yang tergolong dalam kegiatan ekonomi. Proses 

kedua yaitu pencatatan, setelah menentukan kegiatan mana saja yang termasuk 

kedalam kegiatan ekonomi maka pada proses kedua ini kita mencatat semua 

transaksi secara kronologis, proses pecatatan ini sangat penting pencatatan 

akuntansi yang benar maka akan menghasilkan laporan akuntansi yang benar pula. 

Pada proses ketiga yaitu menghasilkan informasi, setelah mendapatkan informasi 

dari proses satu dan kedua maka informasi tersebut tidak akan berguna jika tidak 

menghasilkan sebuah laporan yang berguna bagi pemilik dan orang yang 

berkepentingan lainnya dalam mengambil keputusannya untuk mengembangkan 

usahanya (Handojo dan Maharsi, 2004).  

 Yayasan Al-Yunus Salam menjadi objek penelitian ini yayasan ini sudah 

berdiri selama kurang lebih 7 tahun, walaupun sudah lumayan lama berdiri sampai 

sekarang yayasan belum memiliki sistem pencatatan akuntansi. Seluruh 

pengeluaran dan penerimaan seperti biaya telepon, biaya air dan yang lainnya 

hanya dicatat disebuah buku tulis yang berisikan pengeluaran yang terjadi setiap 

bulannya, sedangkan untuk pendapatan hanya mencatat penerimaan pembayaran 

Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) siswa secara manual kedalam sebuah 

buku yang berisikan nama siswa. 

 Dari permasalahan diatas Yayasan Al-Yunus Salam tidak mempunyai 

catatan akuntansi yang handal untuk dapat mengetahui jumlah keuntungan yang 

diperoleh setiap bulannya. Permasalahan yang dialami oleh yayasan ini 

mengakibatkan pemilik tidak mengetahui kondisi keuangan Sekolah Dasar Islam 

Terpadu (SDIT) As-Salam yang sebenarnya, apakah kondisi ekonomi keuangan 

sekolah dalam posisi untung atau rugi, kondisi ini dapat mengakibatkan pemilik 

salah dalam mengambil keputusan. Pentingnya sebuah pencatatan akuntansi bagi 

Yayasan Al-Yunus menjadi motivasi penulis untuk dapat membantu yayasan 
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dalam menyelesaikan kendala yang dialaminya, oleh sebab itu penulis 

mengangkat judul “Penyusunan Sistem Pengendalian Internal dan Pencatatan 

Akuntansi di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) As-Salam” dalam 

penelitian ini. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup penelitian yang dilaksanakan di SDIT As-Salam yaitu 

membantu yayasan untuk memiliki sebuah sistem pencatatan secara komputerisasi 

yang dapat memberikan informasi mengenai keuangan perusahaan setiap 

periodenya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat diimplementasikan oleh pihak 

yayasan secara berkelanjutan. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

  Penelitian ini bertujuan untuk membantu yayasan memiliki sebuah sistem 

secara komputerisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan Yayasan Al-Yunus 

Salam yaitu sistem yang mampu menghasilkan sebuah laporan yang berisikan 

informasi mengenai keuangan SDIT As-Salam sesuai dengan standar yang belaku. 

Diharapkan sistem yang dihasilkan dapat diterapkan secara berkelanjutan di SDIT 

As-Salam. 

 

1.4 Luaran Proyek 

1 Merancang sistem sebagai pengendalian internal perusahaan yang 

terdokumentasi dengan dibuatnya formulir, seperti: 

a. Jurnal Input Transaksi 

b. Siswa SDIT As-Salam 

c. Pembayaran SPP 

2 Membuat sebuah sistem pencatatan akuntansi secara komputerisasi  

3 Sistem mampu menghasilkan laporan seperti: 

a. Posisi Keuangan. 

b. Laba Rugi. 

c. Perubahan Modal. 

d.  Arus Kas. 
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e. Buku Besar. 

f. Pendapatan SPP dan Piutang SPP 

g. Rekapitulasi Pembayaran SPP 

 

1.5 Manfaat Proyek 

 Diharapkan dari penelitian ini dapat dirasakan manfaatnya bagi pemilik 

yaitu membantu Yayasan Al-Yunus Salam dalam menghadapi kendala yang 

dialami dari awal berdiri nya SDIT As-Salam dengan cara menyediakan sistem 

pencatatan akuntansi yang baik dan benar. Manfaat untuk akademisi yaitu dapat 

menambah wawasan dan menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk 

pengembangan selanjutnya. 

 

1.6  Sistematika Pembahasan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Penulis memberikan penjelasan mengenai latar belakang melakukan 

penelitian ini dan menjelaskan mengenai ruang lingkup, tujuan serta 

manfaat dari dilakukannya penelitian ini. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Menjalaskan dasar teori yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan 

laporan penelitian ini. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Menjelaskan informasi secara umum mengenai SDIT As-Salam yang 

penulis dapatkan dari hasil wawancara dan obeservasi langsung dengan 

pemilik. 

BAB IV METODOLOGI  

Memberikan gambaran mengenai tahapan yang penulis lakukan dalam 

menyelesaikan pembuatan sistem pencatatan akuntansi di SDIT As-

Salam. 
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BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini penulis memberikan penjelasan mengenai output sistem 

yang dihasilkan, penjelasan disertai oleh gambar diharapkan dapat 

mempermudah pembaca untuk dapat memahaminya. 

BAB VI  IMPLEMENTASI 

Bab ini menjelaskan tahapan implementasi sistem yang telah di rancang 

dan mendapat Feedback dari proses implementasi. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan 

memberikan beberapa saran untuk pemilik. 
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