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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan bisnis di Indonesia semakin hari semakin menunjukkan 

tingkat perkembangannya. Hal ini sangat erat kaitannya dengan kemajuan 

teknologi dan informasi yang juga semakin maju dan canggih. Ditandai dengan 

penggunaan peralatan yang canggih dan modern membuat perkembangan bisnis 

dapat berkembang dengan pesat. 

Terdapat 8 (delapan) sektor bisnis yang saat ini sangat berkembang di 

Indonesia, yaitu bisnis fashion, bisnis sembako, bisnis jasa, bisnis MLM (Multi-

Level Marketing), bisnis pelayanan kesehatan, bisnis properti, bisnis bahan 

bangunan dan yang terakhir adalah bisnis kuliner. Bisnis kuliner termasuk bisnis 

yang sangat populer di Indonesia. Alasan yang paling dasar membuat bisnis 

kuliner populer yaitu manusia membutuhkan makan. Bisnis kuliner dapat dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu makanan ringan dan makanan berat. Salah satu jenis 

bisnis makanan berat adalah usaha restoran. 

Menurut Soekresno dalam Riadi (2017) Restoran adalah suatu usaha 

komersial yang menyediakan pelayanan makan dan minum bagi umum dan 

dikelola secara profesional. Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha 

Restoran, usaha restoran merupakan usaha yang menyediakan jasa makanan dan 

minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, 

penyimpanan, dan penyajian di suatu tempat yang tetap yang tidak berpindah-

pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. 

Selain menyediakan makanan dan minuman, restoran juga melakukan 

kegiatan oprasional sehari-hari yaitu mencatat transaksi keuangan atau 

pembukuan. Transaksi tersebut meliputi penjualan, pembelian, pendapatan dan 

pengeluaran.  

Salah satu jenis usaha restoran yang terkenal di Indonesia adalah rumah 

makan padang. Rumah Makan Palapa Palembang merupakan salah satu usaha 

restoran yang menyediakan makanan khas minang yang telah berdiri kurang lebih 
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sejak tahun 1979 dan sekarang memiliki 22 cabang di kota Palembang. Dari dulu 

hingga sekarang, Rumah Makan Palapa cukup populer di Kota Palembang dengan 

jumlah pengunjung yang cukup ramai karena menyediakan menu-menu masakan 

padang yang memiliki cita rasa yang khas. Salah satu cabang dari Rumah Makan 

Palapa yaitu Rumah Makan Palapa Permai yang terletak di Jalan R.E. 

Martadinata, Kalidoni Palembang. 

Kegiatan pecatatan transaksi keuangan pada Rumah Makan Palapa Permai 

saat ini masih belum terkomputerisasi, yaitu masih menggunakan buku dan 

kalkulator untuk menghitung pendapatan setiap harinya. Pencatatan pembukuan 

yang masih manual sangatlah tidak efektif dan juga berisiko kesalahan 

perhitungan yang lebih besar dibandingkan dengan menggunkan sistem komputer. 

seiring perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju, mendorong 

pemilik usaha untuk mengubah sistem pembukuan yang semula masih manual 

menjadi lebih terkomputerisasi. Hal inilah yang mendorong pemikiran mengenai 

membangun sistem yang dapat membantu kegiatan kegiatan pembukuan lebih 

mudah. 

Dari latar belakang masalah tersebut Rumah Makan Palapa Permai  

membutuhkan suatu aplikasi pengolahan data keuangan berbasis Website 

menggunakan Database MySQL yang mampu mengolah data-data transaksi 

keuangan sehari-hari dan perhitungan laba rugi dalam periode tertentu. Dengan 

aplikasi pengolahan data keuangan ini, diharapkan membantu Rumah Makan 

Palapa Permai dalam mengolah data keuangan, dan memperkecil risiko kesalahan 

perhitungan. Adapun judul yang diajukan penulis dalam laporan ini yaitu 

“Aplikasi Pengolahan Data Keuangan pada Rumah Makan Palapa Permai 

Kota Palembang Berbasis Website” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat 

kendala, yaitu belum tersedianya aplikasi pengolahan data keuangan yang 

digunakan untuk mempermudah pencatatan pembukuan pada Rumah Makan 

Palapa Permai Kota Palembang. 
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 Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis merumuskan masalah 

yang akan dibahas dalam Laporan Akhir ini yaitu “Bagaimana membangun 

aplikasi pengolahan data keuangan pada Rumah Makan Palapa Permai?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penulis memberikan batasan masalah dalam penyusunan Laporan Akhir ini 

agar pembahasan menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan 

yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemograman PHP dan basis data 

MySQL. 

2. Aplikasi yang dibuat ini dapat digunakan oleh admin, kepala cabang dan 

pimpinan Rumah Makan Palapa Permai untuk mengelola data keuangan dan 

laporan keuangan. 

3. Administrasi menginput data menu pada Rumah Makan dan data pengeluaran 

yang terjadi di pusat maupun di cabang. 

4. Pimpinan mengelola data cabang, data pegawai, serta mendapat laporan 

keungan. 

5. Kepala cabang menginput data pendapatan yang diterima di masing-masing 

Rumah Makan. 

 

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

 1.4.1 Tujuan 

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Akhir ini diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Untuk menerakan Aplikasi Pengolahan Data Keuangan pada Rumah Makan 

Palapa Permai. 

2. Untuk membantu admin Rumah Makan Palapa Permai dalam mencatat 

transaksi keuangan. 

3. Menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama perkuliahan 

4. Memenuhhi syarat salah satu mata kuliah guna menyelesaikan Pendidikan 

Diploma 3 Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya 
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1.4.2 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi perusahaan, untuk membantu admin Rumah Makan Palapa Permai dalam 

mendokumentasikan data transaksi keuangan, memudahkan dalam pencarian 

data. 

2. Meminimalisir kesalahan dan meghemat waktu pembukuan yang dilakukan 

admin Rumah Makan Palapa Permai. 

3. Bagi penulis, dapat mengimplementasikan ilmu yang telah di dapatkan selama 

perkuliahan di Politeknik Negeri Sriwijaya 

4. Bagi pembaca, yaitu dapat dijadikan sebagai referensi untuk di masa yang 

akan datang. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

1.5.1 Lokasi Pengumpulan Data 

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan di Rumah 

Makan Palapa Prima yang beralamat di Jalan R.E. Martadinata, Kalidoni, 

Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, Sumatera Selatan 30162. Telepon : 

0711-7207789. Dalam kurun waktu selama 7 (tujuh) hari. 

 

1.5.2 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam melakukan 

penelitian ini adalah dengan cara berikut: 

1. Data Primer 

Penilus mengumpulkan data secara langsung di tempat penelitian. Pada 

penyusunan laporan akhir ini peneliti menggunakan cara-cara sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara dengan  manajer   dan karyawan   Rumah 

Makan Palapa Permai yang akan dibutuhkan penulis untuk Laporan Akhir ini.  

b. Observasi 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, kendala yang dihadapi    adalah 

belum adanya aplikasi pengolahan data keuangan pada Rumah Makan Palapa 
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Permai sehingga sistem pembukuan masih menggunakan buku dan kalkulator 

untuk mencatat transaksi keuangan yang terjadi. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, 

jurnal, dan lain – lain. Data sekunder yang penulis dapatkan bersumber dari 

data resmi perusahaan yang menjadi lokasi penelitian dan juga dari buku – 

buku penunjang baik buku pribadi maupun buku yang dapat dipinjam di 

perpustakaan, serta Laporan Akhir alumni Jurusan Manajemen Informatika 

Politeknik Negeri Sriwijaya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Agar pembahasan Laporan Akhir ini dapat memberikan gambaran sesuai 

dengan tujuan, maka penulisan Laporan Akhir ini disusun dengan sistematika 

sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menguraikan secara garis besar mengenai 

Laporan Akhir ini seperti latar belakang, perumusan masalah,  

batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodelogi 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini penulis memberikan penjelasan mengenai landasan teori 

yang akan digunakan sebagai dasar pembahasan pada Laporan ini. 

Secara garis besar tinjauan pustaka ini akan membahas mengenai 

pengertian yang berkaitan dengan teori umum, teori judul, dan teori 

program yang berkaitan dengan aplikasi yang akan dibuat. 

 BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini penulis menguraikan gambaran umum dari Rumah 

Makan Palapa Pemai Kota Palembang seperti Sejarah, Visi dan 

Misi Instansi, Logo Perusahaan serta Deskripsi Struktur Organisasi 

dan hal lainnya yang berkaitan Rumah Makan Palapa Permai Kota 

Palembang. 
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BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi pembahasan dari masalah yang ada melalui 

Aplikasi Pengelolahan Data Keuangan pada Rumah Makan Palapa 

Permai yang meliputi rancangan, desain sistem yang buat serta 

desain output dari aplikasi tersebut. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari hasil keseluruhan 

aplikasi yang telah dibangun, serta memberikan saran untuk 

membantu dalam pengembangan aplikasi yang telah dibangun 

untuk kedepannya. 

 

 


