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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi juga berpengaruh terhadap pembangunan industri 

ekonomi atau bisnis yang memiliki urgensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

pendapatan seseorang. Pembangunan ekonomi memiliki tujuan utama yaitu 

meningkatkan jumlah barang dan jasa serta peluang kerja bagi masyarakat. Salah 

satu bentuk program usaha yang diselenggarakan pemerintah dalam membangun 

perekonomian yaitu dengan membuat program Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

atau disingkat dengan UMKM. Foody bestie merupakan salah satu UMKM yang 

tergolong baru yang bergerak di bidang kuliner dan berlokasi di kawasan 

Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Foody bestie sudah berdiri sejak januari 2022 

dengan menemukan pelanggan lewat produk baru yang dikenalkan kepada para 

pelanggan. Proses pendekatan produk yang dijual oleh Foody bestie dilakukan 

secara langsung dengan menggunakan sampel untuk menarik pelanggan 

(Anggraeni et al., 2021).  

Dalam aspek finansial, hanya segelintir UMKM yang mengalami 

perkembangan dalam kinerja keuangannya. Faktor penyebab terjadinya hambatan 

dalam kinerja keuangan dalam UMKM adalah ketidaksadaran para pelaku UMKM 

terhadap pentingnya pengelolaan keuangan usaha yang dilakukan. UMKM 

dianjurkan untuk melakukan penataan dan pencatatan laporan keuangan dengan 

baik dalam kegiatan usaha yang dilakukan. Jumlah rata- rata pembeli di Foody 

Bestie setiap harinya sebanyak 50 pengunjung. Banyaknya penjualan yang didapat 

oleh Foody bestie, tentunya hal ini tidak lepas dari kekurangan, pelaku UMKM 

Foody bestie mengatakan belum memiliki rancangan sistem keuangan untuk 

mengelola keuangan pada UMKM yang dijalankannya. Selama proses penjualan 

berlangsung, pelaku UMKM hanya mencatat pengeluaran saja pada selembar 

kertas. Maka dari itu penulis tertarik untuk membuat sistem rancangan keuangan 
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pada UMKM Foody bestie yang berbasis web untuk membantu pelaku UMKM 

dalam melakukan rancangan sistem keuangan (Yayuk, 2017). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat di rumuskan masalah, 

yaitu bagaimana membuat rancangan sistem keuangan berbasis web pada UMKM 

Foody bestie? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, agar penulisan tugas akhir lebih 

terarah. Maka ada batasan masalah yang dibuat oleh penulis yaitu : 

1. Sistem Informasi yang dibangun adalah sistem informasi rancangan 

keuangan pada UMKM Foody bestie. 

2. Membuat database untuk menyimpan data stok barang pada UMKM 

Foody bestie. 

3. Laporan yang dibuat sistem ini adalah laporan sistem keuangan pada 

UMKM Foody bestie. 

1.4 Tujuan Penelitian  

 Tujuan penelitian yang ingin diraih oleh penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui sistem keuangan pada UMKM Foody bestie. 

2. Untuk merancang sistem keuangan pada UMKM Foody bestie. 

3. Untuk meningkatkan aspek finansial pada UMKM Foody bestie. 

4. Untuk mengetahui pengujian dan implementasi sistem keuangan pada 

UMKM Foody bestie. 
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1.5 Manfaat Penelitian  

Diharapkan penelitian yang dilakukan pada tugas akhir ini memiliki manfaat 

sebagai berikut : 

1. Memberikan kemudahan serta solusi terhadap masalah yang terjadi pada 

Foody Bestie untuk mengoptimalkan aspek finansial yang lebih baik. 

2. Dapat meningkatkan efesiensi waktu dalam menginput laporan keuangan 

pada Foody Bestie. 

3. Dapat mempermudah dalam mengelola laporan keungan pada Foody 

Bestie. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dari laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, manfaat penelitian, luaran yang diharapkan, serta sistematika 

penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisikan mengenai teori-teori berupa definisi dan pengertian yang 

berkaitan dengan penulisan serta penelitian dalam penyusunan laporan tugas akhir. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian serta tahapan yang dilakukan mulai dari tahap pembuatan hingga 

penyusunan laporan tugas akhir. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menjelaskan mengenai sejarah perusahaan, struktur organisasi, 

deskripsi kerja, prosedur sistem berjalan, analisis kebutuhan sistem, perancangan 

database, rancangan sistem usulan. 
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BAB V PENUTUP  

Bab ini berisikan uraian kesimpulan berdasarkan masalah yang telah 

diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta saran yang dapat diberikan oleh penulis 

terkait dengan analisis yang telah dilakukan penulis. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 


