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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Permata adalah sub bagian dari Takmir Masjid Tamtama yang 

beranggotakan Remaja Islam sekitar Masjid Tamtama Prawirotaman Yogyakarta 

yang kegiatannya mensuport kegiatan yang diadakan Takmir Masjid Tamtama 

seperti informasi pengelolaan keuangan masuk maupun keluar. 

Namun untuk pengelolaan keuangan kas di Masjid Tamtama Prawirotaman 

masih banyak menggunakan cara manual yaitu dengan mencatat dibuku besar 

kemudian menghitung kas secara fisik sehingga peluang terjadinya kesalahan masih 

sangat lah besar. 

Seiring berkembangnya teknologi informasi dibidang keuangan, maka 

segala aktivitas yang terkait pengelolaan keuangan dicatat menggunakan sistem 

yang telah memenuhi standar akuntansi guna mempermudah mengelolaan 

keuangan masjid.  

Sistem yang digunakan untuk mengelola keuangan di masjid Tamtama 

Prawirotaman masih bersifat konvensional, pencatatan pemasukan dan pengeluaran 

masih ditulis menggunakan kertas dan disimpan pada penyimpanan data arsip. 

Dengan mengikuti perkembangan teknologi informasi, pengelolaan keuangan 

diharapkan dapat menghasilkan infomasi dengan cepat, tepat dan akurat serta tidak 

menyulitkan para pengguna informasi. 
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1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pembuatan aplikasi pengelolaan keuangan Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengimplementasikan pengelolaan keuangan kas masuk atau keluar pada 

suatu aplikasi di Masjid Tamtama Prawirotaman  

2. Memperbaiki serta menyempurnakan sistem kerja yang sedang dijalankan 

pada instansi tersebut. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka perumusan 

masalah dapat didefinisikan sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara mengimplementasikan pengelolaan keuangan kas masuk dan 

keluar pada Masjid Tamtama Prawirotaman. 

2. Bagaimana cara merancang sistem pengelolaan keuangan agar dapat 

menghasilkan informasi yang cepat. 

1.4. Batasan Masalah 

 Berdasarkan perumusan masalah diatas yang telah diuraikan di atas maka 

batasan masalah yang akan dibahas sebagai berikut : 

1. Aplikasi menangani pengelolaan keuangan dari pemasukan yang terjadi di 

beberapa sumber dana usaha dan pengeluaran akibat terjadinya transaksi 

pembelian. 

2. Aplikasi berbasis web dan yang dapat menggunakan hanya pengurus, admin 

dan takmir. 
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a. Bendahara dapat menginputkan data, mengedit data, menghapus data dan 

melaporkan data infaq, donatur, laporan pengeluaran maupun laporan hewan 

kurban pada takmir dan ketua akibat terjadinya transaksi untuk kebutuhan 

instansi. 

3. Takmir hanya dapat melihat laporan zakat, hewan kurban dan laporan 

pengeluaran. 

4. Ketua dapat menginputkan hewan kurban dan zakatserta dapat melihat 

laporan zakat, hewan kurban dan laporan pengeluaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


