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BAB II 

Tinjauan PUSTAKA 

 

Dalam bab II perihal tentang tinjauan pustaka ini 

akan menjabarkan beberapa studi kasus yang terkait 

maupun yang sejenis dengan studi kasus yang dilakukan 

oleh penulis tentang pembangunan sistem informasi 

manajemen keuangan. 

Salah satu studi kasus yang diambil oleh penulis 

adalah studi kasus yang dilakukan oleh Amaliah(2003) 

beliau merancang dan membangun sistem informasi 

manajemen keuangan pemerintah kabupaten Malang, dimana 

aplikasi yang dibuat dalam web based system ini 

merupakan pengganti dari sistem yang sudah ada 

sebelumnya, yang dimana sistem terdahulu bersifat semi 

manual/belum terintegrasi dan belum otomatis sepenuhnya 

dengan proses yang dilakukan oleh sub bagian lain di 

pemerintah kabupaten Malang. 

Studi kasus lain dilakukan oleh 

Widilestariningtyas (2012) yang membangun sebuah sistem 

informasi akutansi laporan keuangan untuk membantu 

suatu perusahaan dalam pencatatan laporan keuangan dan 

manajerial keuangan dalam perusahaan tersebut. 

Pencatatan keuangan digunakan sebagai data yang 

digunakan sebagai informasi atas arus kas dan digunakan 

sebagai laporan keuangan periodik. 

Dari tinjauan pustaka yang dilakukan oleh penulis, 

tidak semua dari pembangunan sistem informasi 

sepenuhnya berhasil ataupun sesuai yang diharapkan, 

misalnya saja studi kasus yang dilakukan oleh 

Wibiyanti(2010), beliau mengembangkan sistem informasi 
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pengolahan pajak pada bidang pajak daerah hotel dan 

restaurant di dinas pendapatan daerah kota Bandung. 

Aplikasi yang dibangun dengan persepsi awal akan lebih 

membantu para wajib pajak untuk kemudahan memperoleh 

data pembayaran dan mekanisme pelaporan pajak, ternyata 

memiliki kekurangan dalam berbagai hal, walaupun 

sebenarnya aplikasi ini sudah sesuai dengan standar 

pelayanan publik di daerah kota Bandung itu sendiri. 

Pentingnya perencanaan dan perancangan database 

yang benar, menjadi kunci kesuksesan sebuah sistem 

informasi yang dibangun karena database sangat berperan 

penting dalam pengolahan data dan informasi yang akan 

dibutuhkan untuk penyampaian informasi maupun analisis 

data. Seperti yang diungkapkan oleh Chersan(2013) dalam 

Data Mining - A Challenge for Financial Auditors, 

database telah menjadi tempat umum dalam bisnis. Tapi, 

database itu sendiri tidak secara langsung 

menguntungkan perusahaan. Hal ini diperlukan untuk 

mengkonversi data dalam informasi yang berguna. 

Berdasarkan tinjauan-tinjauan yang dilakukan, maka 

penulis akan mencoba merancang dan membangun aplikasi 

sistem informasi analisis pendapatan keuangan(SIAP-K) 

yang berguna untuk mengelola dan menyajikan laporan 

pendapatan dengan studi kasus di Hotel Duta Garden. 

Selama ini pencatatan keuangan dilakukan secara manual 

di buku besar dan kurang tertata rapi dan sering kali 

mengalami kendala dalam pengecekan maupun pada saat 

evaluasi keuangan oleh pihak manajemen ataupun pihak 

pemilik hotel. 
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Berikut ini merupakan beberapa perbandingan Sistem 

Informasi Analisis Pendapatan Keuangan(SIAP-K) dengan 

beberapa penelitian sebelumnya : 

 

Tabel 2. 1 : Tabel Perbandingan Aplikasi 

No Fitur Rancangan  

Sistem 

Informasi 

Analisis 

Pendapatan 

Keuangan  

di Hotel 

Duta 

Garden 

Sistem 

Informasi 

Akutansi 

Laporan 

Keuangan 

Sistem 

Informasi 

Pengolahan 

Pajak pada 

Bidang 

Pajak 

Daerah 

Sistem 

Informasi 

Manajemen 

Keuangan di 

Pemerintah 

Kabupaten 

Malang 

1 Platform Desktop Desktop Desktop Web 

2 Database SQL Server 

2005 

SQL Server 

2000 

SQL Server 

2000 

Oracle9i 

3 Bahasa 

Pemrograman 

C# Microsoft 

Visual 

Basic 6.0 

Borland 

Delphi 

versi 7.0 

Active Server 

Pages (ASP) 

4 Pembuatan 

Laporan 

Ya Ya Ya Ya 


