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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Bagi sebagian pengusaha atau entrepreneur, pekerjaan administrasi sering 

kali dianggap merepotkan. Sebagian pengusaha lebih tertarik dalam mengerjakan 

hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan produk, melayani pelanggan dan 

mengembangkan usaha, sedangkan tugas-tugas yang dianggap sepele seperti 

mengerjakan laporan malah diabaikan dan diserahkan ke orang lain karena 

bersifat sangat administratif. Termasuk salah satunya, proses rekonsiliasi transaksi 

bisnis dengan rekonsiliasi di bank karena perusahaan memiliki rekening di sebuah 

bank (Arin, 2014). 

Rekonsiliasi bank adalah proses membandingkan data pembukuan pada 

akun bank (jurnal) dengan data yang tercatat pada rekening koran bank pada 

periode tertentu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan atau tidak (John, W. 

Day. 2008). 

Pengendalian internal perusahaan merupakan salah satu fungsi utama dari 

sistem informasi akuntansi. Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi harus 

dapat menunjang pengendalian internal yang diterapkan oleh perusahaan, sistem 

informasi akuntansi akan mencatat seluruh aktivitas perusahaan secara otomatis 

sehingga pimpinan perusahaan akan memperoleh laporan-laporan yang 

bermanfaat untuk menilai efisiensi perusahaan, menetapkan kebijakan-kebijakan 

dan mengambil keputusan (Mulyati, 2005). 
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Manfaat rekonsiliasi bagi perusahaan antara lain sebagai internal kontrol 

terhadap penerimaan dan pengeluaran kas serta menghasilkan laporan keuangan 

yang kredibel (Noviani, 2013). Dalam penelitiannya, ditemukan penyebab 

perbedaan saldo kas antara pembukuan perusahaan dan rekening koran antara lain 

pendapatan bunga rekening, biaya pajak, bunga rekening, biaya administrasi bank 

sebagai memo debit, serta memo kredit antara lain pendapatan unidentified, 

overbooking, dan pendapatan lainnya. 

Menurut Ferdian (2010), dengan mengubah sistem manual menjadi sistem 

komputerisasi maka kehilangan data akan dapat diminimalisasi pada setiap 

perusahaan, selain itu waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan data yang 

diperlukan akan jauh lebih cepat dan akurat. Proses pencatatan transaksi bisnis 

secara otomatis bertujuan untuk mempermudah pengguna yang tidak mahir dalam 

bidang akuntansi. Selain itu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu 

siklus akuntansi akan jauh lebih singkat. 

Penelitian ini merupakan studi kasus pada PT Jurnal Consulting Indonesia 

dan penerapan sistem ke dalam aplikasi berbasis web Jurnal. PT Jurnal Consulting 

Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia jasa 

pembukuan online. PT Jurnal Consulting Indonesia menyediakan sistem 

rekonsiliasi bank yaitu dengan pencocokan manual dengan rekening koran yang 

telah dicetak, berdasarkan saldo akhir dalam suatu periode. 

Berdasarkan beberapa masalah tersebut, maka akan dirancang dan 

dibangun suatu sistem rekomendasi pembukuan dan rekonsiliasi bank untuk 
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memudahkan pengguna dalam proses pembukuan dan rekonsiliasi bank pada 

aplikasi Jurnal dengan menggunakan algoritma forward chaining. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian yang 

diajukan adalah bagaimana merancang dan membangun sistem rekomendasi 

pembukuan dan rekonsiliasi bank menggunakan algoritma forward chaining di 

PT. Jurnal Consulting Indonesia? 

 

1.3  Batasan Masalah 

Berikut batasan masalah penelitian:  

a. Aturan pencocokan yang dapat didaftarkan hanya bertipe data desimal dan 

string. 

b. Sistem hanya akan memberikan rekomendasi data yang dapat direkonsiliasi 

jika pencocokkan menggunakan aturan default. 

c. Sistem hanya membandingkan satu record rekening koran dengan satu record 

journal entry pada akun bank. 

d. Sistem hanya bekerja pada akun bank dengan mata uang default berdasarkan 

pengaturan perusahaan. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, berikut tujuan penelitian: 

a. Membangun sistem yang dapat mempermudah proses rekonsiliasi bank 

dengan algoritma forward chaining. 
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b. Menghasilkan rekomendasi kecocokan antara rekening koran dengan 

pembukuan di aplikasi Jurnal. 

c. Menghasilkan laporan keuangan yang kredibel dengan mudah dan cepat. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Berikut manfaat yang didapat dari penelitian: 

a. Memudahkan proses rekonsiliasi bank dengan memberikan rekomendasi 

kecocokan data rekening koran dengan pembukuan perusahaan. 

b. Memudahkan proses pencarian transaksi yang belum dicatat dalam 

pembukuan dan rekening koran. 

c. Mempercepat proses pembukuan perusahaan. 

d. Mempercepat proses pengubahan data pada transaksi yang telah 

direkonsiliasi. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini terdiri dari latar belakang dari sistem rekomendasi pembukuan 

dan rekonsiliasi bank, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menjelaskan telaah literatur dari sistem rekomendasi, metode 

pencarian forward chaining dan rekonsiliasi bank. 

BAB III METODE DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Bab ini menjelaskan rancangan sistem dan gambar diagram, seperti 

Data Flow Diagram (DFD), flowchart, dan Entity Relationship 

Diagram (ERD) untuk menggambarkan hubungan antara tabel yang 

digunakan. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN UJI COBA 

 Bab ini menjelaskan implementasi sistem dan data hasil penelitian 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya 

dari hasuk penelitian berdasarkan tujuan yang ada 
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