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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat telah berdampak 

pada kemudahan di segala bidang. Salah satu dari kemudahaan yang terjadi 

pada Sistem Informasi Akuntansi. Sebelum ada perkembangan tehnologi ini, 

proses pencatatan sampai pelaporan akuntansi dibuat secara manual. Hal ini 

akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Sekarang ini, proses pencatatan 

sampai pelaporan akuntansi secara manual digantikan oleh software akuntansi. 

Pada software akuntansi, pengguna hanya menginput data ke komputer 

kemudian komputer memproses hasil input data tersebut sehingga menjadi 

laporan keuangan. Oleh karena itu, kinerja perusahaan menjadi lebih efektif 

dan efisien.  

Pada awalnya, PT Sempurna Boga Makmur bergerak di bidang industri 

makanan ringan berupa agar-agar atau jelly yang bernama Donna Jelly. 

Kemudian industri tersebut berpindah pemilik dan diubah namanya menjadi 

CV. Sempurna Boga Makmur. Sedangkan PT tersebut tetap ada tetapi 

usahanya berubah usaha perdagangan bahan baku pakan ternak pada tanggal 

21 Februari 2011. PT Sempurna Boga Makmur masih menggunakan Sistem 

Informasi Akuntansi manual. Oleh karena itu, PT Sempurna Boga Makmur 

Semarang sebaiknya mengubah Sistem Informasi Akuntansi manual yang 
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telah digunakan menjadi Sistem Informasi Akuntansi berbasis komputer, agar 

kinerja perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien.  

Peneliti mencoba untuk membuat Sistem Informasi Akuntansi perusahaan 

menggunakan software K-System, karena software tersebut memiliki beberapa 

kelebihan dibandingkan dengan software akuntansi yang lainnya. Beberapa 

kelebihan K-System antara lain: 

a Program K-System bersifat open source. Open Source di sini mempunyai 

arti bahwa pihak pemakai program bisa mengembangkan sendiri program 

tersebut, karena source code programnya diberikan. Oleh karena itu, 

dengan mengikuti training yang disediakan oleh pihak pengembang, maka 

pihak pemakai bisa mengubah program sendiri sesuai dengan 

kebutuhannya.  

b Multi Platform, dapat berjalan dalam sistem operasi linux dan windows. 

c Program sudah terintegrasi penuh, data transaksi cukup diisi sekali di 

bagian operasional, faktur bisa langsung dicetak dan akan langsung 

berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan dan laporan-laporan 

pendukungnya.  

d Source Program diserahkan sehingga dapat disesuaikan sendiri atau 

disesuaikan oleh agen K-System.  

e Program K-System ini dapat diaplikasikan dalam jaringan yang sangat 

luas. Jika perusahaan memiliki banyak cabang yang tersebar di berbagai 

tempat, maka data cabang tersebut bisa dilihat melalui kantor pusat dan 
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langsung terhubung dengan server yang ada di kantor pusat. Jadi di 

manapun pemilik perusahaan berada, tetap dapat memantau kondisi 

perusahaan.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengubah sistem akuntansi 

manual PT Sempurna Boga Makmur dengan menggunakan K-System. 

Sehingga, peneliti mengambil judul “Penerapan Sistem  Akuntansi 

Berbasis Komputer Dengan Menggunakan K-System Pada PT Sempurna 

Boga Makmur Semarang”.  

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut, maka rumusan 

masalah secara umum adalah “Bagaimana implementasi Sistem Akuntansi 

berbasis komputer dengan menggunakan K-System pada PT Sempurna Boga 

Makmur Semarang?” 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. 3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah agar dapat menerapkan sistem informasi 

akuntansi berbasis komputer dengan menggunakan software K-System 

pada PT Sempurna Boga Makmur. Maka, K-System dapat mengubah 

Sistem Informasi Akuntansi manual yang digunakan oleh perusahaan 

ini  menjadi sistem informasi akuntansi berbasis komputer.  

Penelitian ini hanya akan membahas mengenai usaha bahan baku 

pakan ternak pada PT Sempurna Boga Makmur Semarang. Peneliti juga 
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akan membuat laporan keuangan perusahaan tersebut pada bulan 

Desember 2011 berdasarkan bukti-bukti yang ada.  

1.3.2   Manfaat Penelitian 

a. Bagi PT Sempurna Boga Makmur 

Hasil penelitian dapat memberikan kemudahan dalam sistem 

akuntansi yang terdiri dari proses pencatatan sampai pelaporan. 

Sehingga laporan keuangan tersebut dapat bermanfaat di dalam 

pengambilan keputusan perusahaan. 

b. Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengalaman peneliti di dalam penerapan teori 

K-System yang telah didapat dalam penelitian. Selain itu, penelitian 

ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan penulis. 

1.4. Kerangka Pikir 

Grafik 1.1 Grafik Kerangka Pikir 

1.5. Sistematika Penulisan 
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Sistematika dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab, yaitu: 

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian, serta 

sistematika pembahasan dalam penelitian ini. 

Bab II, merupakan landasan teori dan hipotesis yang akan menguraikan 

bergagai teori, konsep, dan penelitian sebelumnya sampai dengan 

hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini.  

Bab III, merupakan metode penelitian yang berisi mengenai sumber dan jenis 

data yang digunakan, serta gambaran umum obyek penelitian.  

Bab IV, merupakan hasil dan analisis data yang akan menguraikan berbagai 

perhitungan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang 

diajukan.  

Bab V, merupakan kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari analisis yang 

telah dilakukan pada bagian sebelumnya. 
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