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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu komponen organisasi
yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa dan
mengkomunikasikan informasi financial dan pengambilan keputusan
yang relevan bagi pihak luar perusahaan dan pihak ekstern. Sistem
Informasi Akuntansi sendiri memiliki fungsi penting terhadap suatu
organisasi yaitu: Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivias
dan transaksi, Memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan
dalam proses pengambilan keputusan, dan Melakukan control secara tepat
terhadap asset organisasi.
Informasi yang berkualitas hanya bisa dihasilkan oleh suatu sistem
informasi

yang

didukung

oleh

teknolog

informasi.

(HM.Jogiyanto,Dr,MBA,Akt.1999). Meskipun secara teori dukungan
teknologi informasi dalam sistem bukan merupakan syarat mutlak bagi
jalannya sistem informasi akuntansi, akan tetapi saat ini nampaknya
dukungan teknologi informasi terhadap suatu sistem infromasi sifatnya
bukan lagi pilihan (optional) tetapi sudah merupakan kebutuhan.
Sistem informasi akuntansi dalam perusahaan yang sudah
didukung oleh teknologi informasi (SIA berbasis komputer) merupakan
bagian dari sistem yang ada yang dapat memberikan informasi bagi
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semua tingkat manajemen, mulai dari manajemen tingakta atas (Top
Level Management) seperti direktur dan Eksekutif, manajemen tingkat
menengah (Middle Level Management) seperti kepala cabang, divisi serta
manajemen tingkat bawah (Lower Level Management) sepert mandor,
supervisor.
Sistem informasi akuntansi yang didukung oleh teknologi (SIA
berbasis komputer) memiliki beberapa keunggulan tersendiri, yaitu:
Proses pengolahan data yang cepat, memiliki tingkat akurasi informasi
yang tinggi, Efisiensi sumber daya manusia, dan kemudahan akses
informasi.
Travel Kharisma merupakan salah satu contoh usaha yang bergerak
dalam bidang jasa yaitu jasa travel penumpang dan barang, Travel
Kharisma dalam aktivitas sehari – harinya masih melakukan pencatatan
dan penghitungan akuntansi nya secara manual. Pencatatan dan
penghitungan akutansi yang ada masih sangat sederhana.Pemilik sebatas
mengumpulkan nota – nota yang ada dan mencatat transaksi yang
dilakukan sepanjang bulan. Pencatatan dan penghitungan akuntansi yang
masih sangat sederhana ini lalu menimbulkan beberapa permasalahan
yaitu: Tulisan masih kadang kala tidak terbaca, alur kas perusahaan tidak
dapat diketahui secara pasti, Jumlah hutang tidak dapat dihitung secara
cepat, keuntungan perusahaan-pun masih sulit untuk diketahui secara
cepat. Maka pada penelitian kali ini, penulis mencoba mengaplikasikan
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suatu sistem komputer untuk dapat diterapkan secara langsung oleh
Travel Kharisma dengan menggunakan sofware MYOB.
Berdasarkan alasan tersebut penyusun tertarik untuk memilih
judul: “PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BERBASIS
TI

PADA

KASUS

TRAVEL

KHARISMA

DENGAN

MENGGUNAKAN SOFTWARE MYOB”
1.2. Perumusan Masalah
Dari uraian mengenai latar belakang masalah, maka permasalahan
penelitian ini dapat dirumuskan, bagaimanakah penerapan sistem
informasi akuntansi berbasis TI pada kasus Travel Kharisma dengan
menggunakan software MYOB.
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah untuk
meningkatkan efektifitas kerja dari system yang sudah ada saat ini dengan
menggantikan system kerja manual pada usah ini dengan teknologi
informasi berbasis computer
Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:
1.3.1. Bagi Penulis
Memberikan nilai tambah dan pengetahuan lebih tentang
dunia kerja dan kajian – kajian lain yang diperoleh selain dari
materi perkuliahan. Serta menerapkan dan mengembangkan
ilmu yang telah diperoleh dari bangku akademik.
1.3.2. Bagi Akademik
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Sebagai tolak ukur sejauh mana pemahaman mahasiswa
dalam menguasai dan memahami materi yang telah diajarkan
serta sebagai bahan evaluasi dan koreksi akademik dalam
usaha untuk meningkatkan mutu dan kwalitas pendidikan.

1.3.3. Bagi Perusahaan
Merupakan masukan guna peningkatan efektifitas kerja
sistem perusahaan.
1.4. Kerangka Pikir
Travel Kharisma

Permasalahan Sistem Manual:
1. Tulisan yang tidak terbaca
2. Alur Kas tidak diketahui secara pasti
3. Jumlah Hutang tidak dapat dihitung secara
cepat
4. Keuntungan tidak dapat diketahui secara
cepat.
5. Belum ada laporan keuangan

Pendekatan Berbasis Teknolgi
Informasi dengan Komputerisasi

“Penerapan Sistem Informasi
Akuntansi Berbasis TI Pada Kasus
Travel Kharisma dengan
Menggunakan Software MYOB”
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1.5. Sistematikan Penulisan
Untuk memudahkan pembahasan dan penyusunan tugas ini maka
disusun sistematika penulisan dalam beberapa bab yang saling
berhubungan satu denganyang lain, dengan susunan sebagai berikut:
BAB I

: PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan
dan pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
kerangka pikir dan sistematika penulisan.

BAB II

: LANDASAN TEORI
Bab ini membahas tentang landasan teori yang memuat
tinjauan pustaka.

BAB III

:METODE PENELITIAN
Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek
penelitian, jenis dan sumber data, metod pengumpulan
data, dan metode analisis data.

BAB IV

: HASIL ANALISIS
Bab ini menguraikan hasil analisis denhgan metode
pengembangan Cost off the Shelf (COTS), serta pembuatan
prototype menggunakan Software MYOB.

BAB V

: PENUTUPAN
Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dasri hasil
analisis, saran – saran, serta keterbatasan penelitian.

