Perpustakaan Unika

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Sekarang ini teknologi informasi mengalami perkembangan yang sangat
pesat. Perkembangan teknologi informasi tersebut memiliki dampak yang
besar terhadap sistem informasi suatu perusahaan. Dampak nyatanya dapat
dirasakan pada pemrosesan data yang mengalami perubahan dari sistem
manual yang digantikan oleh komputer. Dengan perkembangan teknologi
informasi itu, maka semakin banyak perusahaan – perusahaan yang
menggunakan sistem informasi untuk meningkatkan usahanya atau untuk
menambah nilai bagi perusahaan. Untuk meningkatkan usahanya atau
menambah nilai bagi perusahaan, perusahaan dituntut untuk dapat
memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu, meningkatkan efektivitas
dan efisiensi kinerja perusahaan, membantu serta meningkatkan kualitas
keputusan yang akan diambil oleh pihak manajemen, dan meningkatkan
pembagian pengetahuan. Dari keempat hal tersebut yang menjadi
permasalahan utama adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja
perusahaan. Sedangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja
perusahaan, perusahaan harus dapat membangun sistem informasi yang baik
dengan adanya keakuratan dan kecepatan dalam usaha memperoleh informasi
yang dibutuhkan. Sistem informasi yang diterapkan dalam suatu perusahaan
akan sangat mempengaruhi kelancaran jalannya aktivitas yang akan
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dilakukan, terutama dalam proses penjualan karena sebagian besar
pemasukan perusahaan berasal dari penjualan.
Terdapat faktor penting dalam sistem informasi, yaitu faktor manusia dan
faktor komputer. Di mana manusia di sini berperan sebagai pelaku dari sistem
informasi tersebut, manusia yang memiliki kemampuan dalam mendesain
sistem yang baik. Sistem yang baik adalah sistem yang berjalan sesuai dengan
yang diharapkan dari suatu perusahaan. Sedangkan komputer merupakan alat
untuk menyimpan data, mengolahnya, dan memberikan informasi yang
dibutuhkan secara tepat dan akurat, sehingga dapat memajukan usaha dari
suatu perusahaan. Hampir seluruh perusahaan membutuhkan sistem informasi
yang baik, terutama sistem informasi penjualan sehingga segala kegiatan
dapat

berjalan

seefektif

dan

seefisien

mungkin.

Keadaan

tersebut

menyebabkan banyaknya perusahaan yang mulai menggunakan atau ada yang
telah mulai meningkatkan pengembangan sistem informasi mereka untuk
meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi dan agar dapat mengolah data
dengan mudah, cepat, dan akurat. Sistem informasi dapat membantu
manajemen perusahaan untuk mengelola aset-aset mereka. Sistem informasi
juga dapat membantu perusahaan untuk mengadaptasi struktur yang ramping,
lebih terdesentralisasi, dan lebih fleksibel dalam mengatur karyawan dan
manajemen sehingga organisasi lebih kompetitif dan efisien melalui
transformasi dirinya dalam perusahaan digital, di mana semua kegiatan bisnis
dapat dilakukan secara digital.
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CV. Amita merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang
distributor rokok di Semarang. Selama ini pencatatan stock barang, harga
barang, serta data transaksi penjualan masih dilakukan secara manual. Hal
tersebut sangatlah tidak efektif dan efisien sebab dengan banyaknya transaksi
penjualan yang terjadi, karyawan pun akan kesulitan dalam mencatat dan
menghitung transaksi penjualan yang ada, dengan harga yang bervariasi pula.
Oleh sebab itu waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk hal lain
terbuang karena pencatatan dan penghitungan tersebut, selain itu juga
memakan waktu saat mencari data mau pun saat menginput data, atau saat
mengolah data. Sulitnya mencatat dan menghitung transaksi penjualan yang
terjadi menyebabkan permasalahan pada tidak cocoknya total penjualan dari
nota dengan catatan hasil penjualan, juga pada stock barang.
Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan
judul: “PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BERBASIS TI
DENGAN METODE COTS DENGAN SOFTWARE MYOB PADA CV.
AMITA”.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam
penelitian ini adalah:
a. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi berbasis TI pada CV.
Amita dengan menggunakan metode COTS dengan software MYOB?
b. Bagaimana pembagian job description dan wewenang pada CV. Amita?
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1.3 Tujuan dan Masalah Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini:
a. Mengimplementasikan sistem informasi akuntansi berbasis TI pada
CV. Amita menggunakan metode COTS dengan software MYOB.
b. Mengatur pembagian job description dan wewenang dalam CV.
Amita.

1.3.2 Manfaat Penelitian
Melalui penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi:
1. Pihak Perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memudahkan segala transaksi
serta dapat menghasilkan informasi yang cepat, tepat, dan akurat.
2. Pihak Lain
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti lain
tentang pengetahuan mengenai sistem informasi akuntansi dan dapat
dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.
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1.4

Kerangka Pikir
CV. Amita
Permasalahan yang timbul:
1. Kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan yang terutama dalam
transaksi penjualan.
2. Ketidakcocokan jumlah persediaan di gudang dengan data dalam laporan
persediaan.
3. Proses pembuatan laporan yang memakan waktu lama.

Penerapan sistem informasi akuntansi berbasis TI dengan
metode COTS dengan software MYOB

1.5 Sistematika Penulisan
Dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 5 bab. Uraian singkat mengenai isiisi tiap bab adalah sebagai berikut:
Bab I

Pendahuluan
Bab ini membahas pendahuluan yang berisi mengenai latar
belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat
kerja penelitian, kerangka pikir, dan sistematika penulisan.

Bab II

Landasan Teori
Bab ini membahas teori dan konsep gambaran pengembangan
sistem informasi yang menguraikan tentang proses, metodologi,
strategi tahap – tahap pengembangan sistem.
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Bab III

Metodologi Penelitian
Bab ini membahas metode penelitian yang berisi tentang gambaran
umum obyek penelitian, sumber dan jenis data yang akan
digunakan, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV

Hasil Analisis
Bab ini membahas hasil dan analisis penulis dengan menggunakan
metode Commercial Off-The-Shelf Package Software (COTS)
dengan software MYOB.

Bab V

Penutup
Bab ini membahas kesimpulan dan saran dari analisis yang telah
dilakukan pada bagian sebelumnya.
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