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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan bisnis dan usaha pada semua 

sektor berkembang sangat pesat dan semakin kompetitif. Kemajuan ini ditandai 

dengan banyaknya organisasi-organisasi bisnis yang bermunculan, baik 

organisasi bsinis dengan skala kecil maupun dengan skala yang lebih besar. 

Kemajuan organisasi bisnis diimbangi dengan pesatnya kemajuan teknologi 

informasi, dan antara organisasi bisnis dengan kemaujuan teknologi saling 

berkaitan. 

Pada organisasi bisnis, contohnya perusahaan, perkembangan teknologi 

informasi sangat diperlukan dalam memenangkan kompetisi. Semakin cepat 

perusahaan memperoleh informasi yang diperlukan, maka perusahaan semakin 

besar kemungkinan untuk memenangkan kometisi dalam pasar. 

Perkembangan teknologi juga menjadi tantangan bagi organisasi bisnis-

organisai bisnis yang ingin terus bertahan dan bersaing. Saat ini, pesatnya 

perkembangan teknologi informasi, selain mempermudah kegiatan dan 

operasional organisasi bisnis, penggunaan teknologi pada organisasi bisnis dapat 

menjadi kunci kesuksesan organisasi bisnis tersebut. 

Saat ini, komputer merupakan salah satu alat elektronik yang 

mengandung teknologi tinggi dan komputer merupakan bagian dari teknologi 

informasi. Dengan adanya komputer, sebagai salah satu bagian dari pesatnya 
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pertumbuhan teknologi informasi, memudahkan organisasi bisnis dalam 

mengolah data informasi dari setiap aktivitas perusahaan bisnis atau organisasi 

bosnis dengan lebih cepat. 

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah Rent Car 

Putra Mandiri yang terletak di jalan Raya Bulusan kecamatan Tembalang 

Semarang.  Rent Car Putra Mandiri ini merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang jasa persewaan mobil. Rent Car Putra Mandiri mempunyai 10 mobil 

yang mempunyai kelasnya sendiri, seperti sedan, mobil keluarga, mobil 

perkotaan. Selama ini pencatatan setoran dan operasional masih secara manual. 

Hal ini dapat dikatakan kurang efektif dan efisien, dikarenakan sulit untuk 

mencatat dan menghitung banyaknya operasional dan setoran rental yang masuk 

selain dari waktu yang banyak terbuang dari proses pencarian data dan sering 

terjadi kesalahan menginput dalam memasukan data pemasukan, sehingga 

jumlah yang berbeda dengan kenyataan. Dan untuk sistem pembelian barang 

operasional terjadi permasalahan dimana efektifitas dalam hal untuk mengetahui 

up to date harga beli unit terbaru. Data pelanggan terbaru. Adapun masalah-

masalah dalam operasional yang sering terjadi pada “Putra Mandiri”  Semarang 

selama ini adalah : 

1. Resiko kesalahan pencatatan terhadap setoran pendapatan yang masuk 

dari setiap kendaraan menjadi tidak menentu atau terjadi kesalahan pencatatan. 

2. Pemilik seringkali mengalami kesulitan untuk mengetahui keuntungan 

sebenarnya dalam periode tertentu, sehingga pemilik merasa kesulitan untuk 
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melakukan perencanaan dan untuk mengalokasikan keuntungan dalam 

membiayai biaya-biaya operasional yang sudah dan yang akan terjadi. 

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut, penulis sangat tertarik 

membuat sistem informasi akuntansi komputerisasi yang sesuai untuk Rent Car 

Putra Mandiri sehingga dapat meningkatkan kinerja bisinis jasa. Penulis 

menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0 untuk menerapkan aplikasi sistem 

informasi akuntansi pada Rent Car Putra Mandiri karena program tersebut 

beroperasi pada lingkup windows yang cukup familiar. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengambil judul 

“PERANCANGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

BERBASIS KOMPUTER PADA RENT CAR PUTRA MANDIRI DENGAN 

MENGGUNAKAN METODE RAD (RAPID APPLICATION 

DEVELOPMENT)”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, 

maka penulis membuat suatu perumusan masalah yaitu “Bagaimana merancang 

suatu aplikasi sistem informasi akuntansi berbasis Komputer pada Rent Car Putra 

Mandiri?”. 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian ini adalah merancang suatu rangkaian aplikasi system 

informasi akuntansi berbasis computer yang sesuai dengan usaha Rent Car 
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Putra Mandiri sehingga dapat membantu pemilik toko dalam melakukan  

operasional sehari-hari. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Penulis 

1) Untuk memenuhi persyaratan formal dalam menyelesaikan perkuliahan. 

2) Untuk memberikan pengetahuan penulis dalam merancang system 

informasi akuntansi sebagai bekal saat memasuki dunia kerja. 

 

b. Bagi Rent Car Putra Mandiri 

1) Meningkatkan efisiensi kinerja operasional pengelola persewaan mobil. 

2) Memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada pemilik persewaan 

mobil. 

c. Bagi bidang akademik 

1) Memberikan refrensi perancangan aplikasi system informasi akuntansi 

pada salon yang memiliki bidang usaha jasa seperti Rent Car Putra 

mandiri. 

2) Menambah koleksi pustaka sebagai acuan bagi kegiatan akademis. 

 

 

 

 

 



5 

 

1.4 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

1.5 Sistematika Penulisan 

Bab I: PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir, dan sistematika penulisan. 

Bab II: LANDASAN TEORI 

Bab kedua berisi uraian tentang teori0teor yang berhubungan dengan penelitian dan 

mendasari penulisan penelitian. 

Bab III: METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan tentang sumber dan jenis data, gambaran umum perusahaan 

yang menjadi objek penelitian, definisi dan pengukuran variabel penelitian, dan 

Sistem Informasi Akuntansi Secara Manual Pada Rent Car Putra Mandiri 

Permasalahan: 

1. Belum ada Sistem Keuangan berbasis IT yang digunakan pada 

perusahaan tersebut 

2. Data Sopir belum tercatat dengan baik 

3. Bukti transaksi persewaan rentan hilang/rusak 

4. Pembutan Laporan keuangan masih manual 

5. Laporan keuangan kurang transparan dan sulit untuk di audit 

Analisis dengan metode RAD 

(Rapid Application Development) 



6 

 

metode analisi data. 

Bab IV: HASIL DAN ANALISIS 

Bab keempat ini berisikan hasil perancangan system informasi akuntansi 

terkomputerisasi untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. 

Bab V: KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN IMPLIKASI 

Bab kelima memuat kesimpulan yang didapat dari penelitian ini dengan disertai 

saran-saran yang menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan penelitian ini 

maupun penelitian-penelitian lainya dalam bidang yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


