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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Perkembangan zaman yang maju membuat sistem informasi 

didunia ini diperlukan dalam menjalani suatu kegiatan bisnis di dalam 

dunia persaingan bisnis yang kompetitif.Persaingan bisnis yang semakin 

kompetitif ini muncul dari pelaku bisnis yang merupakan instansi 

pemerintah, perusahaan skala besar maupun usaha kecil dan menengah.  

Untuk melakukan perancangan sistem informasi ini terlebih dahulu perlu 

menyesuaikan prosedur yang digunakan pada bentuk bisnis yang akan 

dijalankan. Sebab dalam membuat perancangan sistem informasi pada 

suatu usaha bisnis itu, memiliki prosedur yang berbeda pada setiap bentuk 

bisnisnya sehingga banyak muncul masalah yang mungkin kompleks pada 

suatu perancangan sistem informasi. Oleh sebab itu, dengan adanya suatu 

sistem informasi yang terencana juga tertata dengan baik, sitem informasi 

ini diharapkan akan membantu perusahaan dalam menyelesaikan 

permasalahan mengenai aliran arus informasi yang ada dan juga dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan dalam persaingan bisnis yang semakin 

kompetitif didunia ini. Peningkatan kinerja perusahaan ini dapat berupa 

efisiensi dalam penggunaan sumber daya, peningkatan profitabilitas serta 

dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan yang efektif. 
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Akan tetapi, kemajuan teknologi ini belum dapat diterapkan 

dengan baik, akibatnya timbulah kesenjangan seiring dengan 

berkembangnya teknologi, yaitu masih ada saja yang memilih untuk 

melakukan segala aktivitas secara manual, hal ini dikarena perkembangan 

teknologi yang pesat tersebut tidak diikuti dengan penerapan yang baik 

dalam kehidupan masyarakat. Khususnya dalam dunia bisnis yang  sangat 

membutuhkan kecakapan teknologi, karena dengan sifat teknologi itu 

sendiri memberikan kecepatan, kemudahan, efektif dan efisiensi, ini yang 

membantu kemajuan dari sebuah bisnis. Sistem informasi dapat 

memberikan manfaat bagi suatu usaha bisnis.Akan tetapi, pada sistem 

informasi masih sering ditemukan banyak kekurangan.Kekurangan 

tersebut disebabkan oleh perancangan sistem yang kurang efektif dan 

munculnya kesalahan human error. Perancangan sistem yang kurang 

efektif disebabkan karena proses identifikasi masalah yang kurang teliti 

pada setiap tahap kegiatan bisnis perusahaan. Kemudian Faktor human 

error pasti selalu ditemukan pada setiap usaha bisnis.Kesalahan human 

error yang sering muncul dapat disebabkan dari kesalahan pencatatan, 

kelalaian dalam menjalankan prosedur perusahaan, serta kurang komitmen 

terhadap perusahaan yang menyebabkan terlambatnya pencapaian target 

perusahaan. 

Dari munculnya banyak  kekurangan pada perancangan sistem 

sehingga diperlukan mencari solusi untuk mengurangi atau menyelesaikan 
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tiap masalah yang ada di setiap perusahaan. Salah satu solusinya adalah 

penerapan sistem informasi yang berbasis pada teknologi, pada usaha 

bisnis melalui penerapan komputerisasi dan juga mulai dari hasil input, 

pengolahan data hingga tahap interpretasi hasil dapat berjalan lebih cepat 

dan efektif. Untuk sistem informasinya dirancang lebih terintegrasi pada 

tiap tahap kegiatan bisnis yang bersangkutan sehingga lebih efisien waktu 

dan pada setiap tahap bisnisnya lebih terstruktur serta lebih praktis dalam 

memasukkan data karena sudah terintegrasi dengan alur sistem yang sudah 

dirancang dan akandisesuaikan dengan keadaan usaha bisnis. Selain itu, 

sistem informasi yang berbasis teknologi juga dapat membantu 

mengontrol kesalahan atau kecurangan yang mungkin dapat terjadi. 

Maka implementasi sistem informasi pada perusahaan memiliki 

peranan yang sangat penting.Setiap perusahaan membutuhkan informasi 

data yang tepat dan akurat, khususnya dalam pencatatan segala aktivitas 

transaksi perusahaan. 

Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi dalam suatu 

perusahaan sangat dibutuhkan. Dengan adanya sistem informasi akuntansi 

,makaakan semaikin mudah siklus operasional perusahaan baik dari 

pembelian, produksi, sampai penjualan. Akan tetapi masih ada saja entitas 

yang melakukan pencatatan siklus sehari harinya masih secara manual 

salah satunya adalah Harmoni Kudus, yang notabene sebuah bengkel 

sparepart motor. Harmoni Kudus ini melakukan kegiatan dagang dengan 

menjual spare parts dan oli yang dibutuhkan saat menangani service motor 
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namun untuk oli bisa dijual secara retail. Untuk kegiatan jasanya, lebih 

kearah servis motor. Sistem pencatatan keuangan masih secara manual, 

pencatatan hanya sebatas pendapatan dan pengeluaran tanpa 

memperhatikan secara detail apa saja pendapatan dan pengeluaran tersebut 

dan hanya mencatat barang apa yang dikeluarkan, apakah nantinya masih 

ada stock lagi atau tidak, sehingga pemilik hanya mengetahui laba secara 

semu. Oleh karena itu, maka sistem komputerisasi sangat dibutuhkan pada 

Harmoni Kudus. Maka  dengan latar belakang diatas yang bekaitan, 

penulis mengambil judul “analisis dan perancangan sistem informasi 

akuntansi dengan Rapid Application Development pada BENGKEL 

HARMONI KUDUS” 

 

1.2 Perumusan masalah 

“Bagaimana sistem informasi akuntansi berbasis teknologi dapat 

mengatasipermasalahan yang ada, serta dapat diaplikasikan dengan baik 

oleh Bengkel Harmoni Kudus selaku pengguna informasi ?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan 

merancang sistem informasi akuntansi dengan menggunakan metode 

Rapid Application Developmentpada Harmoni Kudus sehingga dapat 

memudahkan pencatatan juga meningkatkan kinerja juga mencegah 

terjadinya fraud/ penipuan yang terjadi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak seperti: 

1. Bagi pemilik Harmoni Kudus 

Diharapkan dengan hasil dari penelitian ini akan dapat membantu 

serta meningkatkan kinerja juga memberi kemudahan dalam melakukan 

pencatatan, sehingga informasi akuntansi dapat didapat lebih cepat serta 

akurat, dan memperkecil terjadinya fraud. 

2. Bagi penulis 

Meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan kemampuan 

selama melakukan penelitian terkhusus dalam bidang sistem informasi 

akuntansi, juga dapat menerapkan ilmu yang didapat selama di bangku 

kuliah. 

3. Bagi peneliti lain 

Dapat dijadikan sebagai acuan apabila ingin melakukan penelitian 

dengan topik yang sama, serta dapat menginspirasi peneliti lain untuk 

dapat melakukan pengembangan dari topik terdahulu. 

4. Bagi pembaca 

Pembaca medapatkan informasi serta dapat meningkatkan 

wawasan tentang perancangan sistem informasi, dan juga dapat 

memberikan masukan apabila dalam penelitian terdapat kekurangan. 
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1.5 Kerangka pikir 

 

Harmoni Kudus masih melakukan pencatatan  secara 

manual dan tidak semua transaksi tersebut dilakukan 

pencatatan akuntansi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Muncul kendala yang dihadapi: 

1. Tidak semua transaksi atas pembelian 

langsung dicatat sehingga sulit untuk 

diketahui pendapatan laba secara real.  

2. Informasi untuk pembelian, persediaan, 

penjualan tidak dapat diakses dengan cepat 

karena masih manual pengerjaanya. 

3. Kemungkinan adanya salah hitung dalam 

penentuan harga service.  

Dapat menimbulkan penurun kinerja 

dalamentitas  yang dapat mempengaruhi laba 

entitas 

 

Berpotensi terjadinya fraud 

karena masih dilakukan 

secara manual atau belum 

adanya Sistem Pengendalian 

Internal dalam proses input. 

 

Tujuan tidak tercapai: 

1. Keandalan  pelaporan 

keuangan  

2. Efektif dan efisiensi 

operasi  

 

Menggunakan metode Rapid Application Development (RAD) 

agar menghasilkan laporan keuangan yang cepat juga akurat dan 

mempunyai pengendalian aktivitas yang kuat 

 

 

Desain aktivitas pengendalian yang baik:  

1. Perancangan atas pelaporan kinerja pegawai  

2. Perancangan dan penggunaan informasi yang memadai.  

3. Penjagaan yang memadai terhadap aktivitas pencatatan. 
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1.6 Sistematika penulisan  

Sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab, yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Latar belakang 

Perumusan masalah 

Tujuan penelitian 

Manfaat penelitian 

Kerangka pikir 

Sistematika penulisan  

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pengertian dasar sistem  

Pengertian informasi dan sistem informasi akuntansi 

Strategi atau metodologi pengembangan sistem 

Tahap-tahap metodologi model driven 

Sistem pengendalian internal 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  

Gambaran umum objek penelitian 

Jenis dan sumber data 

Metodologi pengumpulan data 

Metode analisis data  

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 

BAB V : PENUTUP  




