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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman yang semakin maju membuat sistem informasi 

sangat diperlukan dalam menjalani suatu kegiatan bisnis di dalam dunia 

persaingan bisnis yang semakin 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. Karena dalam 

membangun perancangan sistem informasi pada suatu usaha bisnis memiliki 

prosedur yang berbeda pada setiap bentuk bisnisnya sehingga banyak muncul 

masalah yang kompleks pada suatu perancangan sistem informasi. Oleh karena itu, 

dengan adanya suatu sistem informasi yang terencana dan tertata dengan baik 

diharapkan akan membantu perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan 

mengenai aliran arus informasi yang ada serta dapat membuat pencapaian kerja 

perusahaan menjadi semakin optimal dalam menghadapi persaingan bisnis yang 

kian kompetitif. Peningkatan kinerja perusahaan ini dapat berupa efisiensi dalam 



2 
 

 
 

penggunaan sumber daya, peningkatan profitabilitas serta dapat digunakan dalam 

pengambilan kebijakan yang efektif. 

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 tiap masalah 

yang ada di setiap perusahaan. Salah satu solusinya adalah penerapan sistem 

informasi yang berbasis teknologi pada usaha bisnis melalui penerapan 

komputerisasi, 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 disesuaikan dengan keadaan usaha bisnis. Selain itu, 
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sistem informasi yang berbasis teknologi juga dapat membantu mengontrol 

kesalahan atau kecurangan yang mungkin dapat terjadi. 

Bengkel Fernando Motor merupakan usaha bisnis yang bergerak di 

bidang usaha dagang dan jasa yang berada di Semarang Jawa Tengah. Untuk 

usaha dagangnya sendiri Bengkel Fernando Motor memperjualbelikan berbagai 

macam sparepart  motor yang dibutuhkan untuk keperluan konsumen serta untuk 

menunjang usaha Jasa. Untuk Usaha Jasanya Bengkel Fernando Motor 

memberikan pelayanan service kendaraan dari yang service ringan (tune up) 

sampai dengan service berat (belah mesin). Bengkel ini telah berdiri sejak tahun 

2011 yang dikepalai oleh Bp. Nyoman Tresnadi. Perancangan aliran sistem 

informasi yang ada pada Bengkel ini juga masih berupa prosedur manual yang 

masih mengandalkan pencatatan di atas kertas dengan tenaga manusia.  

Bengkel Fernando Motor ini memiliki pegawai yang berjumlah 3 orang 

sebagai teknisi kendaraan. Dalam proses bisnisnya bengkel ini masih terdapat 

banyak kekurangan pada sistem informasi yang selama ini diterapkan. Salah satu 

kekurangannya adalah Pak Nyoman sebagai owner merangkap banyak jabatan 

yaitu menangani segala bagian pencatatan transaksi dari penjualan, pembelian, 

pembukuan sederhana (pengeluaran dan pemasukan),serta penataan sparepart 

sehingga dengan kata lain owner sebagian besar mengatasi untuk beberapa bagian 

pada sistem informasi sehingga beresiko tinggi untuk terjadinya kesalahan dan 

kecurangan pada kegiatan usaha Bengkel Fernando Motor. 
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Dalam Pengelolaan bengkelnya, segala bentuk pencatatan informasi 

maupun transaksi yang dilakukan Bengkel ditangani semua secara manual oleh 

pemilik. Sistem upah gaji untuk karyawan diberikan per harinya berdasarkan 

presentase pembagian hasil dari jumlah kendaraan yang di service. Penyimpanan 

berkas – berkas yang berisi informasi penting juga dilakukan secara manual 

dengan mengandalkan lemari sederhana sebagai media penyimpanannya sehingga 

resiko akan kerusakan dokumen pun tinggi. Pencatatan yang dilakukan secara 

manual disebabkan karena kurangnya pemahaman akan sistem informasi berbasis 

teknologi.  

Pada aliran informasinya pun Bengkel Fernando ini masih terdapat 

masalah di bagian aliran informasi yang belum dapat teratasi secara total. Aliran 

informasi pada Bengkel Fernando Motor ini masih berjalan kurang efektif dan 

sangat rentan terhadap segala bentuk kesalahan. Bukti adanya kekurangan pada 

sistem informasi Bengkel Fernando: 

1. Sudah lama tidak melakukan stock opname yang berdampak pada informasi 

persediaan barang yang tidak dapat diketahui jumlah kuantitasnya yang pasti. 

Hal ini terjadi karena hampir semua alur dihandle oleh pemilik sehingga 

untuk pencatatan stock secara manual pemilik pada awalnya yang masih 

sempat melakukan pencatatan persediaan, tetapi karena dalam 

perkembangannya jumlah sparepart bertambah terus untuk melengkapi 

kebutuhan konsumen serta membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

pencatatan persediaan sehingga pemilik tidak sempat untuk melakukan 
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pencatatan persediaan. Dampaknya pemilik susah untuk mendeteksi adanya 

barang yang hilang. Keputusan pembelian juga masih didasarkan atas 

perkiraan saja tanpa melakukan perhitungan angka.  

2. Penyimpanan bukti-bukti informasi yang masih menggunakan media 

sederhana yang rawan akan kerusakan. 

3. Pemilik merangkap banyak jabatan  yang berdampak pada resiko human error 

yang tinggi yaitu menangani segala bagian pencatatan transaksi dari penjualan, 

pembelian, pembukuan sederhana (pengeluaran dan pemasukan),serta 

penataan sparepart. 

4. Pemilik mengalami kesusahan dalam memperoleh informasi keuangan baik 

mengenai pengeluaran hingga tingkat pendapatan dalam satu periode tertentu. 

Sehingga untuk mengatasi kekurangan diatas solusinya adalah 

membangun sistem informasi berbasis teknologi untuk menunjang siklus 

informasi keuangan yang lebih lengkap dan terintegrasi pada Bengkel Fernando 

Motor serta dapat menghemat waktu dengan lebih efisien dalam pencatatan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah utama yang ada pada Bengkel Fernando Motor adalah penggunaan 

cara yang masih manual pada pengolahan sistem informasi yang ada. Oleh 

karena itu, diterapkan sistem informasi berbasis teknologi untuk 

menyelesaikan masalah yang ada serta mengembangkan kegiatan bisnis 
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Bengkel Fernando Motor. Berdasar penjabaran yang telah diuraikan melalui 

latar belakang peneliti dapat merumuskan permasalahan yang dapat diteliti: 

“Bagaimana perancangan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi 

yang dapat mengatasi permasalahan yang ada, serta dapat diaplikasikan 

dengan baik oleh Bengkel Fernando Motor selaku pengguna informasi ?” 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk membuatsuatusistem 

informasi akuntansiyang berlandaskan teknologi untuk dapatmenunjang siklus 

informasi akuntansi yang lebih efektif, lengkap, detail dan terintegrasi pada 

Bengkel Fernando Motor, dapat menghemat waktu dengan lebih efisien dalam 

pencatatan, serta dapat mengatasi kendala dalam kegiatan bisnis yang 

dijalankan. Sehingga implementasinya akan dibentuk software akuntansi yang 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan Bengkel Fernando Motor. 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan terdapat manfaat, antara lain : 

a) Bagi Bengkel Fernando 

Penelitian ini dapatberguna dalam menyampaikan penjelasan mengenai 

bagaimanaperancangan sistem informasi berbasis teknologi yang dapat 

diterapkan di Bengkel Fernando. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan agar 

pemilik toko memahamibahwa dengan menggunakan teknologi, berbagai 

permasalahan pada kegiatanbisnis usaha dapat diatasi. 
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b) Bagi Penulis 

Penelitian ini bertujuan agar penulis dapat menggunakankemampuan yang 

didapat selama masa perkuliahan untuk dapatmenghasilkan produk berupa 

sistem informasi yang telah dirancang melaluiberbagai pertimbangan. 

Harapannya, kemampuan yang telah terasah ini nantinyadapat berguna di 

dunia kerja. 

c) Bagi Pembaca 

Penelitian mengenai sistem informasi berbasis teknologi ini juga diharapkan 

dapatmenjadi referensi bagi pembaca apabila ingin melakukan penelitian 

serupa. 

 

1.4 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengkel Fernando Motor 

 Bengkel Fernando Motor merupakan usaha bisnis yang bergerak di bidang usaha dagang 

dan jasa. Untuk usaha dagangnya sendiri Bengkel Fernando Motor memperjualbelikan 

berbagai macam sparepart  motor yang dibutuhkan untuk keperluan konsumen serta untuk 

menunjang usaha Jasa. Untuk Usaha Jasanya Bengkel Fernando Motor memberikan 

pelayanan service kendaraan dari yang service ringan (tune up) sampai dengan service 

berat (belah mesin) dalam proses kegiatan usahanya melibatkan banyak transaksi dan  

pencatatan keuangan. 
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Kondisi Kegiatan Bisnis 

 Arus Informasi kegiatan bisnis dilakukan dengan cara manual 

 Anggapan pemilik bahwa pemahaman mengenai sistem informasi berbasis teknologi 

cukup sulit untuk dipelajari 

 Pandangan cara manual yang paling mudah untuk mendukung kinerja Bengkel 

Kekurangan yang ditemukan 

 Sudah lama tidak melakukan stock opname yang berdampak pada informasi 
persediaan barang yang tidak dapat diketahui jumlah kuantitasnya yang pasti. Hal 

ini terjadi karena hampir semua alur dihandle oleh pemilik sehingga untuk 

pencatatan stock secara manual pemilik pada awalnya yang masih sempat 

melakukan pencatatan persediaan, tetapi karena dalam perkembangannya jumlah 

sparepart bertambah terus untuk melengkapi kebutuhan konsumen serta 

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pencatatan persediaan sehingga 

pemilik tidak sempat untuk melakukan pencatatan persediaan. Dampaknya 

pemilik susah untuk mendeteksi barang yang hilang. Keputusan pembelian juga 

masih didasarkan atas perkiraan saja tanpa melakukan perhitungan angka.  

 Penyimpanan bukti-bukti informasi yang masih menggunakan media sederhana 
yang rawan akan kerusakan. 

 Pemilik merangkap banyak jabatan  yang berdampak pada resiko human error 

yang tinggi yaitu menanganisegala bagian pencatatan transaksi dari penjualan, 

pembelian, pembukuan sederhana (pengeluaran dan pemasukan),serta penataan 

sparepart. 

 Pemilik mengalami kesusahan dalam memperoleh informasi keuangan baik 

mengenai pengeluaran hingga tingkat pendapatan dalam satu periode tertentu. 
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Bengkel Fernando Motor dalam menjalankan kegiatan bisnisnya selalu 

tidak lepas dari pencatatan transaksi maupun asset yang ada. Selama ini pemilik 

sebagai pengelola bengkel menerapkan sistem informasi secara manual. Selain itu, 

latar belakang pemilik tidak bergelut di bidang teknologi sehingga apabila 

menerapkan sistem informasi berbasis teknologi akan susah untuk dipahami oleh 

pemilik. Peneliti telah merumuskan berbagai permasalahan yang mungkin timbul 

apabila sistem informasi secara manual tetap diterapkan di kemudian hari. 

Selanjutnya peneliti akan merealisasikan pemecahan masalah pada Bengkel 

Fernando Motor dengan merancang sebuah software akuntansi yang 

menggunakan teknologi komputer dan dengan menggunakan metode Rapid 

Application Development. 

 

Usulan Perbaikan 

 Analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi berbasisteknologi pada 
Bengkel Fernando Motor dengan metode Rapid ApplicationDevelopment 

(RAD) karena dengan perancangan sistem ini akan dapat membuat efisien 

waktu dalam pencatatan serta dalam alur informasinya saling terintegrasi yang 

membuat pencatatan akan menjadi lebih mudah serta akan otomatis tersusun 

dengan lengkap informasi keuangan serta informasi-informasi yang 

menunjang kebutuhan Bengkel Fernando Motor. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang penjabaran latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan dan kerangka pikir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini memaparkan tentang berbagai teori yang menjadi landasan pada 

perancangan pengembangan penelitian pada laporan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi informasi mengenai gambaran umum perusahaan dan sistem 

yang berlaku di perusahaan, objek penelitian dan lokasi penelitian, sumber dan 

jenis data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV HASIL ANALISIS DATA 

Bab ini peneliti akan menjelaskan secara detail proses penelitian hingga 

perumusan hasil penelitian yang menjadi konten utama dari laporan skripsi. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan berserta saran-saran yang 

disusun berlandaskan penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, konten yang 

ada pada bab ini juga berguna sebagai referensi untuk pihak lain yang akan 

melakukan penelitian serupa. 


