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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kemajuan zaman yang mengarah pada modernisasi teknologi informasi 

telah merambah hampir seluruh sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor 

ekonomi. Sektor ekonomi khususnya akuntansi menjadi salah satu yang 

terpengaruh perkembangan teknologi. Akuntansi yang merupakan bahasa bisnis 

dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi sistem 

informasi. Hal ini karena akuntansi yang pada dasarnya merupakan proses 

pencatatan, pengelompokkan, perangkuman dan pelaporan keuangan memerlukan 

pengolahan yang tepat agar proses pelaporan akuntansi oleh organisasi menjadi 

lebih cepat, teliti dan berguna bagi pihak yang berkepentingan untuk proses 

pengambilan keputusan. 

Sesuai penjelasan diatas maka pengolahan akuntansi dengan sistem 

konvensional kedepannya akan mulai ditinggalkan karena dianggap tidak dapat 

lagi mengikuti perkembangan dari organisasi. Penerapan teknologi sistem 

informasi akuntansi menjadi salah satu pilihan yang tepat bagi organisasi agar 

kebutuhan akan pelaporan keuangan yang cepat dan teliti dapat terpenuhi. 

Terpenuhinya kebutuhan ini menandakan sebuah organisasi telah mampu 

beradaptasi dengan perkembangan zaman serta bertahan di persaingan pasar yang 

kian ketat.  
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Penerapan sistem informasi oleh sebuah organisasi akan memberikan 

dampak positif seperti keefisienan dan kefektifan dalam operasional organisasi. 

Pembuatan dan pengolahan laporan keuangan yang awalnya memakan waktu 

lama saat ini dapat dilakukan dengan waktu yang lebih singkat. Selain cepat, hasil 

dari laporan keuangan juga lebih rapi dan akurat. Tumpang tindih dan beban kerja 

yang berlebihan bagi karyawan akan terhindar sehingga karyawan akan menjadi 

lebih produktif dan tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai dengan baik. 

Koperasi Simpan Pinjam Hiro Heling Kupang yang sejak didirikan pada 

Mei 2002, hingga saat ini masih bertahan dengan sistem konvensional merasakan 

kewalahan ketika melakukan pengolahan laporan keuangan. Meskipun telah 

dibantu menggunakan Microsoft Excel namun penggunaannya dinilai masih 

kurang maksimal karena pengolahannya tidak menggunakan function kecuali 

SUM dan * (kali). Hal ini menjadi kurang efisien dan efektif dalam waktu 

pengerjaan serta memungkinkan terjadinya human error apabila terjadi salah 

input dan perhitungan. Dampak tidak langsung yang dirasakan meliputi pelayanan 

kepada anggota menjadi kurang baik, kehilangan kesempatan bersaing dipasar 

yang lebih besar serta kejenuhan dari petugas koperasi selalu membayangi 

koperasi ini.  

Selama operasional koperasi, petugas selalu menerima, menghitung dan 

mencatat transaksi secara manual yang pada dasarnya hal tersebut telah dilakukan 

oleh anggota sebelum bertransaksi dikoperasi. Apabila petugas koperasi tidak 

melakukan hal tersebut dengan teliti maka kemungkinan kesalahan pencatatan dan 

perhitungan dapat terjadi. Hal ini juga menandakan bahwa partisipasi anggota 
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koperasi tidak maksimal karena mempercayakan sepenuhnya transaksi keuangan 

kepada petugas. Padahal dengan perilaku seperti ini akan membuka peluang 

kecurangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.   

Penjelasan diatas dirasa telah cukup menjelaskan masalah pada Koperasi 

Simpan Pinjam Hiro Heling Kupang. Masalah ini sebaiknya diatasi lebih serius 

dengan melakukan pengembangan sistem informasi akuntansi sehingga proses 

akuntansi dan pengolahan laporan keuangan menjadi lebih akurat, tepat waktu dan 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, guna 

mengatasi masalah yang ada penulis akan melakukan penelitian yang berjudul 

“Perancangan Sistem Informasi Akuntansi pada Koperasi Simpan Pinjam 

Hiro Kupang dengan Metode Rapid Application Development.” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa :  

 Pengelolaan sistem informasi akuntansi pada Koperasi Simpan Pinjam Hiro 

Heling Kupang masih kurang efektif dan efisien. 

 Bagaimana mengembangkan sistem informasi akuntansi bagi Koperasi Simpan 

Pinjam Hiro Heling Kupang yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan 

kegiatan operasional koperasi dengan menggunakan metode Rapid Application 

Development. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai adalah menghasilkan sebuah sistem informasi 

akuntansi bagi Koperasi Simpan Pinjam Hiro Heling Kupang yang mudah dan 

ramah pengguna. Dengan harapan mampu meringankan beban kerja pertugas 

dalam proses transaksi keuangan dan pengolahan akuntansi sehingga menjadi 

lebih cepat, akurat dan tepat waktu. Proses pengambilan keputusan juga menjadi 

lebih baik karena tingkat human error yang lebih rendah.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

A. Bagi Penulis 

Penelitian ini memberikan pelajaran dalam memahami sistem informasi 

bagi koperasi simpan pinjam serta pengalaman dalam perancangan dan 

pengembangan sistem informasi akuntansi untuk koperasi simpan pinjam. 

B. Bagi Akademis 

Penelitian ini menghasilkan sebuah prototype sistem yang dapat 

dikembangkan lebih lanjut sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

acuan bagi pengembangan sistem koperasi selanjutnya. 

C. Bagi Koperasi Simpan Pinjam Hiro Heling 

Penelitian ini akan menghasilkan sistem informasi akuntansi yang 

nantinya dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional koperasi. 

Sehingga masalah yang selama ini terjadi pada koperasi dapat terselesaikan 

dan pelayanan kepada anggota menjadi lebih baik. 
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1.5. Kerangka Pikir 

 

 

Gambar I.1 Kerangka Pikir Sistem Informasi Akuntansi pada 

Koperasi Simpan Pinjam Hiro Heling Kupang 

 

Koperasi Simpan Pinjam Hiro Heling perlu 

mengembangkan sistem informasi akuntansi. Perhitungan 

transaksi yang dilakukan oleh petugas sendiri 

memungkinan human error, pencatatan dan pelaporan 

laporan keuangan yang hanya dibantu Microsoft Excel. 

Perancangan Sistem Informasi Akuntansi pada 

Koperasi Simpan Pinjam Hiro Heling Kupang dengan 

Metode Rapid Application Development 

Kelemahan : 

1. Ketikdak efisienan pada kegiatan operasional 

2. Human Error 

3. Pencatatan dan pelaporan keuangan yang 

memakan waktu, kurang rapi dan sukar dipahami 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Bab I : Pendahuluan 

Menguraikan secara garis besar bagian yang meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II : Landasan Teori 

Membahas dasar teori yang digunakan dalam penelitian dan akan dibahas  

pada bagian hasil dan analisa.  

Bab III : Metodologi Penelitian 

Memberikan gambaran umum objek penelitan, sumber dan jenis data yang 

akan digunakan, metode, strategi, dan tahap-tahap pengembangan sistem. 

Bab IV : Hasil dan Analisa 

Membahas mengenai hasil dari perancangan sistem informasi akuntansi 

menggunakan metode Rapid Application Development.  

Bab V : Penutup 

Menguraikan kesimpulan dari pengembangan sistem informasi akuntansi dan 

saran-saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

penelitian selanjutnya.  


