
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seperti zaman sekarang ini, teknologi semakin dirasakan banyak oleh seluruh 

kalangan masyarakat yang menjadi suatu kebutuhan sehari-hari. Informasi 

semakin terasa lebih cepat dan pesat dalam perkembangannya sehingga menjadi 

salah satu alat yang bisa diperjual-belikan. Kondisi tersebut dapat dibuktikan  

melalui banyaknya bisnis yang telah berkembang di dalam bidang penyajian 

informasi, contohnya saja seperti internet dan televisi yang telah menjadi salah 

satu yang paling penting di dalam kehidupan manusia. Perubahan  zaman dari 

masa lalu hingga menjadi zaman yang modern seperti sekarang ini sudah 

didukung dan dikembangkan oleh perkembangan  teknologi informasi pada semua 

bidang baik bidang bisnis maupun bidang usaha. 

Kemajuan teknologi banyak mengubah pola hidup di masyarakat. Sejak 

ditemukannya komputer pada tahun 1995 peradaban dunia telah memasuki era-era 

reformasi. Teknologi dan informasi menggunakan komputer sebagai salah satu 

alat atau otak sebagai penggerak telah menguah segalanya. Informasi yang dapat 

diproses melalui komputer secara perlahan dapat diterima dan mulai dikenal 

masyarakat dan sampai saat ini sudah banyak software-software yang dapat 

diakses dan dapat dipakai sebagai alat untuk mengolah data yang nantinya akan 

menghasilkan suatu bentuk informasi. 



Pada bidang akuntansi, sistem pemprosesan informasi akuntansi yang 

berbasis komputer mulai sering diberikan dengan tujuan memberikan cara praktis 

bagi para akuntan dalam  menghasilkan data dan suatu infromasi yang mudah 

dipercaya, rapi, lengkap, tepat, mudah dipahami, dan data yang dihasilkan dapat 

dipercaya kebenarannya. Pada masa bisnis global, kemajuan teknologi informasi 

sangatlah besar pengaruhnya di dalam segala aktivitas komunikasi organisasi. 

Teknologi informasi digunakan manusia untuk mendapatkan segala informasi 

yang sangat jauh dalam waktu yang sangat cepat dan dengan biaya yang sangat 

terjangkau dan murah. 

Organisasi harus cepat dan tanggap pada perubahan lingkungan ini jika ingin 

struktur dan organisasi nya tetap dapat bertahan dan terus meningkat dalam sistem 

kinerjanya. Organisasi juga harus peka dengan efek yang ditimbulkan oleh 

berkembangnya teknologi dalam memproses data baik input ataupun output. 

Selain itu, organisasi wajib mengerti dengan baik peran sistem informasi didalam 

organisasi. Lingkungan yang sering berubah juga menuntut suatu organisasi  di 

dalam penyajian informasi agar informasi yang disajikan dapat dipercaya, relevan, 

lengkap, tepat waktu, mudah dipahami dan teruji dalam pengambilan keputusan. 

Informasi teknologi muncul sebagai pengaruh globalisasi didalam kehidupan 

organsiasi. Semakin teknologi informasi berkembang semakin banyak pula segala 

aktivitas organisasi yang telah memasuki dunia aplikasi dan semuanya berjalan 

dengan otomatis sesuai dengan kinerja dari teknologi informasi. Teknologi 

Informasi merupakan suatu perpaduan dengan teknologi komputer dan 



telekomunikasi dengan menggunakan teknlogi lainnnya contohnya saja perangkat 

keras, perangkat lunak, database, dan peralatan telekomunikasi lainya. 

Segala jenis transaksi yang terjadi di Koperasi Wahana Arta Nugraha masih 

menggunakan sistem yang manual dengan alat bantu media tulis. Melihat 

masalah-masalah yang terjadi, sangat disarankan pada Koperasi Wahana Arta 

Nugraha untuk lebih mengembangkan sistem informasi akuntansi sehingga 

informasi yang dihasilkan dapat lebih akurat dan tepat waktu dan dapat 

bermanfaat bagi pengurus dan organisasi koperasi. Oleh karena itu dalam upaya 

menghasilkan solusi bagi koperasi simpan pinjam, terutama bagi Koperasi Simpan 

Pinjam Arta Nugraha. Penulis berusaha untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Perancangan Sistem Informasi Akuntansi pada Koperasi Simpan Pinjam 

Wahana Arta Nugraha dengan Metode Rapid Application Development”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Pada bagian rumusan masalah akan membahas  masalah-masalah yang akan 

diteliti dan dapat dijabarkan seperti: 

“Bagaimana merancang sistem informasi akuntansi yang tepat waktu dan akurat 

pada Koperasi Simpan Pinjam Wahana Arta Nugraha yang dapat memperbaiki 

kelemahan-kelemahan sistem yang ada, serta dapat menghasilkan laporan 

keuangan yang akurat dan tepat menggunakan metode Rapid Application 

Development?” 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 



1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari peneltian ini adalah untuk mengatasi masalah-masalah sistem 

informasi akuntansi yang terdapat pada Koperasi Simpan Pinjam Wahana Arta 

Nugraha. Dengan harapan setelah adanya sistem yang baru dapat memudahkan 

organisasi dan para pengurus koperasi dalam membuat maupun mencetak laporan 

keuangan secara periodik dan informasi yang dihasilkan lebih akurat dan tepat 

waktu sehingga dapat lebih cepat membantu dalam pengambilan keputusan. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini : 

A. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dibidang koperasi, terlebih 

dengan penelitian ini dapat menerapkan ilmu yang didapat dibangku 

perkuliahan.  

B. Bagi Koperasi Simpan Pinjam Wahana Arta Nugraha 

Penelitian ini dapat membantu pengembangan sistem informasi akuntansi 

pada Koperasi Simpan Pinjam Wahana Arta Nugraha yang masih 

menggunakan sistem yang kurang mendukung dalam pembuatan laporan 

keuangan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat dana 

efisien serta membantu pengurus dalam pengambilan keputusan.  

C. Bagi Akademis 



Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan sistem 

informasi akuntansi dan dapat memberikan kritik dan saran agar penelitian 

selanjutnya dapat lebih berkembang dengan baik. 

1.4 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Koperasi Simpan 

Pinjam Wahana Arta Nugraha dengan Metode Rapid Application 

Development 

 

Sistem informasi akuntansi pada Koperasi Simpan Pinjam Wahana Arta 

Nugraha masih kurang cepat dan kurang berkembang dengan baik. Pencatatan 

dan pembuatan laporan keuangan dilakukan secara manual dan hanya dibantu 

dengan menggunakan Ms Excel 

Kelemahan-Kelemahan : 

1 Hasil dari laporan keuangan kurang akurat. 

2 Penyajian pada laporan keuangan masih kurang rapi dan tidak 

teratur. 

3 Memakan waktu yang lama dalam pembuatan laporan keuangan 

 

Perancangan Sistem Informasi Akuntansi pada Koperasi Simpan 

Pinjam Wahana Arta Nugraha dengan Metode Rapid Application 

Development 

 



1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bagian pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian, sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI  

Dalam bagian landasan teori mencangkup dasar-dasar teori untuk dibahas 

lebih rinci didalam bagian pembahasan masalah. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  

Dalam bab ini menjelaskan sumber dan jenis data yang akan digunakan, 

gambaran umum tentang Koperasi Simpan Pinjam Wahana Arta Nugraha.  

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN MASALAH 

Dalam bagian hasil dan pembahasan masalah akan membahas secara rinci 

tentang hasil dan perancangan sistem informasi akuntansi menggunakan 

metode rapid application development. Pembahasan tahap – tahap 

pengembangan sistem hingga perancangan prototype system. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bagian penutup berisi kesimpulan dan pengambilan keputusan serta 

saran-saran yang dijadikan bahan pertimbangan.  


