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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pada era modern seperti saat ini kita dapat mengatakan bahwa sistem 

informasi merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena sistem informasi 

dapat membantu kita dalam menyelesaikan berbagai macam hal, mulai dari 

urusan organisasi, birokrasi, maupun dunia bisnis. Hal ini dibuktikan dengan 

maraknya sistem informasi yang berkembang pada setiap tahunnya. Bahkan 

transportasi pun sekarang sudah memakai basis sistem. Hal ini yang mendesak 

berbagai perusahaan, birokrasi, maupun pelaku bisnis untuk segera merevolusi 

cara kinerja mereka dengan menggunakan sistem yang lebih modern. 

Sistem informasi merupakan hal dasar yang dikemukakan lebih 

profesional didalam suatu organisasi [Downey et al, 2007]. Keberadaan 

pengolahan data menjadikan informasi secara terkomputerisasi menjadi hal 

yang penting. Hal itu karena pengolahan data secara terkomputerisasi dapat 

memberikan dampak yang signifikan untuk kinerja suatu organisasi. Tanpa 

adanya sistem yang terkomputerisasi, organisasi akan menghadapi hambatan 

untuk mendapatkan informasi yang akurat. Hal itu dapat disebabkan oleh 

proses pengumpulan dan pengolahan data masih dilakukan secara manual. 

Dengan bantuan sistem yang terkomputerisasi, informasi dapat dikelola dengan 

baik, maka isa menciptakan efisiensi waktu dan biaya.  
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Sistem Informasi dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir di dalam 

tubuh manusia, sama halnya dengan  informasi di dalam sebuah perusahaan 

yang begitu vital untuk mendukung kelangsungan hidup perkembangannya, 

sehingga terdapat alasan bahwa informasi sangat dibutuhkan bagi sebuah 

perusahaan. Akibatnya bila kurang mendapatkan informasi, dalam waktu 

tertentu perusahaan akan mengalami ketidakmampuan mengontrol sumber 

daya, sehingga dalam mengambil keputusan-keputusan strategis dapat 

terganggu, yang pada akhirnya akan mengalami kekalahan dalam bersaing 

dengan lingkungan pesaingnya. 

 

Di dalam kegiatan rutin operasional sebuah perusahaan, ada berbagai 

macam transaksi-transaksi yang harus diolah terlebih dahulu oleh sebuah 

sistem informasi agar kegiatan rutin tersebut dapat berjalan baik dan ter-

organisir. Contohnya seperti kegiatan rutin perusahaan seperti daftar gaji 

karyawan, data penjualan, data kebutuhan perusahaan dan lain-lain. Kegiatan 

tersebut harus dapat diolah sedemikian rupa mengikuti suatu prosedur standar 

tertentu, sehingga dapat menjadi dasar bagi manajemen perusahaan dalam 

menentukan suatu langkah yang tepat. Salah satu basis pendukung sistem 

informasi yang mendasar adalah komputer. Komputer bermanfaat untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan pengolahan data, dimana dengan data-data 

yang telah diolah akan mendukung sistem informasi sebuah perusahaan 

berjalan dengan baik. Namun, sebuah sistem informasi manajemen 

melaksanakan tugas lain yang lebih dari sekedar sistem pengolahan data. 
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Adalah sistem pengolahan informasi yang menerapkan kemampuan komputer 

untuk menyajikan informasi bagi manajemen dan bagi pengambilan keputusan. 

 

Perusahaan PT. Magenta selaku pengelola barang rosok merupakan 

perusahaan baru dalam bidang pengelolaan barang rosok. Perusahaan ini 

dimilik oleh seorang pemuda yang bernama Mas Damar. Perusahaan ini 

terletak di Kabupaten Semarang. Perusahaan PT. Magenta yang bergerak 

dalam bidang pengelolaan barang rosok sudah mempunyai 11 karyawan 

sebagai tenaga kerja. Tentu masih banyak kekurangan dalam kelangsungan 

hidup perusahaan karena segalanya masih menggunakan sistem yang manual. 

 

Mengenai pengelolaan toko, pencatatan aset maupun transaksi lainnya 

perusahaan masih secara manual dengan menggunakan buku maupun excel 

yang dilakukan oleh karyawan maupun pemilik perusahaan. Tentu hal ini 

sangat beresiko dan besar kemungkinan terjadi kesalahan dan dapat 

menimbulkan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. 

 

Peneliti menemukan beberapa ketidak efektifan dalam berlangsungnya 

kehidupan perusahaan ini, seperti: 

1. Pencatatan transaksi pembelian barang rosok masih manual 

dengan menggunakan buku, hal ini akan tidak efektif bila 

dilakukan dalam jumlah barang yang cukup banyak. 
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2. Pencatatan barang-barang yang di kelola juga masih 

menggunakan buku atau secara manual. 

3. Pencatatan penjualan-penjualan barang daur ulang ke berbagai 

perusahaan yang membutuhkan masih manual. 

4. Pencatatan pengeluaran kebutuhan setiap harinya masih secara 

manual.    

 

Melihat masalah yang terjadi dan pentingnya sebuah sistem informasi 

yang terkomputerisasi maka saya menghimbau PT Magenta selaku pengelola 

barang rosok untuk memperbaiki cara kinerja perusahaan mereka dari manual 

menuju sistem yang terkomputerisasi sehingga perusahaan dapat mengkontrol 

berbagai masalah yang menimpa dengan ekeftif dan akurat. Perusahaan sangat 

membutuhkan sistem yang terkomputerisasi karena perusahaan ini sangat 

mempunyai dampak signifikan terhadap keselamatan dunia. Perusahaan 

semacam ini ikut membantu menyelamatkan dunia dalam hal global warming. 

Oleh karena itu dalam upaya untuk membantu perusahaan-perusahaan seperti 

ini khususnya PT.Magenta penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian 

yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi Akuntansi pada perusahaan 

Rosok Magenta Kabupaten Semarang dengan metode Rapid Application 

Development (RAD) 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Masalah yang terdapat pada perusahaan PT. Magenta selaku pengelola 

barang rosok adalah cara kinerja perusahaan yang masih manual dan belum 

terkomputerisasi. Oleh karena itu peneliti berkeinginan untuk menerapkan 

sistem informasi yang terkomputerisasi yang berguna untuk meminimalisir 

kesalahan dan mengantisipasi akan adanya kecurangan serta mengembangkan 

bisnis perusahaan PT Magenta. Berdasarkan ulasan latar belakang diatas maka 

peneliti dapat merumuskan masalah perusahaan sebagai berikut:  

“Bagaimana Merancang sebuah Sistem Informasi Akuntansi yang Efisien 

pada perusahaan Rosok PT. Magenta dan dapat digunakan perusahaan 

dengan baik dan benar? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Penelitian skripsi bertujuan untuk merancang sebuah sistem informasi 

berbasis teknologi dengan maksud untuk membuat mengatasi berbagai macam 

masalah tang terdapat pada perusahaan PT. Magenta. Dengan ekspektasi 

bahwa setelah menggunakan sistem yang telah dibuat berlangsungnya 

kehidupan perusahaan dapat berlangsung lebih efektif dan efisien. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat menambah ilmu penulis dalam hal bisnis dan 

dapat menggunakan ilmu yang telah didapat selama masa kuliah untuk 

hal yang berguna. 

2. Bagi PT. Magenta 

Penelitian ini diharapkan dapat memudahkan perusahaan dalam 

keberlangsungan bisnisnya dan dapat mengurangi masalah-masalah yang 

dihadapi perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan 

memberikan pengetahuan baru kepada pemilik perusahaan bahwa 

menggunakan teknologi sistem berbasis komputer lebih efektif dan 

efisien. 

3. Bagi Pembaca 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan membantu 

pengetahuan sistem informasi akuntansi pembaca bahwa sistem 

akuntansi akuntansi pada saat ini merupakan suatu hal yang vital dalam 

dunia bisnis. 
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1.5 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusahaan PT. Magenta selaku perusahaan rosok atau daur ulang yang 

dalam kegiatan bisnisnya melibatkan banyak transaksi dan pencatatan. 

keuangan 

Kelemahan Transaksi dan Pencatatan Bisnis 

 Pencatatan transaksi pembelian barang rosok masih manual. 

 Pencatatan barang-barang yang di kelola masih manual. 

 Pencatatan penjualan-penjualan barang yang telah di daur 

ulang ke berbagai perusahaan yang membutuhkan masih 

manual. 

 Pencatatan pengeluaran kebutuhan setiap harinya masih 

secara manual. 

 

 

Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi pada 

perusahaan Rosok Magenta Kabupaten Semarang dengan metode 

Rapid Application Development (RAD) 
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1.6  Sistematika Penelitian 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini, peneliti ingin menjelaskan penelitian kedalam berbagai 

susbab yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir, dan sistematika 

penelitian. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini peneliti menjelaskan berbagai macam teori dasar yang 

berhubungan dengan penelitian skripsi ini. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini peneliti menjelaskan gambaran umum perusahaan PT. 

Magenta, sumber dan jenis data yang digunakan oleh peneliti. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN MASALAH 

Dalam bab ini, peneliti menjelaskan proses maupun alur penelitian dan 

perumusan hasil penelitian yaitu pembuatan sistem informasi akuntansi 

berbasis web di PT. Magenta. 

BAB V : PENUTUP 

Ini merupakan bab terakhir, yang berisi tentang saran dan kesimpulan 

dalam penelitian yang telah dilakukan yang diharapkan dapat membantu 

dan menjadi bahan pertimbangan. 




