
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di jaman teknologi informasi ini, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sistem 

informasi sangat berpengaruh dalam memberikan dukungan pada dunia bisnis. 

Entah pelaku bisnis tersebut merupakan instansi pemerintah, perusahaan swasta 

maupun usaha kecil menengah. Perancangan sistem informasi akan terlebih dahulu 

dilakukan dengan menyesuaikan prosedur yang berlaku pada berbagai bentuk bisnis 

yang akan dijalankan. 

Penggunaan sistem informasi memang diakui dapat memberikan manfaat 

yang penting bagi jalannya kegiatan bisnis. Dan dalam hal ini, komputer digunakan 

sebagai salah satu alat bantu untuk menyelesaikan pekerjaan, baik untuk keperluan 

informasi, pembuatan sistem akuntansi, laporan keuangan, penyimpanan arsip, 

maupun untuk pengambilan keputusan. Kecepatan dalam melakukan pencatatan 

dan pengolahan data dan informasi merupakan salah satu kunci keuntungan yang 

sangat diperlukan bagi perusahaan maupun badan usaha yang tiap harinya 

melakukan pencatatan transaksi dan juga membantu dalam pengambilan keputusan 

oleh manajemen yang ada. 

Kecepatan dalam melakukan berbagai pencatatan juga kecepatan dalam 

update data yang lebih unggul dari sistem manual, penulis memilih menggunakan 

sistem informasi berbasis komputer akuntansi, guna untuk menurunkan atau 

mengendalikan resiko yang dibawa sistem informasi akuntansi manual.  



Learning Fun merupakan usaha jasa pendidikan luar sekolah yang bergerak 

di bidang bimbingan pembelajar, didirikan sejak tahun 2014 oleh Alfons Rosario 

Fernandez, S. Psi dan Yustinus Wisnu Prima Adhi yang memimpin langsung 

Learning Fun. Dalam menjalankan usahanya, mereka dibantu oleh 4 orang 

pegawai untuk bekerja di kantor, dan 10 orang tentor untuk memberikan jasa 

bimbingan pembelajaran. 

Learning Fun merupakan salah satu contoh badan usaha yang tiap harinya 

melakukan beberapa jenis pencatatan transaksi untuk mendukung aktivitas 

Learning Fun dalam menjalankan persaingan dengan badan usaha sejenis. Sistem 

administrasi yang dimiliki Learning Fun belum terkomputerisasi, masih 

menggunakan pencatatan transaksi dan keuangan manual. Tidak ada yang salah dari 

sistem manual pada umumnya, begitu juga dengan sistem yang ada pada Learning 

Fun, hanya saja memang diperlukan sebuah sistem informasi akuntansi berbasis 

komputer untuk menunjang kemajuan bisnis. Banyak sekali lembaga bimbingan 

pembelajaran yang sudah berdiri lama sebelum adanya Learning Fun dengan sistem 

informasi akuntnsinya yang sudah terkomputerisasi. Misalnya orang yang ingin 

mendaftar mengikuti bimbingan pembelajaran ke dalam lembaga, tentu perlu 

informasi yang up to-date, tepat dan akurat. Dengan informai ini calon pendaftar 

akan senang. Berbeda dengan sistem manual yang ketika ada tambahan informasi 

perlu ditulis, disebar dan diberitahu satu persatu, membutuhkan waktu yang 

panjang dan bisa saja tidak tersampaikan secara benar/miskomunikasi. Apabila 

sistem informasinya masih demikian tentu membuat Learning Fun kalah dari para 

pesaing lembaga pembelajaran. 



Sistem informasi akuntansi berbasis komputer ini diharapkan bisa 

membantu mengurangi adanya miskomunikasi, karena data ter-update secara cepat, 

juga dapat melakukan perhitungan secara tepat, begitu pula perhitungan pada 

penggajian. Sedikit sulit dengan penggajian yang ada pada lembaga bimbingan 

pembelajaran karena pembayaran gaji bagi tentor yang mengajar berbeda-beda 

berdasarkan tingkatan sekolah seperti Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Perbedaan pembayaran gaji 

juga dibedakan lagi terhadap bentuk les (privat/kelompok), banyak orang, tempat 

(datang di rumah/les di kantor), bahasa pengantar (Inggris/Indonesia) dan juga 

materi yang diajarkan. 

Dengan perancangan sistem informasi akuntansi berbasis komputer yang 

tepat maka sistem dapat digunakan untuk mendukung aktivitas usaha dalam 

melakukan pencatatan, pengelolaan data, maupun informasi akuntansi yang lebih 

baik sehingga tidak menghambat aktivitas. 

Oleh sebab itu, Learning Fun perlu memanfaatkan sistem informasi 

akuntansi agar informasi yang dihasilkan nantinya dapat lebih akurat dan tepat 

waktu. Dalam upaya menghasilkan solusi bagi usaha bimbingan belajar, terutama 

bagi Learning Fun, maka penulis akan mendesain sistem yang baru dengan judul 

“Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi pada Learning Fun 

dengan Pendekatan Rapid Application Development ”. 

 

 

 



1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan 

yang diteliti dapat dirumuskan:  

Bagaimana merancang dan menyediakan sistem informasi akuntansi pada 

Learning Fun sehingga dapat memperbaiki sistem yang ada, serta dapat 

menghasilkan transaksi-transaksi yang akurat dan tepat waktu dengan 

menggunakan metode Rapid Application Development? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah terpasangnya sebuah sistem informasi 

berbasis komputer untuk memproses transaksi yang terdapat pada Learning Fun, 

untuk memudahkan dalam membuat serta mencetak transaksi-transaksi. Sistem 

informasi berbasisi komputer tersebut diharapkan dapat menghasilkan transaksi-

transaksi yang lebih akurat dan tepat waktu. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Bagi Penulis 

- Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang didapatkan penulis selama 

kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik 

Soegijapranata. 

- Untuk menambah pengetahuan, pengalaman nyata dalam memahami 

dan mempelajari sistem informasi yang ada di  Learning Fun. 

1.4.2 Bagi Learning Fun 



- Penelitian ini dapat membantu digunakannya sistem informasi 

akuntansi berbasis komputer pada Learning Fun yang saat ini masih 

menggunakan sistem manual, yang berdampak pada tidak akuratnya 

unjuk kerja administrasi transaksi dan sistem penggajian. 

- Sebagai koreksi terhdap kelemahan sistem administrasi internal. 

- Sebagai pertimbangan perusahaan untuk meningkatkan efektivitas 

kinerja dari perusahaan. 

1.4.3 Bagi Akademis 

- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang dapat 

digunakan sebagai bahan referensi bagi mahsiswa maupun peneliti yang 

membutuhkan informasi sejenis. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem pencatatan dan 

pengolahan data manual 

 

Kelemahan 

- Informasi yang tersampaikan 
tidak ter-update secara cepat 

- Seringkali terjadi kesalahan 
pencatatan dan 
penghitungan 

 

 Pengembangan sistem menggunakan metode 

Rapid Application Development (RAD) 

 

Perancangan prototype menggunakan Microsoft 

Visual Basic.Net 

 Gambar 1.1 Kerangka Pikir 



Learning Fun melaksanakan kegiatan transaksi pembayaran serta 

penggajian secara manual. Bagi pembayaran les peserta didik, kwitansi diberikan 

oleh tentor yang mengajar untuk diberikan kepada orang tua siswa, kwitansi yang 

diberikan hanya kwitansi kosong dan seringkali tidak diikuti dengan nomor bukti, 

juga nomor induk siswa. Karena tentor disuruh untuk mengisi sendiri kwitansi yang 

ada, dan kebanyakan dari tentor tidak tahu, sehingga tidak diisikan. Pembayaran 

bisa melalui transfer via atm, diberikan kepada tentor yang mengajar, atau bisa 

datang langsung ke kantor. Dari pembayaran tersebut dilaporkan kepada bagian 

koordinator tentor. Dan dari koordinator tentor melaporkan kepada general 

manager. Selanjutnya pada saat penggajian, tentor digaji berdasarkan tingkat kelas, 

jenis les (privat/group), tempat mengajar dan jumlah anak. 

Kelemahan yang sering terjadi, yaitu: 

- Proses transaksi pembayaran yang manual ini membutuhkan waktu 

yang sedikit lama bagi manager untuk mengetahui pemasukan yang ada. 

Sehingga membuat update informasi sedikit lambat. 

- Dengan adanya manual, dimana perlu manusia yang mencatat dan 

melakukan perhitungan,membuat seringkali adanya kesalahan. Baik 

dalam pencatatan angka, waktu, jumlah dan informasi yang ada. 

Pencatatan yang manual ini membuat semakin tingginya human error. 

Pengembangan sistem yang dilakukan oleh penulis nantinya diharapkan 

dapat meminimalisir adanya kelemahan-kelemahan sistem yang ada di  learning 

fun. karena apabila ada sistem informasi berbasis komputer nantinya, seperti 

pembayaran dapat langsung diinput, sehingga ketika ingin melihat pemasukan, 



tidak perlu waktu baik untuk membuka buku-buku, kwitansi atau menunggu 

laporan dari tentor yang bersangkutan. Dan perhitungan juga dilakukan otomasi 

oleh komputer, sehingga meminimalisir human error. Perancangan prototype 

sistem informasi ini dilakukan penulis menggunakan database sql dan 

pemrograman microsoft visual basic.Net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


