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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Di Era globalisasi persaingan semakin tinggi dan di segala bidang 

sudah berkembang dengan pesat, salah satu nya dalam bidang Bisnis yang 

semakin banyak pesaing, dan para pebisinis dituntut untuk sigap dalam 

menghadapi berbagai masalah yang timbul di dalam kegiatan bisnis, 

membaca peluang adalah hal yang sangat penting untuk memperoleh 

pendapatan dalam kegiatan bisnis, membaca sebuah peluang adalah hal yang 

mendasar dan sederhana. Dengan membaca peluang saja hal ini kurang 

maksimal karena harus diimbangi dengan ketepatan serta kecepatan untuk 

memberikan hasil yang maksimal dalam kegiatan bisnis, selain itu perusahaan 

juga dapat memperoleh keuntungan dari penjualan demi kelangsungan 

keberlanjutan bisnis atau usaha. Penjualan dibagi memnjadi dua ada 

penjualan yang berupa barang maupun penjualan berupa jasa, baiknya setiap 

perusahaan diharapkan mampu mengawasi penjualannya dengan maksimal 

baik itu barang ataupun jasa yang mana hal ini dilakukan untuk dapat 

melakukan pengendalian yang baik, dengan pengendalian yang baik 

diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam 

pengelolaan bisnis perusahaan. Sistem penjualan bisnis jasa yang baik akan 

mampu memberikan pelayanan yang efektif mulai dari pembicaraan 

keinginan dari pelanggan hingga pemberian harga yang dapat bersaing 

dengan kompetitor penyedia jasa lainnya dan memuaskan pelanggan. 
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Sistem yang baik diharapkan mampu mencegah terjadinya kesalah-

kesalah yang mungkin disebabkan oleh kesalahan manusia ataupun 

kecurangan yang mungkin sengaja dilakukan oleh oknum-oknum yang ada 

dalam perusahaan yang dapat menyebabkan kerugian baik secara finansial 

ataupun segi pelayanan kepada pelanggan dan perusahaan. Dalam sebuah 

penyedia jasa seperti event organizer mampu memberikan layanan yang baik 

dalam penyelenggaraan sebuah event seperti launching album, pernikahan, 

outbond, acara musik, dll, pihak lain mempercayakan kepada suatu organisasi 

yang disebut event organizer. Dalam mengadakan sebuah event ada berbagai 

pertimbangan yang harus diperhitungkan antara lain : 

 Orang-orang yang kompeten dan berpengalaman 

 Penentuan konsep yang matang 

 Penetapan konsep dan ide kreatif serta inovatif 

 Hubungan sponsor dengan kegiatan yang akan dilaksanakan 

 Modal untuk menjalankan event  

 Tim pekerja yang sudah berpengalaman dan berkompeten dibidang 

tersebut 

Enam poin diatas menjadi pertimbangan yang penting, banyak yang 

menganggap poin diatas adalah hal yang sepele tetapi pada kenyataannya hal 

diatas adalah yang penting dan mempunyai efek besar terhadap keberhasilan 

suatu event, sekarang ini menjamurnya event organizer membuat persaingan 

semakin berat walaupun banyak muncul event organizer baru yang belum 
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begitu berpengalaman, namun sebenarnya dasar dari event organizer harus 

memiliki ketekunan, kerja keras, dan juga pengalaman untuk mensukseskan 

acara yang akan diselenggarakan. 

Perkembangan sistem komputerisasi sangat penting dan dapat 

diadopsi kedalam bisnis, salah satunya adalah perkembangan sistem 

informasi akuntansi yang dapat mempermudah kegiatan usaha untuk 

perhitungan dengan cepat dan lebih akurat dibandingkan dengan sistem 

manual, untuk mengolah data-data transaksi yang banyak diharapkan sistem 

komputer mampu mempercepat dan meminimalisir kesalahan serta 

menghemat tenaga yang dikeluarkan dibandingkan menggunakan sistem yang 

masih manual, selain itu sistem komputer juga digunakan untuk menyebarkan 

sistem informasi akuntansi yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang 

membutuhkan. 

Pertimbangan untuk mengubah sistem pencatatan akuntansi manual 

menjadi sistem pencatatan akuntansi komputerisasi adalah untuk mengurangi 

resiko kesalahan yang bisa saja terjadi jika menggunakan sistem pencatatan 

akuntansi manual, dengan sistem pencatatan akuntansi komputer berarti 

perusahaan juga sudah berpikir kearah investasi untuk mempermudah 

kegiatan usahanya, memang dengan mengaplikasi sistem pencatatan 

akuntansi berbasis komputer bisa dibilang tidak murah dan membutuhkan 

biaya yang besar, karena dengan mengaplikasikan sistem pencatatan 

akuntansi komputer banyak keunggulan yang didapat ketimbang sistem 

pencatatan akuntansi manual. Dalam hal kecepatan pengolahan data ketepatan 
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sistem pencatatan akuntansi berbasis komputer lebih unggul. Semakin lama 

transaksi yang dilakukanpun akan semakin banyak dan akan sangat 

menyusahkan jika dilakukan menggunakan sistem pencatatan akuntansi 

manual maka dari itu sistem berbasis komputer dapat mencegah human error 

yang terjadi akibat faktor kelelahan atau faktor lainnya terhadap pencatatan 

transaksi-transaksi yang ada. 

Setiap perusahaan baiknya memiliki sistem informasi akuntansi untuk 

mengolah data sehingga data yang dihasilkan dapat ditampilkan secara benar 

dan rapi dan juga dapat mempermudah dalam melakukan pengecekan 

terhadap transaksi-transaksi yang terjadi.ada berbagai cara untuk memperoleh 

sistem akuntansi tersebut, antara lain dengan membeli software yang sudah 

jadi, membuat dan mengembangkan sistem, dan mengontrak programmer 

untuk mengoperasikan sistem yang ada. 

Memecahkan masalah akuntansi yang timbul dalam perusahaan salah 

satunya dapat dilakukan dengan mengadopsi sistem akuntansi atau 

accounting software. Sistem akuntansi atau accounting software yang akan 

diterapkan pada CV. Dalang Production Event and Wedding Organizer 

adalah metode RAD (Rapid Aplication Development). Dengan 

mengaplikasikan program akuntansi yang menggunakan dreamweaver, atau 

visual basic yang digunakan untuk mempermudah user melakukan input data, 

mengedit data, dan mempermudah untuk melakukan pengauditan. Jika dalam 

sistem manual akan banyak resiko yang mungkin terjadi bila dilakukan 

pengauditan baik dari data yang banyak dan harus satu per satu dengan waktu 
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yang lama serta bila bukti yang ada hilang ataupun rusak. Keuntungan lain 

dari sistem berbasis komputer adalah dapat menghasilkan output secara rapi 

dan tertata dengan baik, jika data yang dihasilkan baik maka bila ada 

kesalahan dapat dilakukan perbaikan dengan cepat dan tidak membutuhkan 

waktu yang lama. 

Maka dari uraian diatas tersebut, penelitian ini mengambil judul : “ 

Perancangan Sistem Informasi Akuntansi pada CV. Dalang Production Event 

and Wedding Organizer dengan Metode RAD ( Rapid Application 

Development)”. 

1.2. Perumusan Masalah 

“Bagaimana Perancangan Sistem Informasi Akuntansi pada CV. Dalang 

Production Event and Wedding Organizer yang baik dengan Metode RAD ( 

Rapid Application Development) ?” 

1.3. Tujuan Masalah 

Tujuan dari penulisan ini : 

Merancang dan membuat sistem informasi akuntansi CV. Dalang Production 

Event and Wedding Organizer yang berada di Semarang. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Mahasiswa 
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a. Memberikan informasi mengenai perusahaan yang bergerak dibidang 

jasa yaitu dibidang entertainment. 

b. Sebagai refrensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang 

sama. 

2. Bagi CV. Dalang Production Event and Wedding Organizer 

a. Mempermudah kegiatan operasional perusahaan. 

b. Sarana mengembangkan perusahaan. 

c. Mempermudah pengelolaan transaksi dengan konsumen. 

d. Memudahkan input data penjualan dan pembelian.  

e. Mengurangi kesalahan pencatatan transaksi dan perhitungan. 

3. Bagi Konsumen 

a. Sebagai acuan sejauh mana kemampuan mahasiswa memahami dan 

dapat mengiplementasikan ke dunia kerja. 

b. Sebagai evaluasi terhadap kinerja dan mutu pendidikan di Unika 

Soegijapranata khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan 

akuntansi. 

Dari permasalahan yang ada maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada 

sebagai berikut : “bagaimana desain sistem informasi akuntansi berbasis 

teknologi yang sesuai untuk kebutuhan CV. Dalang Production Event and 

Wedding Organizer”. Penulis memberikan batasan pada rancangan yang akan 

dibuat hanya pada sistem pencatatan transaksi dan pembuatan laporan 

keuangan pada CV. Dalang Production Event and Wedding Organizer. 
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1.5. Kerangka Pikir 

CV. Dalang Production Event and Wedding Organizer adalah sebuah 

perusahaan yang bergerak di bidang jasa, yaitu jasa yang berhubungan 

dengan penyelenggaraan suatu acara atau event organizer (EO) dan Wedding 

Organizer, yang meliputi acara musik/konser, launching produk atau album, 

dan artist management, company gathering, birthday party, dll. Melayani 

pihak perorangan, perusahaan, sekolah, maupun universitas. Sistem yang ada 

masih memiliki banyak keterbatasan karena masih secara manual sehingga 

memungkinkan banyak kesalahan karena pengolahan data yang banyak 

dilakukan manusia tanpa menggunakan sistem komputer, dan kemampuan 

manusia terbatas sehingga menyebabkan penyajian informasi lama. Maka dari 

itu dengan perkembangan jaman harus diikuti juga dengan perkembangan 

dalam dunia bisnis untuk dapat mengatasi persaingan yang timbul dan dapat 

melakukan pengambilan keputusan dengan cepat. 

Karena itu penulis mengambil langkah untuk mengatasi permasalahan 

yang ada dengan membuat sistem informasi akuntansi. Penulis dalam hal ini 

ingin mengaplikasikan sistem informasi akuntansi berbasis komputer yang 

digunakan guna mempermudah dan mempercepat pengolahan data sehingga 

dapat meminimalisir resiko-resiko kesalahan yang dapat terjadi bila 

menggunakan sistem manual, system yang akan diaplikasikan menggunakan 

metode RAD yang akan disesuaikan dengan kondisi yang ada di perusahaan 

dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk menunjang aktivitas bisnis 

perusahaan. 
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Di bawah ini adalah kerangkan pikir penilitian ini: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematikan yang digunakan dalam penulisan ini : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, pembatasan pada 

masalah, tujuan dan manfaat, dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisi landasan teori yang menjadi landasan dari penelitian dan menjelaskan 

teori-teori yang digunakan terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian. 

CV. Dalang Production Event and Wedding Organizer  

Kelemahan sistem manual yang ada : 

1. Proses input transaksi yang lambat 

2. Sering terjadi kesalahan input data 

3. Operasional perusahaan yang tidak efektif dan efisien  

4. Apabila ada kesalahan sulitnya mencari letak kesalahan  

Metode RAD 

Perancangan Sistem Informasi Akuntansi  CV. Dalang Production Event and 

Wedding Organizer. 



9 
 

 
 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi mengenai objek penelitian, sumber dan jenis data, pemilihan metode 

untuk pengembangan system, tahap-tahap pengembangan sistem yang akan 

digunakan. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berisi dari hasil laporan penelitian yang membahas mengenai detil dari 

keseluruhan penelitian yang diperoleh, yang meliputi tahap-tahap sistem yang 

digunakan mulai dari tahap investigasi hingga penerapan aplikasi sistem. 

BAB V : PENUTUPAN 

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diberikan dari 

hasil penelitian. 

 

 

 

 

 




