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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
 

Teknologi mulai dikenal manusia sejak jutaan tahun yang lalu meskipun 

istilah „teknologi‟ sendiri belum diketahui, hal ini dikarenakan adanya 

dorongan untuk hidup yang lebih nyaman, makmur dan  sejahtera. Tentu 

semua orang ingin memperoleh haknya agar hidupnya berlangsung lebih 

berwarna. (Iskandar Alisyahbana, 1980). Kemajuan teknologi yang semakin 

canggih pada zaman sekarang ini dapat dikatakan sudah menjadi bagian dari 

pemenuhan kebutuhan hidup setiap orang. Semakin canggihnya teknologi 

berbanding lurus dengan semakin mudahnya orang untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya yang notabane ingin semuanya serba cepat dan praktis. 

Tidak dapat kita pungkiri kemajuan bisnis suatu usaha entah itu sebuah 

perusahaan atau bahkan bisnis keluarga tidak lepas karena adanya kemajuan 

teknologi. Salah satu faktor kemajuan bisnis suatu usaha adalah ketersediaan 

laporan keuangan yang jelas dan akurat. Laporan keuangan yang berisi 

informasi akuntansi bisnis tersebut, nantinya akan memiliki salah satu peran 

yaitu untuk pengambilan keputusan bisnis di masa depan. 

Sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem informasi yang 

mengubah data transaksi bisnis menjadi keuangan yang berguna bagi 

pemakainya (Kusrini, 2007). Informasi akuntansi akan lebih relevan bila data-

data yang ada didalamnya tersaji dengan benar. Peran teknologi dalam 
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membantu penyajian informasi akuntansi suatu usaha bisnis melalui 

penyediaan program perancangan sistem informasi akuntansi berbasis 

komputer sangat diperlukan mengingat hasilnya akan menunjukkan tingkat 

akurasi yang tinggi dan proses pengolahannya juga lebih cepat. Penggunaan 

sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi akan mengurangi kelemahan 

atau kesalahan-kesalahan dari informasi akuntansi yang diproses secara 

manual. 

Pencatatan informasi akuntansi seperti transaksi penjualan, pembelian, 

beban gaji yang terkomputerisasi tentu akan lebih cepat, teliti dan 

memudahkan apabila dibandingkan dengan sistem yang manual. Mengingat 

akan era globalisasi yang semuanya serba teknologi, kebutuhan akan sistem 

informasi akuntansi terkomputerisasi sudah tidak dapat dipungkiri lagi. 

Rancangan software program sistem informasi akuntansi yang memadai akan 

mempercepat dalam pencatatan, perekaman, penyimpanan, pengolahan data 

yang akan menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan sehingga efisiensi 

dan efektifitas kerja dapat tercapai. 

PK Wijaya Kusuma merupakan usaha bisnis yang menyediakan 

pelayanan perlengkapan kematian berupa peti jenazah berbagai jenis dengan 

peran reseller, dan jasa angkutan jenazah (ambulance). PK Wijaya Kusuma 

bertempat di Jalan Bergota No. 555 Semarang dan mempekerjakan dua orang 

sebagai supir ambulance, satu orang sebagai pegawai administrasi dengan 

lulusan SMA dan dua orang di bagian gudang. Selama 20 tahun penggunaan 

sistem pada PK Wijaya Kusuma ini ternyata masih sederhana sekali, dari 
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pemasukan dan pengeluaran kas, keluar masuknya barang seperti peti yang 

tidak dicatat secara spesifik hingga pemasukan kas yang berasal dari jasa 

angkutan yang nantinya sebagian akan dibebankan berupa gaji untuk supir. 

Nota pembayaran dalam setiap transaksi juga masih menggunakan kuitansi 

yang tidak terdapat duplikat. Hal ini tentu menimbulkan informasi yang kurang 

bagi pemilik usaha binis ini. 

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, penulis ingin 

merekomendasikan sebuah program berupa database yang bertujuan untuk 

mempermudah dan menangani semua kegiatan akuntansi di Wijaya Kusuma 

tersebut yang pada awalnya masih menggunakan sistem manual. Berdasar dari 

hal tersebut diatas, penulis memilih topik yang berjudul “PERANCANGAN 

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERKOMPUTERISASI DENGAN 

METODE RAPID APPLICATION DEVELOPMENT (RAD) PADA PK 

WIJAYA KUSUMA“ 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang tertulis pada latar belakang, penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

“Bagaimana merancang sistem informasi akuntansi 

terkomputerisasi dengan Metode Rapid Application Development pada PK 

Wijaya Kusuma”. 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah 

merancang sistem informasi akuntansi terkomputerisasi dengan metode 

Rapid Application Development (RAD) pada PK Wijaya Kusuma 

mencakup seluruh proses akuntansi yang ada disana. 

1.3.2 Manfat Penelitian 

1.3.2.1 Bagi Penulis 

Penulis dapat mengetahui langsung dampak yang terjadi 

dari penerapan ilmu tentang Sistem Informasi Akuntansi yang 

penulis dapatkan selama perkuliahan di Unika Soegijapranata. 

Selain itu, kemampuan penulis menganalisis dan merancang Sistem 

Informasi Akuntansi terkomputerisasi dalam suatu bisnis dapat 

lebih berkembang dari sebelumnya. 

1.3.2.2 Bagi PK Wijaya Kusuma 

Penulis berharap PK Wijaya Kusuma dapat meningkatkan 

kinerja melalui rancangan sistem informasi akuntansi 

terkomputerisasi yang penulis rekomendasikan, agar bisnis tersebut 

semakin maju. Peningkatan kinerja karyawan salah sautnya adalah 

kerja pegawai administrasi yang semakin mudah dan cepat dalam 

menginput setiap transaksi yang terjadi sehingga dapat menyajikan 

informasi akuntansi berupa laporan keuangan yang relevan. 
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1.4 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pencatatan sistem informasi akuntansi yang 

masih manual pada PK Wijaya Kusuma. 

Identifikasi kelemahan yang terjadi di PK Wijaya 

Kusuma : 

 Butuh waktu yang lambat untuk mengetahui 

keluar masuknya barang setiap harinya. 

 Sering terjadi kehilangan bukti nota penjualan 

dan pembelian peti yang masih berupa kuitansi. 

 Laporan Keuangan belum bisa dihasilkan secara 

cepat dan belum tersaji dengan baik sehingga 

pemilik kesusahan untuk melihat secara tepat 

laba dari bisnis yang dimilikinya. 

Penerapan rancangan sistem informasi 

akuntansi terkomputerisasi untuk PK Wijaya 

Kusuma. 

Hasil dari perancangan sistem informasi 

akuntansi terkomputerisasi yang diharapkan 

lebih efektif dan efisien untuk kemajuan 

bisnis PK Wijaya Kusuma 
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1.5    Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini, berisi teori-teori yang melandasi dan menjadi 

pedoman penulis dalam pembuatan skripsi ini, sehingga penulis 

dimudahkan dalam memecahkan permasalahan yang terjadi. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini, penulis akan membahas dari objek dan lokasi 

pengumpulan data, gambaran umum PK Wijaya Kusuma, 

sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, tahapan 

analisis data, serta sistem informasi yang digunakan saat ini. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai hasil dari 

analisis penerapan perancangan sistem informasi akuntansi 

terkomputerisasi dengan metode RAD. 

BAB V KESIMPULAN 

Pada bab ini, berisi tentang saran dan kesimpulan mulai dari 

identifikasi masalah, analisis sistem yang akan diterapkan 

hingga hasil perancangan sistem yang telah dibuat.


