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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan teknologi informasi pada saat ini mempunyai peranan yang 

sangat penting.  Apalagi untuk sebuah perusahaan yang dapat digunakan 

sebagai pemicu untuk lebih manggali potensi yang dimiliki agar dapat 

meningkatkan performance perusahaan tersebut. Berbagai peluang yang 

ditemukan akan sangat berguna untuk diubah menjadi potensi yang dapat 

menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Pemanfaatan peluang yang 

mungkin saja terlihat sedehana tetapi jika tidak dilakukan dengan 

kecepatan dan ketepatan dalam perhitungan bisnis yang benar dan akurat, 

sebaik apapun peluang tersebut tidak akan bisa untuk dimanfaatkan. 

Sebuah sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang 

terstruktur dalam unit bisnis untuk membantu pelaksanaan operasional 

perusahaan sehari – hari dalam mengatasi permasalahan yang ada dimulai 

dari sudut pandang akuntansi sesuai dengan kebutuhan perusahaan, 

membantu manajemen dalam melakukan pengambilan keputusan, dan juga 

untuk memenuhi pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam perusahaan.   

 

Agar perusahaan dapat bersaing dengan kompetitornya diperlukan 

perubahan dari sistem manual ke sistem informasi berbasis teknologi. 
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Karena kecepatan dalam melakukan pengolahan data dari setiap aktivitas 

yang dilakukan perusahaan sangat berguna agar dalam mengolah data 

menjadi lebih praktis dan dalam pengambilan keputusan dapat secara 

tepat, cepat dan akurat. 

PT. Eka Karya Priba yang beralamat di Jl.MT. Haryono 970 Semarang 

adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pengadaan barang dan 

jasa. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 2009 ini kegiatan operasional 

utamanya yaitu pengadaan penyewaan mobil ke instansi perusahaan baik 

pemerintah maupun swasta Pada saat ini PT. Eka Karya Priba dalam 

pencatatan dan pengolahan data masih menggunakan bantuan aplikasi 

Microsoft Office seperti Microsoft Word dan Excel. Karena pencatatan 

dan pengolahan data masih manual dan belum menggunakan sistem yang 

terintegrasi maka sering timbul masalah seperti : 

a. Jumlah data mobil di komputer dengan fisik mobil berbeda 

b. Perawatan atau service mobil kadang terjadi kesalahan seperti 

double service dikarenakan data masih manual di excel. 

c. Perhitungan penyusutan sering terjadi kesalahan 

d. Data antara finance, accounting dan admin belum teintegrasi 

sehingga sering berbeda 

e. Bagian Finance sering terlambat dalam membayar tagihan  

f. Laporan keuangan tidak rutin dan biasanya lama, hanya ada laporan 

keuangan sederhana bagi direktur. 
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Transaksi dan kegiatan operasional akan menjadi mudah ditangani dan 

akan menghasilkan informasi yang akurat, cepat dan cepat dengan adanya 

sebuah sistem yang sudah terkomputerisasi.. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis, merancang 

dan membangun sebuah sistem informasi akuntansi yang berkaitan dengan 

strategi bisnis PT. Eka Karya Priba, maka penulis mencoba untuk 

membuat aplikasi sederhana serta mudah pengaplikasiannya bagi pemakai. 

Maka penulisan proposal skripsi ini dengan judul Analisis dan 

Perancangan Sistem Informasi Akuntansi dengan Menggunakan Metode 

Rapid Application Development (RAD) pada PT. Eka Karya Priba. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditentukan 

rumusan masalah sebagai berikut:  

Bagaimana penerapan Sistem Informasi Akuntansi dengan 

Menggunakan Metode Rapid Application Development (RAD) 

pada PT. Eka Karya Priba? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dan manfaat dari 

penelitian skripsi yang penulis lakukan adalah sebagai berikut : 
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a. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang sebuah sistem informasi 

akuntansi dengan menggunakan Metode Rapid Application 

Development (RAD) pada PT. Eka Karya Priba. 

 

b. Manfaat Penelitian : 

a) Bagi perusahaan 

Memberikan sebuah kemudahan bagi sebuah perusahaan untuk 

dapat mengolah data dengan tepat dan pengambilan keputusan 

yang dilakukan juga tepat serta dapat mengurangi tingkat 

kesalahan yang dilakukan oleh karyawan karena sudah ada sistem 

informasi akuntansi. 

b) Bagi Akademisi 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian 

selanjutnya, terutama bagi mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata yang berminat melakukan penelitian yang relevan 

dengan penelitian ini. 

c) Bagi Penulis 

Analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi ini sebagai 

tugas akhir untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana 

Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik 

Soegijapranata serta penulis juga dapat menambah pengalaman dan 
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bisa menerapkan ilmu mengenai sistem informasi akuntansi pada 

perusahaan. 
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1.4 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

PT. Eka Karya Priba dalam pembukuannya masih menggunakan sistem 

secara manual dan belum memiliki sebuah aplikasi sistem informasi 

akuntansi yang berbasis komputer. 

Kelemahan yang ada pada sistem pencatatan yang dimiliki PT. Eka 

Karya Priba: 

a. Jumlah data mobil di komputer dengan fisik mobil berbeda 

b. Perawatan atau service mobil kadang tidak sesuai jadwal 

yang seharusnya dikarenakan data masih manual di excel. 

c. Perpanjangan STNK , Asuransi dan surat ijin lain sering 

terlambat sehingga kena denda. 

d. Perhitungan penyusutan sering terjadi kesalahan 

e. Data antara finance, accounting dan admin belum 

teintegrasi sehingga sering berbeda 

f. Bagian Finance sering terlambat dalam membayar tagihan  

g. Laporan keuangan tidak rutin dan biasanya lama, hanya 

ada laporan keuangan sederhana bagi direktur. 

Analisis dengan menggunakan Metode Rapid Application Development 

Pembuatan Prototype (Visual Basic) Sistem Informasi Akuntansi 
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1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini adalah pendahuluan yang membahas mengenai, tahapan awal 

skripsi yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan ,masalah, 

tujuan dan manfaat skripsi, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bagian ini membahas tentang landasan teori yang menjadi dasar 

penulisan dan berhubungan dengan penulisan, dimana menjelaskan mengenai 

teori singkat tentang sistem informasi akuntansi. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Merupakan bab yang memuat metode penelitian tentang obyek dan lokasi 

penelitian,sumber dan jenis, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data, 

gambaran umum perusahaan dan desain analisis data. 

BAB IV HASIL DAN ANALISI 

Dalam bab ini berisi tahapan awal sampai proses perancangan sistem 

informasi akuntansi sebagai jawaban dari penelitian ini. 

BAB V PENUTUP  

Bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang dapat diberikan dari hasil 

perancangan sistem informasi akuntansi. 

 

 

 




