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      BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pada Era Globalisasi ini perkembangan tekhnologi sangatlah berdampak pada dunia 

bisnis.Tekhnologi menjadi harga mati bagi pelaku-pelaku bisnis untuk menghasilkan sebuah 

proses bisnis yang baik.Perangkat keras maupun lunak computer yang berkembang dengan 

sangat pesatnya dan dalam segejap dapat digantikan dengan teknologi yang lebih canggih dari 

sebelumnya.Adapun perkembangan dari perangkat keras tersebut selalu diiringi dengan 

berkembangnya perangkat lunak yang semakin mempermudah peran dari computer itu 

sendiri.Dalam skala prioritas bagi system operasional bisnis penggunaan computer ini sendiri 

menjadi suatu kebutuhan. 

Sistem informasi begitu sangat penting  dan sangat dibutuhkan oleh semua perusahaan,baik 

perusahaan swasta maupun instansi pemerintah.Penyampaian infomasi yang dulu menggunakan 

system manual,sekarang dapatt disampaikan secara elektronik.Hal ini sangat berpengaruh positif 

bagi para pelaku bisnis.dan hal tersebut memberikan kemudahan,ketepatan dan kecepatan bagi 

penggunanya.yang ti dak kalah penting,selain itu juga dapat mengurangi adanya kecurangan 

pada pengguna informasi yang tadinya disampaikan dengan cara manual. 

Perkembangan tekhnologi informasi kini telah menduduki titik puncak dalam segala 

bidang.Hampir seluruh pelaku bisnis khususnya di Indonesia dapat dikatakan sudah 

menggunakan tekhnologi informasi dan meninggalkan system informasi lama mereka yang 

berjalan secara manual. Namun tidak dapat dipungkiri masih banyak perusahaan-perusahaan 

yang masih menggunakan system manual,hal ini dipicu akibat terbiasa dengan system manual 
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sejak perusahaan tersebut didirikan.Padahal penggunaan tekhnologi berupa komputerisasi itu 

lebih efisien dan segala informasi yang kita butuhkan dapat langsung kita peroleh dengan cara 

yang sangat mudah. 

Developer merupakan hasil terjemahan dari bahasa Inggris yang memiliki arti yakni 

pengembang atau pembangun.Didalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri dalam Negeri tahun 

1974 menyebutkan bahwa Perusahaan pembangunan yakni developer,adalah :“ perusahaan yang 

bergerak di bidang pembangunan perumahan dari berbagai jenis dalam jumlah yang besar di 

atas suatu areal tanah yang merupakan suatu kesatuan lingkungan pemukiman lengkap dengan 

prasarana lingkungan dan fasilitas-fasilitas sosial yang diperlukan oleh masyarakat 

penghuninya”. 

Mengacu pada Pesatnya usaha di bidang real estate pada umumnya terjadi pada saat negara 

yang belum berkembang (underdevelop) tumbuh menjadi negara yang sedang berkembang 

(developing country), dimana prioritas pemenuhan kebutuhan tidak lagi pada masalah sandang 

dan pangan, melainkan masalah papan akibat meningkatnya kesejahteraan sosial. Itu berarti 

kegiatan industri konstruksi semakin meningkat, karena  diperlukan lebih banyak pihak untuk 

menangani dan memprakarsainya sesuai dengan cara dan pola pembangunan yang diterapkan. 

Real estate atau biasa yang disebut perusahaan properti adalah sebuah bisnis yang sangat 

menjanjikan khususnya di Negara Indonesia.Hal tersebut terjadi seiring dengan pesatnya 

kebutuhan manusia dan pertumbuhan ekonomi yang kian meningkat tahun demi tahun. 

Pertumbuhan yang kian pesat tersebut ,juga diiringi dengan peningkatan kebutuhan akan Gedung 

perkantoran, apartemen, Kondomonium,rumah susun, resort dan sebagainya.Peningkatan Siklus 

perusahaan yang bergerak dibidang property pada umumnya sukar untuk diprediksi dan 

mengalami high risk (factor ketidak pastian yang tinggi). 
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Disaat yang bersamaan, Dunia Konstruksi sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari 

keberadaan dunia Properti. Hal tersebut terlihat didalam keterlibatan awal dari proses 

pemebntukan atau pembangunan suatu propertypada pasar sekunder. Jasa Konstruksi terlibat 

penuh dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, instalasi,  hingga pemeliharaan 

konstruksi tanah dan bangunan. 

Pertumbuhan tersebut memilki dampak yang positif dalam dunia property begitu pula 

dampak negative yang cukup pelik.banyak nya permasalahan –permasalahan akuntansi menjadi 

factor utama timbulnya masalah tersebut. Dari sisi akuntansi, Properti atau Real Estate sangat 

menarik untuk dicermati karena dalam transaksi-transaksi yang secara khusus berkaitan dengan 

aktivitas pengembangan real estate (real  estate development activities) dan transaksi nyata yang 

menyangkut operasi real estate (kawasan bangunan) menimbulkan prinsip-prinsip pengakuan 

pendapatan dan metode penetapan laba yang harus diterapkan dari penjualan tanah secara eceran 

(retail) tersebut. 

PT. PALM merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang developer real estate di 

kota Kudus .Usaha ini mulai dirintis oleh Bapak Hendra Sejak tahun 2005.  

Pada luas bidang tanah 10.000 m2, PT.PALM memberikan produk perumahan berupa Unit 

Rumah dengan berbagai macam Type dan berbagai spesifikasi serta fasilitas yang beragam . PT 

.PALM memiliki 2 jenis perumahan di letak dan tempat yang berbeda ,yaitu PALM Regency di 

jalan dan Green Palm yang terletak di jalan Agil Kusumadya, Tambak Lulang ,ploso kabupaten 

Kudus. 

Sistem Administrasi yang digunakan pada PT.PALM sudah menggunakan bantuan computer 

namun aplikasi yang digunakan masih sederhana.Untuk pencatatan transaksinya PT.PALM 
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menggunakan Microsoft Office Excel.Sistem yang seperti ini mengandung banyak kelemahan 

,antara lain : 

1. Laporan keuangan tidak dapat dihasilkan tepat waktu,sehingga pemilik mengalami 

kesulitan jika membutuhkan data laporan keuangan 

2. Faktor keamanan data yang kurang terjaga ,dikarenakan perusahaan masih menggunakan 

Microsoft excel maka karyawan dapat  mengetahui data keuangan perusahaan.sedangkan 

dalam prakteknya,perusahaan harus mampu menjaga kerahasiaan laporan keuangan. 

3. persediaan bahan bangunan tidak ter koodinir sehingga persediaan bahan bangunan tidak 

valid dan rentan terjadinya fraud. 

karena menjadi suatu kebutuhan yang penting ,maka pembuatan program akuntansi dengan 

system informasi pun menjadi hal yang harus dilakukan oleh PT.PALM ,maka penulis mencoba 

akan membantu mendesain serta membuat prototype system informasi akuntansi neraca dan laba 

rugi serta arus kas yang mudah untuk diakses sehingga memudahkan perusahaan untuk proses 

pencatatan transaksi,pendapatan dan pengeluaran agar perusahaan dapat efisiensi waktu dan 

tenaga bagi karyawannya.Analisis system yang digunakan penulis adalah metode Rapid 

Application Development (RAD). 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

mengambil judul “ PERANCANGAN DESAIN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

DEVELOPER PADA PT.PALM REAL ESTATE DENGAN PENDEKATAN RAPID 

APPLICATION DEVELOPMENT (RAD) 

 

 

 



5 
 

1.2  Rumusan Masalah 

Melihat dari kelemahan yang mendasari untuk sebuah kebutuhan informasi perusahaan.Maka 

diperlukan perancangan sebuah sistem melalui tekhnologi informasi dan computer sebagai 

sarana operasional perusahaan yang digunakan untuk mencatat suatu laporan perusahaan guna 

mempermudah manajemen dalam menganalisa aktivitas keuangan perusahaan.oleh karena itu 

,dalam penyusunan skripsi ini,penulis akan menganalisa dan merancang system informasi 

akuntansi berbasis tekhnologi informasi dengan menggunakan metode Rapid Application 

Development .Sistem akuntansi yang akan dikembangkan meliputi system pendataan,system 

pembelian ,system pengolaan persediaan,system penjualan ,system akumulasi 

depresiasi,sehingga menghasilkan laporan keuangan seperti laporan laba rugi bersih,laporan arus 

kas dan Neraca. 

 

 

1.3  Tujuan  dan Manfaat Penelitian  

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat rancangan sistem informasi akuntansi 

berbasis teknologi pada perumahan Palm Regency dengan menggunakan metode Rapid 

Application Development (RAD) untuk desain prototype  Java Netbeans dan pembuatan 

data base menggunakan My SQL . yang diharapkan dapat mempermudah perusahaan 

dalam melaksanakan proses bisnisnya. 
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1.3 .2. Manfaat Penelitian 

1.3.2.1.Bagi Perumahan Palm Regency 

Penulisa berharap pembuatan program ini dapat memberikan kemudahan bagi 

perusahaan dalam melakukan proses pencatatan laporan keuangan perusahaan 

,pengendalian internal serta efisiensi dalam pengambilan keputusan. 

1.3.2.2 Bagi Universitas Katholik Soegidjapranata Semarang  

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa 

lain yang akan mengembangkan suatu program untuk perusahaan 

1.3.2.3 Bagi Penulis 

Sebagai Penerapan ilmu yang telah di didapat oleh penulis pada saat masa 

perkuliahan yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu Dosen pengampu serta 

untuk menambah wawasan bagi penulis mengenai pencatatan dan perhitungan 

laporan keuangan perusahaan perumahan Palm Regency dan green palm 

 

1.4  Kerangka Pikir 

 Penelitian ini secara garis besar didasari oleh kerangka pikir seperti pada gambar 

dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

Pencatatan masih menggunakan Microsoft Excel 

Kelemahan-kelemahan : 

1. Laporan keuangan tidak dapat dihasilkan tepat waktu,sehingga pemilik 
mengalami kesulitan jika membutuhkan data laporan keuangan 

2. Faktor keamanan data yang kurang  
3. persediaan bahan bangunan tidak ter koodinir sehingga persediaan bahan 

bangunan tidak valid dan rentan terjadinya fraud. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

  Sistematika yang digunakan dalam penulisan ini adalah : 

 BAB 1 PENDAHULUAN  

Berisi tentang  latar belakang masalah ,perumusan masalah ,tujuan analisis 

,manfaat penelitian ,kerangka pikir dan sistematika penulisan. 

 

 BAB 2 LANDASAN TEORI 

Berisi tentang konsep dasar,konsep dasar informasi ,konsep dasar 

akuntansi,konsep dasar system informasi,komponen system informasi,pengertian 

neraca dan laba rugi,pengertian data base,proses pengembangan system 

informasi,alat-alat pengembang system,pengertian entitas,relasi dan atribut. 

 

Analisis dengan metode  Rapid Application Development (RAD) 

Perancangan Prototype system informasi  

Kelemahan-kelemahan : 

1. Laporan keuangan dapat dihasilkan tepat waktu,sehingga pemilik tidak 
mengalami kesulitan jika membutuhkan data laporan keuangan 

2. Faktor keamanan dapat teratasi dengan adanya system baru 
3. persediaan bahan bangunan dapat ter koodinir dengan baik sehingga 

persediaan bahan bangunan dapat dihitung sesaui  dan dapat mengurangi angka 
resiko terjadinya fraud. 
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 BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang objek penelitian ,sumber dan jenis data ,metode pengumpulan data 

,gambaran umum objek penelitian,metode analisis 

 

 BAB 4 ANALISIS DATA 

Bab ini merupakan inti dari pelaporan penelitian yang membahas secara detail 

keseluruhan penelitian dan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini.Pembahasan 

meliputi tahap-tahap pengembangan system hingga hasil pembuatan prototype 

system. 

 

 BAB 5 PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan yang didapat dari penelitian dan saran-saran yang 

dapat menjadi bahan pertimbangan  dalam pengembangan penelitian maupun 

penelitian-penelitian yang serupa. 

 

 

 

 

 

 

 

 


