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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini, seluruh aspek kehidupan manusia tidak bisa lepas dari 

teknologi. Perkembangan teknologi membuat kegiatan manusia menjadi 

lebih mudah, cepat, dan efisien. Tidak terkecuali pada bidang bisnis. 

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, rata-rata hampir semua usaha, 

baik usaha kecil, menengah, hingga perusahaan besar sudah 

memanfaatkan teknologi yang ada meskipun hanya teknologi yang 

sederhana. Begitu pula pada sistem informasi akuntansi (SIA) yang 

menghasilkan laporan keuangan perusahaan. Menurut George H. Bodnar 

(1980:2), SIA adalah kumpulan dari sumber-sumber daya semacam orang-

orang dan peralatan, dirancang untuk merubah data ekonomi ke dalam 

informasi yang berguna. Memang beberapa usaha yang tergolong usaha 

kecil hingga menengah ada yang masih menggunakan sistem manual 

dalam melakukan pencatatan. Hal itu dikarenakan usaha yang dijalankan 

dinilai masih sederhana dan tidak perlu menggunakan sistem yang 

terkomputerisasi. Alasan lain masih menggunakan sistem manual adalah 

keterbatasan pengetahuan tentang program-program akuntansi yang ada 

dan anggapan bahwa besar biaya yang dibutuhkan apabila menggunakan 

sistem yang terkomputerisasi. 
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Akan tetapi, sudah banyak juga perusahaan-perusahaan yang 

menggunakan sistem yang terkomputerisasi dalam menghasilkan laporan 

keuangannya. Hanya saja sistem yang digunakan oleh perusahaan-

perusahaan ada yang masih belum memadai atau belum dapat mencakup 

seluruh kebutuhan perusahaan. Misalnya saja untuk perusahaan besar yang 

memiliki beberapa cabang namun masih menggunakan sistem yang 

memerlukan instalasi. Hal itu dapat membuat pengeluaran perusahaan 

membesar akibat biaya instalasi yang diperlukan. Padahal dengan 

perkembangan teknologi saat ini, sudah ada sistem berbasis web yang 

tidak memerlukan proses instalasi, dapat diakses dari mana saja, cepat 

aksesnya dengan banyak user, dan murah karena tidak perlu membeli 

license. 

PT. Berkat Manunggal Jaya adalah perusahaan manufaktur 

perakitan genset merk Mitsubishi yang berlokasi di jalan Gatot Subroto 

Kawasan Industri Candi Blok B1 Semarang. PT. Berkat Manunggal Jaya 

memiliki 3 grup perusahaan dan 9 cabang yang tersebar di beberapa kota 

di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Bali, Pontianak, Medan, Ambon, 

Rantau, Dumai, dan Pekanbaru. Cabang-cabang tersebut memiliki otoritas 

untuk melakukan persewaan, penjualan, dan pembelian sendiri. Kegiatan 

operasional PT. Berkat Manunggal Jaya yaitu membeli engine (mesin 

utama merk Mitsubishi dari Jepang), generator, dan alternator dari 

supplier, kemudian dirakit oleh PT. Berkat Manunggal Jaya, setelah itu 

dijual kepada customer atau bisa juga melalui dealer. Tidak hanya 
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melakukan penjualan, PT. Berkat Manunggal Jaya juga dapat 

menyewakannya pada customer. Selain itu, PT. Berkat Manunggal Jaya 

juga berperan sebagai kontraktor secara langsung di beberapa proyek PLN 

di Indonesia. PT. Berkat Manunggal Jaya juga memiliki layanan purnajual 

meliputi pemeliharaan genset dan penjualan sparepart. Sistem informasi 

akuntansi yang digunakan oleh PT. Berkat Manunggal Jaya sudah 

terkomputerisasi, namun perkembangan perusahaan tidak diikuti dengan 

perkembangan sistem yaitu menggunakan sistem dengan Microsoft Excell 

yang masih berupa sebuah sistem sederhana. Kelemahan dari Microsoft 

Excell yaitu tidak dapat diakses lebih dari satu orang dalam waktu yang 

bersamaan, sedangkan untuk melakukan input transaksi dalam jumlah 

yang banyak sangat tidak efektif apabila hanya dilakukan oleh satu orang 

saja. Selain itu dengan adanya cabang-cabang dari perusaahan, PT. Berkat 

Manunggal Jaya membutuhkan sistem yang dapat menghubungkan PT. 

Berkat Manunggal Jaya dengan cabang-cabangnya, sistem yang 

terintegrasi, serta real time (data terbaru dapat diakses kapan saja) 

sehingga PT. Berkat Manunggal Jaya memerlukan sistem akuntansi on-

line untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Sistem akuntansi perusahaan 

saat ini sudah menghasilkan laporan stock opname, invoicing, payment, 

account receivable control, account payable control, petty cash, dan 

laporan keuangan. Mengingat semakin berkembanganya perusahaan, 

banyak cabang yang dimiliki perusahaan, dan kebutuhan perusahaan yang 
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semakin kompleks maka sistem akuntansi yang ada saat ini dinilai belum 

dapat memenuhi seluruh kebutuhan perusahaan. 

Penulis mencoba merancang desain sistem akuntansi 

terkomputerisasi berbasis web yang dapat memenuhi kebutuhan 

perusahaan menggunakan PHP dan Postgresql. Penulis menggunakan 

metode Rapid Application Development (RAD) dalam penerapan sistem 

akuntansi yang terkomputerisasi ini. Dari latar belakang yang telah 

dipaparkan diatas, penulis memilih judul “ANALISIS DAN 

PERANCANGAN SISTEM AKUNTANSI ONLINE UNTUK PT. 

BERKAT MANUNGGAL JAYA”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Bagaimana desain sistem informasi akuntansi berbasis web yang 

sesuai dengan kebutuhan PT. Berkat Manunggal Jaya? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk membuat aplikasi sistem 

informasi akuntansi berbasis web menggunakan PHP dan 

Postgresql sebagai suatu sistem pencatatan keuangan yang sesuai 

dengan kebutuhan PT. Berkat Manunggal Jaya agar dapat 

menghasilkan informasi akuntansi yang akurat, efektif, dan efisien. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.3.2.1 Bagi Akademik 

 Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu 

referensi untuk penelitian mengenai pengembangan 

program selanjutnya. 

 

1.3.2.2 Bagi PT. Berkat Manunggal Jaya 

 Hasil dari pembuatan aplikasi sistem informasi 

akuntansi dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu 

mempermudah PT. Berkat Manunggal Jaya dalam 

menghasilkan informasi akuntansi yang akurat, efektif, dan 

efisien sesuai kebutuhan perusahaan. 
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1.4 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkembangan perusahaan tidak diikuti dengan perkembangan 
sistem (masih menggunakan Microsoft Excell) 

Kelemahan: 

1. Tidak dapat diakses lebih dari satu orang dalam waktu 

yang bersamaan. 

2. Sistem yang ada berupa aplikasi sederhana sementara PT. 

Berkat Manunggal Jaya membutuhkan sistem yang dapat 

menghubungkannya dengan cabang-cabangnya. 

Pengembangan sistem informasi akuntansi dengan metode RAD 
(Rapid Application Development) 

Perancangan sistem akuntansi online pada PT. Berkat Manunggal 
Jaya menggunakan PHP dan Postgresql. 

Kelebihan: 

1. Dapat diakses lebih dari satu orang dalam waktu yang 
bersamaan. 

2. Sistem akuntansi on-line dapat menghubungkan PT. Berkat 
Manunggal Jaya dengan cabang-cabangnya. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi ke dalam lima bab, yaitu: 

Bab I, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir, serta sistematika penulisan 

dalam penelitian ini. 

Bab II, adalah landasan teori atau tinjauan pustaka yang berisi uraian dari 

berbagai teori atau konsep yang dikembangkan dalam penelitian ini. 

Bab III, adalah metodologi penelitian yang berisi mengenai sumber dan 

jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data, metode analisis data, 

gambaran umum tentang obyek penelitian, serta gambaran umum sistem 

akuntansi yang ada di PT. Berkat Manunggal Jaya. 

Bab IV, adalah hasil dan analisis yang akan menguraikan mengenai sistem 

yang dirancang sebagai solusi atas rumusan masalah yang diajukan dalam 

penelitian ini. 

Bab V, adalah kesimpulan, keterbatasan, serta implikasi dari rancangan 

sistem yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 


