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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di era modern sekarang ini, kebutuhan manusia akan teknologi 

informasi semakin berkembang. Teknologi informasi menjadi kebutuhan 

pokok setiap individu dalam melakukan kegiatan. Dengan teknologi yang 

semakin maju, kebutuhan manusia akan banyaknya informasi juga 

semakin besar. 

Di masa ini perusahaan dituntut untuk semakin maju dalam 

penggunaan sistem informasi yang cepat dalam menghadapi persaingan 

globalisasi. Dalam dunia kerja, seorang pengusaha membutuhkan sistem 

informasi akuntansi yang baik untuk membantunya mengelola dan 

menjalankan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan yang 

maksimal. Banyak perusahaan dagang dan manufaktur sudah 

menggunakan sistem informasi akuntansi dalam kegiatan produksinya 

karena sistem membantu perusahaan dalam menentukan pengeluaran dan 

harga jual pasar. Tidak hanya perusahaan dagang dan maufaktur tetapi, 

perusahaan jasa juga sudah banyak menggunakan sistem informasi, karena 

dalam perusahaan jasa, pelayanan yang baik dan cepat merupakan pondasi 

yang kuat untuk membentuk loyalitas pelanggan. 

Bintang Utama Rent Car merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa (rental mobil) yang terletak di Jalan Gemah Sari 
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No. 88 Semarang. Bintang Utama Rent Car berkomitmen untuk 

mempertemukan kualitas kendaraan dengan harga yang terjangkau dan 

selalu mengutamakan pelayanan terbaik bagi pelanggannya. Permasalahan 

yang ditemukan oleh penulis pada perusahaan ini, yaitu perusahaan ini 

masih menggunakan pencatatan manual, dimana perusahaan tidak 

memiliki catatan arus kas masuk dan keluar yang jelas. Hal tersebut 

menyebabkan perusahaan tidak mengetahui sebenarnya seberapa besar 

biaya yang telah dikeluarkan selama perusahaan ini beroperasi dan laba 

yang telah didapat secara terperinci. Perusahaan tidak membuat laporan 

keuangan secara transparan, sehingga perusahaan tidak tahu seberapa 

besar tingkat perkembangan yang telah terjadi di perusahaan ini. 

Oleh karena itu, dari permasalahan diatas penulis membuat skripsi 

dengan mengambil judul: “PERANCANGAN SISTEM INFORMASI 

AKUNTANSI DENGAN METODE RAD (RAPID APPLICATION 

DEVELOPMENT) PADA PT. BINTANG UTAMA RENT CAR” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang penulis ajukan adalah 

“Bagaimana merancang sistem informasi akuntansi di PT. Bintang 

Utama Rent Car” 
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1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sistem informasi 

akuntansi untuk mempermudah memproses siklus pelayanan di Bintang 

Utama. Adapun manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut: 

3.1 Bagi Penulis 

Penulis dapat menerapkan teori dan ilmu pengetahuan yang telah 

penulis dapatkan selama perkuliahan pada kasus nyata, memperluas 

wawasan berpikir, mempertajam pengamatan dan analisis dalam 

sistem informasi akuntansi. Penulis juga dapat melatih dan 

mengembangkan kemampuan menganalisis dan perancangan sistem 

informasi pada perusahaan jasa.  

3.2 Bagi Bintang Utama Rent Car Semarang 

Hasil pembuatan sistem ini diharapkan dapat memberikan 

kemudahan bagi perusahaan, terutama pada sistem informasinya. Hal 

ini juga dapat menjadi nilai tambah dalam perkembangan sistem di 

perusahaan tersebut. 

3.3 Bagi Akademik 

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap bahwa penelitian ini 

dapat dijadikan acuan dalam penelitian-penilitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan sistem informasi akuntansi. 
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1.4 Kerangka pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Sistem Informasi Akuntansi  

PT. Bintang Utama RentCar 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir, dan sistematika 

penulisan. 

Sistem Pencatatan di PT. Bintang 

Utama masih secara manual 

Perancangan Sistem Informasi 

Akuntansi terkomputerisasi di PT. 

Bintang Utama. 

Penerapan Sistem Informasi 

Akuntansi terkomputerisasi di PT. 

Bintang Utama. 

Analisis Kelemahan di PT.  Bintang Utama 

Rent Car: 

1. Belum ada sistem terkomputerisasi. 

2. Belum ada laporan keuangan. 

3. Belum menggunakan perhitungan 

akuntansi yang benar. 
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BAB II  : LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi tentang landasan teori yang akan digunakan dalam 

pembuatan skripsi ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode penelitan yang akan digunakan penulis pada 

skripsi ini. 

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 

Bab ini berisi tentang tahapan analisis dan penerapan sistem berbasis web 

yang telah dirancang. 

BAB V : KESIMPULAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan dari 

hasil penelitian skripsi ini. 


