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BAB I 

PEDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Di jaman yang modern ini, Teknologi Informasi sudah sangat 

berkembang. Bahkan dalam kehidupan kita sehari – hari pun kita dapat 

merasakan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Dalam dunia bisnis pun 

sistem teknologi juga sudah berkembang pesat, dahulu semua pencatatan 

dilakukan secara manual dan tanpa bantuan alat satupun, akan tetapi dengan 

seiring berjalannya waktu sudah banyak perusahaan – perusahaan yang 

melakukan pencatatan atas transaksinya secara otomatis yaitu dengan 

pendekatan Sistem Informasi Akuntansi yang berbasis komputer. Dengan 

adanya perkembangan Teknologi Informasi ini, membawa dampak positif bagi 

para pelaku usaha yaitu memudahkan bagi para pelaku usaha dalam memantau 

pengeluaran dan pemasukan keuangannya dan juga dapat meminimalkan 

kesalahan dalam pencatatan transaksi. 

Sistem Informasi Akuntansi berbasis komputer sudah banyak 

digunakan oleh perusahaan, tidak hanya perusahaan besar saja akan tetapi para 

pengusaha kecil pun sudah mulai menggunakan Sistem Pencatatan Akuntansi 

berbasis komputer. Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi berbasis 

komputer ini sebenarnya sangat efisien, serta menghemat waktu dan biaya. 

Berkembangnya Teknologi Informasi dalam Akuntansi juga berdampak pada 
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akuntan, dengan adanya teknologi ini akuntan dapat meningkatkan kualitas dan 

kuantitas kerjanya. 

PT. Prokon Jaya Bangun Persada merupakan sebuah usaha yang 

bergerak di bidang bangunan, yaitu pembuatan paving. PT. Prokon Jaya 

Bangun Persada berdiri pada tanggal 7 Juni 1996, awalnya perusahaan ini 

bernama PT. Kini Jaya Indah yang merupakan sebuah perusahaan yang 

bergerak di bidang perumahaan, dan perusahaan paving ini ditujukan untuk 

menyuplai paving bagi perumahan – perumahan yang didirikan oleh PT. Kini 

Jaya Indah. Seiring berjalannya waktu, perusahaan paving ini mulai 

berkembang dan mulai menjual pavingnya kepada pihak lain selain PT. Kini 

Jaya Indah. Karena semakin banyaknya pesanan paving dari perusahaan – 

perusahaan lain, perusahaan paving ini mulai meresmikan namanya menjadi 

PT. Prokon Jaya Bangun Persada pada tanggal 7 Juni 2005. Dalam kegiatan 

produksinya, PT. Prokon awalnya hanya memiliki 2 mesin pencetak paving, 

namun karena permintaan paving semakin tinggi, PT. Prokon kini telah 

memiliki 7 mesin pencetak paving yang semakin canggih guna menghasilkan 

paving yang berkualitas. 

PT. Prokon ini masih belum menggunakan pencatatan akuntansi 

berbasis komputer dan hanya mencatat transaksinya secara manual, sehingga 

terkadang trjadi kesalahan dalam pencatatan yang berujung pada kurang 

akuratnya laporan keuangan perusahaan. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat topik skripsi 

dengan judul : “PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

PADA PT. PROKON JAYA BANGUN PERSADADENGAN METODE 

RAPID APPLICATION DEVELOPMENT (RAD)”. 

2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PT. 

Prokon Jaya Bangun Persada memerlukan sebuah pencatatan akuntansi yang 

berbasis komputer untuk dapat memudahkan operasi bisnisnya. Oleh karena 

itu, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana 

perancangan sistem informasi akuntansi pada PT. Prokon Jaya Bangun Persada 

dengan menggunakan metode Rapid Application Development (RAD) ?” 

 

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah utuk merancang sebuah sistem informasi 

akuntansi pada PT. Prokon Jaya Bangun Persada  dengan menggunakan 

metode Rapid Application Development (RAD), supaya dapat memudahkan 

pemilik usaha dalam menjalankan perusahaannya. 

 

 

3.2 Manfaat Penelitian 
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a. Bagi Perusahaan 

Mempermudah pencatatan pada perusahaan PT. Prokon Jaya Bangun 

Persada supaya dapat menghasilkan laporan keuangan yang berguna 

bagi kegiatan operasi perusahaan. 

b. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan penulis dan mengembangkan ilmu yang di 

dapat penulis selama di bangku kuliah. 

c. Bagi Akademis 

Memberikan inspirasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti topik yang 

sama. 

d. Bagi Pembaca 

Memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang sistem informasi 

akuntansi dengan menggunakan metode Rapid Application 

Development (RAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kerangka Pikir 
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Kelemahan : 

1. Pencatatan masih manual, hanya menggunakan excel. 

2. Kerap kali terjadi kesalahan dalam pencatatan 

3. Kurang akuratnya laporan keuangan 

 

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA PT. 

PROKON JAYA BANGUN PERSADADENGAN METODE RAPID 

APPLICATION DEVELOPMENT (RAD) 

PT. PROKON JAYA BANGUN PERSADA 
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5. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan penjelasan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir, 

dan sistematika penulisan 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini memeri penjelasan tentang teori – teori yang digunakan, seperti definisi 

sistem informasi akuntansi, definisi database, metode pengembangan sistem 

dan strategi pengembangan sistem. 

 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai objek penelitian, metode 

pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta metode analisis data. 

 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN MASALAH 

Bab ini berisi mengenai hasil dari perancangan sistem informasi akuntansi 

menggunakan metode Rapid Application Development (RAD). 

 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dan saran – saran dari hasil 

perancangan sistem informasi akuntansi yang telah dibuat. 


