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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam dunia perbisnisan di Indonesia ini termasuk dalam 

lingkungan bisnis yang dinamis. Dengan kondisi seperti ini persaingan 

dalam dunia bisnis semakin ketat dan membuat seorang pengusaha harus 

dapat mengembangkan usaha yang sudah dijalankan. Pengusaha harus bisa 

mencari ide – ide baru dalam pengembangan usahanya, supaya tetap bisa 

mempertahankan bahkan bisa memajukan lagi usaha yang sudah ada. 

Dalam era globalisasi yang dapat terjadi di segala bidang menjadikan 

teknologi informasi (IT) sebagai suatu kebutuhan yang selalu dibutuhkan 

dalam kehidupan sehari – hari. Teknologi yang berkembang dengan cepat, 

dapat menjadi suatu ide baru bagi pengusaha untuk dapat mengembangkan 

usaha. 

Dengan adanya teknologi informasi dapat memudahkan seorang 

pengusaha dalam menjalankan bisnisnya sehari – hari. Teknologi 

informasi juga dapat membuat suatu pekerjaan dapat terselesaikan dengan 

tertata dan terorganisasi secara rapi dan jelas. Dengan teknologi informasi 

yang ada pada suatu perusahaan semua bagian dalam pengoperasional 

bisnis dapat berjalan dengan cepat dan dapat mengurangi terjadinya suatu 

kesalahan di setiap bagian. Teknologi informasi juga dapat membuat 
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perusahaan dapat mengembangkan usahanya karena dengan suatu sistem 

yang bagus akan membuat perusahaan menjadi besar dan maju karena 

setiap proses bisnis terorganisir secara baik sehingga membuat nasabah 

atau customer mempunyai rasa kepuasan dan kepercayaan dengan 

perusahaan tersebut. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan survey pada perusahaan 

yang bergerak di bidang jasa. Perusahaan yang saya teliti ini adalah 

bengkel mobil yang khusus untuk melakukan perbaikan dan pengecatan. 

Bengkel ini bernama Bengkel Satria Jaya dan beralamat di Jalan Citarum 

Raya No 83, Semarang. Bengkel ini sudah di didirkan sejak tahun 2009 

dengan pemilik tunggal Bapak Alfonso. Dalam menjalankan bisnis ini 

untuk pengoperasional masih menggunakan sistem yang manual. Untuk 

laporan masih sangat sederhana hanya ada laporan kas dan tidak ada 

laporan keuangan. 

Perusahaan ini bisa dikatakan suatu perusahaan yang cukup besar 

dibadingkan dengan kompetitor lain yang bidang usahanya sama. Namun 

perusahaan ini belum memiliki suatu sistem akuntansi berbasis IT yang 

dapat membantu dan menunjang kinerja karyawan. Dengan laporan yang 

ada hanya laporan kas, pemilik merasa kesulitan untuk mengetahui laporan 

keuangan pada usaha yang dijalankan karena tidak ada pembukuan untuk 

laporan keuangan. Pemilik juga merasa kesulitan dalam mengontrol 

pemasukan dan pengeluaran uang dalam menjalankan bisnis ini. Selain itu 

pemilik juga tidak dapat mengetahui dengan pasti biaya produksi yang 
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digunakan dalam menyelesaikan satu projek perbaikan mobil. Biaya 

produksi pada setiap projek pengerjaan tidak jelas karena tidak ada 

standarisasi penggunaan bahan – bahan produksi. Dalam usaha ini sering 

kali terjadi kesalahan di setiap bagian dalam perusahaan karena sering 

terjadi adanya salah komunikasi. Dari siklus bisnis perusahaan ini semua 

masih di laksanakan dengan cara manual hanya menggunakan Microsoft, 

hal ini membuat banyak keterbatasan dalam perusahaan ini. Dengan ada 

nya suatu sistem akuntansi berbasis IT dapat memberi solusi terhadap 

keterbatasan yang dialami perusahaan saat ini. Dengan suatu sistem 

akuntansi berbasis IT yang akan digunakan di perusahaan ini diharapkan 

dapat melakukan pengendalian terhadap di setiap bagian dalam 

pengoperasional usaha ini, dikarenekan sistem yang berjalan di perusahaan 

sekarang ini kurang ada pengedalian di bagian penggunaan bahan produksi 

dan pengendalian di bagian stok barang di gudang. Dengan Sistem IT 

hanya menggunakan satu kata kunci dapat mengakses di beberapa bagian 

di perusahaan.  

Di era sekarang teknologi informasi sangat memudahkan untuk 

menjalankan bisnis perusahaan. Dengan menggunakan teknologi informasi 

membuat kerja karyawan lebih efektif. Dengan perkembangan teknologi 

informasi dalam dunia bisnis sekarang ini, maka perusahaan harus 

menyiapkan perancangan sistem informasi akuntansi di perusahaannya. 

Dengan adanya sistem informasi akuntansi di perusahaan, pemilik bisa 

dengan mudah untuk mengetahui laba bersih dari bisnis yang di jalankan. 
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Ada nya sistem di sebuah perusahaan akan membuat seminal mungkin 

kecurangan yang akan dilakukan oleh karyawan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin 

mengangkat judul “Perancangan Sistem Informasi Berbasis Komputer 

Pada Bengkel Satria Jaya Dengan Menggunakan Metode Rapid 

Application Development (RAD)”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut maka perumusan 

masalah yang ada pada penelitian ini adalah : 

- Bagaimana merancang sebuah Sistem Informasi Akuntansi 

berbasis Teknologi Informasi pada Bengkel Satria Jaya ? 

- Bagaimana merancang suatu sistem akuntansi berbasis tekmologi 

informasi yang dapat menghasilkan laporan keuangan ? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat menghasilkan suatu 

sistem infromasi akuntansi baru dengan perangkat lunak yang memiliki 

kemampuan dalam memberikan informasi dan data kepada pemilik 

Bengkel Satria Jaya atas segala transaksi yang terjadi.Dan dari data 

tersebut pemilik bisa mengetahui laporan keuangan perusahaan. 
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Tujuan lain dari penelitian ini, selain dapat mengetahui laporan 

keuangan dari perusahaan ini, penelitian ini juga bertujuan untuk dapat 

membuatkan laporan pendukung. Laporan pedukung ini di antaranya ada 

laporan piutang perusahaan, laporan penjualan, laporan pembelian , 

laporan stok barang di gudang, dan laporan utang perusahaan. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis : 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

seperti masukan dan referensi bagi mahasiswa dalam 

memanfaatkan teknologi informasi untuk dapat digunakan 

dalam membuat sebuah sistem informasi akuntansi di suatu 

perusahaan. 

 

2. Manfaat Teoritis: 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

penelitian serupa dimasa mendatang dengan topik yang 

sama dan memperluas wawasan untuk topik terkait. 

 

3. Manfaat bagi Bengkel Satria Jaya : 

Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang 

akan membantu dalam pencatatan segala transaksi yang ada 

di Bengkel Satria Jaya dan dapat mencegah terjadinya 
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kecurangan yang dapat dilakukan oleh karyawan Bengkel 

Satria Jaya. Dan adanya sistem baru ini Pemilik dapat 

dengan mudah untuk mendapatkan data – data perusahaan 

yang beliau perluhkan.  

 

1.4. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

 

 

 

Sistem Bengkel Satria Jaya ( Sistem Informasi Akuntansi Manual ) 

Kertebatasan : 

1. Sering terjadi kesalahan saat melakukan pencatatan transakasi 

2. Memudahkan karyawan untuk melakukan kecurangan 

3. Sistem kerja yang tidak terorganisasi dengan rapi 

4. Laporan yang ada laporan kas , belum ada laporan keuangan 

 

Solusi : 

Perancangan sistem informasi baru dengan berbasis Rapid Application 

Development (RAD) dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual 

Basic 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dibagi dalam lima bab, yaitu : 

Bab I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan 

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

sistematika pembahasan dalam penelitian ini. 

Bab II : LANDASAN TEORI   

Bab kedua merupakan landasan – landasan teori untuk mendukung 

penelitian ini, yang terdiri dari definisi sistem, definisi informasi, definisi 

akuntansi, definisi sistem informasi, definisi sistem informasi akuntansi, 

startegi pengembangan sistem, definisi flowchart, definisi visual basic, 

definisi MySQL. 

Bab III : METODE PENELITIAN 

Bab ini merupakan metodologi, yang merupakan objek penelitian, metode 

pengumpulan data, teknik pengumpulan data, gambaran umum objek 

penelitian, desain analisis data. 

Bab IV : HASIL DAN ANALISIS  

Bab keempat merupakan hasil dari perancangan sistem infromasi berbasis 

komputer pada objek penelitian dengan menggunakan metodologi Rapid 

Application Development (RAD). 
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Bab V : PENUTUP 

 Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran 

yang bermanfaat untuk membantu dalam pengembangan sistem 

Rapid Application Development (RAD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




