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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

 Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat hampir seluruh 

perusahaan di dunia saat ini sudah menggunakan proses komputerisasi dalam segala 

kegiatan perusahaan  mereka . Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini 

sangat membantu perusahaan dalam mencari berbagai informasi yang dibutuhkan 

untuk menjalan proses produksi, tentu saja perusahaan yang belum tekomputerisasi 

atau perusahaan yang belum menggunakan teknologi dalam perusahaannya dapat 

dikatakan akan tertinggal. Dalam hal ini salah satu hal yang paling membedakan 

antara perusahaan yang menggunakan dan yang tidak adalah penerimaan informasi 

yang lebih baik pada perusahaan yang sudah terkomputerisasi. 

Informasi adalah salah satu faktor terpenting dalam perusahaan, jika 

perusahaan tidak mendapatkan informasi yang akurat, dan relevan maka bisa saja 

terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan baik dalam tingkat atas atau tingkat 

bawah. Oleh sebab itu perusahaan yang memproduksi kemasan plastik makanan ini 

sangat memerlukan informasi yang akurat dalam mengambil sebuah keputusan yang 

berhubungan dengan segala kegiatan perusahaan. Untuk mendapatkan informasi ini 

maka diperlukannya sistem yang mengolah sebuah informasi menjadi sebuah 

informasi yang akurat, dan relevan .  
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Semakin banyaknya perusahaan yang sudah menggunakan sistem informasi 

akuntansi untuk meningkatkan kegiatan usaha mereka menyebabkan penggunaan 

sistem informasi akuntansi ini merupakan sebuah keharusan yang harus dimiliki 

dalam sebuah perusahaan. Seperti halnya CV.Galaxindo Prima Sejahtera yang 

bergerak di bidang manufaktur yang memproduksi kemasanan plastik makanan 

seperti: mika makanan, gelas plastik , bungkus snack , dan barang barang lainnya. 

CV. Galaxindo Prima Sejahtera sangat memerlukan sistem informasi akuntansi yang 

berguna untuk membantu segala kegiatan dalam CV. Galaxindo Prima Sejahtera 

yang berkaitan dengan proses akuntansi. 

CV.Galaxindo Prima Sejahtera sampai saat ini masih belum menggunakan 

sistem akuntansi yang jelas bahkan dapat dikatakan masih menjalankan kegiatan 

akuntansinya secara manual sehingga menyebabkan informasi dalam perusahaan 

menjadi tidak akurat. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah laporan 

keuangan yang tidak sesuai dan juga pencatatan persediaan barang yang tidak 

tercatat dengan jelas, hal –hal ini mempengaruhi CV.Galaxindo Prima Sejahtera 

dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyelesaian laporan 

akuntansi.  

Hampir seluruh kegiatan proses produksi perusahaan berkaitan dengan 

pengambilan keputusan yang tepat ,tanpa adanya keputusan yang tepat dalam 

melakukan kegiatan produksi akan menyebabkan kerugian dalam perusahaan. Oleh 
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karena itu sangat pentingnya pengambilan keputusan yang tepat diambil oleh 

pemilik perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang mengenai kelemahan tersebut, maka peneliti 

tertarik membuat sistem informasi akuntansi pada CV.Galaxindo Prima Sejahtera 

sehingga penelitian ini berjudul “ Perancangan Sistem Informasi Akuntansi pada 

CV.Galaxindo Prima Sejahtera dengan Menggunakan Metode Rapid 

Application Development (RAD) ”. 

1.2.  Perumusan  Masalah 

Adapun masalah yang dihadapi dalam CV.Galaxindo Prima Sejahtera adalah: 

1. Pencatatan laporan keuangan yang masih dilakukan  secara manual. 

2. Tidak adanya pencatatan yang tepat sehingga menimbulkan sulitnya 

pencarian data. 

3. Sering terjadinya kelebihan dan kekurangan barang persediaan. 

4. Sulitnya mendapat laporan keuangan yang tepat 

Untuk itu ,diperlukannya sarana pendukung untuk menunjukan data secara akurat dna 

relevan tanpa biaya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah 

yang diambil penulis adalah: 
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“ Bagaimana merancang sistem informasi Akuntansi berbasis teknologi informasi 

pada CV. Galaxindo Prima Sejahtera dengan menggunakan strategi Rapid 

Application Development (RAD)?”. 

1.2   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sebuah sistem informasi pada CV. 

Galaxindo Prima Sejahtera yang dapat memudahkan perusahaan dalam melaksanakan 

kegiatan produksi perusahaan tersebut. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Memberikan kemudahan pada CV. Galaxindo dalam melakukan pengecekan 

pada Laporan Keuangan perusahaan mereka sehingga menghasilkan data yang 

lebih efisien dan akurat. 

2. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pertimbangan hasil penelitian 

berikutnya bagi pembaca jika melakukan penelitian dalam permasalahan yang 

sama. 

 

 



5 

 

 

3. Bagi penulis 

Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai sistem Informasi Akuntansi 

yang diperoleh selama belajar di Universitas Katolik Soegijapranata . 
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1.5  Kerangka Pikir 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

SISTEM MANUAL 

KELEMAHAN-KELEMAHAN: 

1. MASIH KURANG AKURATNYA PENCATATAN LAPORAN KEUANGAN  

2. SULITNYA DALAM MELAKUKAN PENCARIAN DATA 

3. SERINGNYA HILANGNYA DATA PENTING 

4. PROSES PENGECEKAN DATA YANG MEMERLUKAN WAKTU YANG LAMA 

5. SERING TERJADINYA KEHILANGAN PERSEDIAAN BARANG 

 

 

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PERUSAHAAN 

UNTUK PENCATATAN YANG LEBIH AKURAT DAN EFISIEN 

MENGGUNAKAN STRATEGI RAPID APPLICATION DEVELOPMENT 

(RAD) 

 

HASIL PENELITIAN: 

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 
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1.6  Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan dan penyusunan tugas akhir ini, maka 

diperlukannya penulis untuk menyusun sebuah sistematika/ urutan penulisan skripsi 

kedalam bebeberapa bab , yaitu : 

BAB I. Pendahuluan 

Bab ini berisi mengenai latar belakang , perumusan masalah , manfaat penelitian , 

kerangka pikir , dan sistematika penulisan.  

BAB II. Landasan Teori 

Bab ini berisi berbagai teori yang melandari setiap variable penelitian yang 

dikembangkan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya. 

BAB III. Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi objek dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data dan tahap-tahap 

pengembangan sistem . 

BAB IV. Hasil dan Analisis 

Bab ini berisi mengenai tahap identifikasi masalah , tahap analisis kebutuhan sistem , 

dan tahap perancangan sistem persediaan pada CV. Galaxindo yang dikembangkan 

dari sistem manual menjadi sistem komputerisasi. 
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BAB V. Kesimpulan 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran penulis, dan keterbatasan penelitian. 


