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Bab I 

Pendahuluan 

1.1.Latar Belakang  

Pada kondisi sekarang ini dunia usaha sangat diharapkan untuk mengalami 

peningkatan yang cukup pesat dilihat dari berdirinya suatu badan bisnis dan 

industri baru. Perkembangan dunia usaha pada saat ini menuntut industri atau 

badan bisnis untuk lebih maju dan berkembang sehingga setiap perusahaan 

harus menerapkan Sistem Informasi Akuntansi dalam menjalankan proses 

bisnisnya. Sistem Informasi Akuntasi digunkan oleh perusahaan perusahaan 

atau badan badan usaha bisnis untuk memudahkan di dalam pengolahan data 

yang di dapatkan selama proses bisnis berlangsung. Dan Sistem Informasi 

juga memudahkan pelaku pelaku bisnis di dalam memperoleh informasi 

informasi yang dibutuhkan selama proses bisnis berlangsung. Oleh karena itu 

alangkah baiknya jika badan bisnis memiliki Sistem Informasi Akuntansi di 

dalam menjalankan proses bisnisnya. 

Sekarang ini banyak pelaku bisnis atau badan bisnis yang mengubah 

sistem manual yang dipakainya dengan menggunakan sistem komputer atau 

berbasis teknologi informasi. Penggunaan sistem infotmasi berbasis teknologi 

informasi digunakan untuk mengurangi resiko yang terjadi di dalam sebuah 

proses bisnis. Dan juga akan membantu di dalam mewujudkan informasi yang 

akan di harapkan. Sistem Informasi Akuntansi merupakan sebuah kerangka 

koordinasi sumber daya(data, materials, equipment, suppliers, personal dan 
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finds) untuk mengolah input yang berupa data ekonomi menjadi informasi 

keuangan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dan menyediakan 

informasi akuntansi bagi pihak pihak yang berkepentingan(Wilkinson,1993) 

Bengkel Anugrah Motor yang beralamat di jalan Medoho 1 no 5 yang 

merupakan sebuah toko yang menyediakan spare part sepeda motor dan juga 

menyediakan pelayanan jasa perbaikan atau perawatan bagi sepeda motor roda 

dua. Bengkel Anugrah Motor selalu mengutamakan kualitas barang yang 

dijual dan juga selalu memberikan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh 

konsumen (pemilik sepeda motor) di dalam perawatan atau perbaikan dengan 

sebaik baiknya sehingga pelanggan yang mempercayakan dalam merawat 

sepeda motornya kepada Bengkel Anugrah Motor mendapatkan kepuasan 

sehingga Bengkel Anugrah Motor mengalami peningkatan dalam kegiatan 

usahanya. 

Akan tetapi di dalam kegiatan usahanya Bengkel Anugerah Motor sering 

mengalami masalah karena Bengkel Anugerah Motor belum menerapkan 

sistem di dalam kegiatan usahanya. Sehingga peningkatan atau kenaikan laba 

yang terjadi tidak dapat diketahui karena tidak adanya laporan laba rugi dan 

juga tidak adanya laporan pendapatan dan laporan pengeluaran sehingga 

pengontrolan terhadap stock menjadi susah untuk dilakukan.  

Untuk memudahkan memperoleh informasi dapat dilakukan dengan 2 cara 

yaitu menerapakan sistem manual dan juga menerapakan sistem informasi 

akuntansi berbasis teknologi infotmasi. Akan tetapi jika diterapkan sistem 
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manual yaitu dilakukan dengan pencatatan pencatatan manual akan terjadi 

banyak kendala antara lain sistem manual yang memakan waktu yang lama 

dan juga bengkel memiliki item barang yang sangat banyak sehingga sistem 

manual dinilai tidak cocok untuk diterapkan. Oleh karena itu sebaiknya 

menerapkan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi informasi karena 

sistem informasi akuntansi berbasis teknologi informasi dinilai lebih cepat, 

tepat dan efisien dan dapat menjangkau jumlah transaksi yang besar ataupun 

stock item yang beraneka ragam.  

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka penulis akan 

melakukan penelitian dengan judul “Perancangan Sistem Informasi 

Akuntansi Berbasis Teknologi Informasi Pada Bengkel Anugrah Motor 

Dengan Menggunakan Metode RAD (RAPID APPLICATION 

DEVELOPMENT)” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dusampaikan diatas oleh 

penulis, maka permasalahan dapat dirumuskan: 

Bagaimana bentuk desain Sistem Informasi Akuntansi berbasis Teknologi 

Informasi pada Bengkel Anugrah Motor agar dapat menghasilkan laporan 

keuangan yang cepat, tepat, dan efisien dengan metode rapid application 

development. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian: Perancangan Sistem Informasi Akuntansi berbasis 

teknologi Informasi agar lebih cepat, tepat dan efisien menggunakan metode 

rapid application development(RAD). 

1.4. Manfaat penelitian 

1.4.1. Bagi penulis  

Dijadikan sebagai bahan yang digunakan untuk menambah 

wawasan dan digunakan untuk penerapan teori yang telah dipelajari 

penulis. 

1.4.2. Bagi Perusahaan 

Penelitian yang terjadi digunakan untuk mengembangkan Sistem 

Informasi yang digunakan oleh Bengkel Anugrah Motor yaitu 

dengan penggantian sistem manual menjadi informasi akuntansi 

yang berbasis teknologi informasi agar dapat mempermudah di 

dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses bisnis. 
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1.5. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sistem Informasi Akuntansi Manual 

Bengkel Anugrah Motor 

Kelemahan kelemahan: 

1. Resiko kehilangan barang tidak terdeteksi 

2. Dapat terjadi kesalahan di dalam perhitungan penjualan 

3. Kinerja perusahaan menjadi tidak terlihat karena tidak adanya laporan laba 

rugi 

Pengembangan sistem informasi 

akuntansi dengan menggunakan metode 

RAD(Rapid Application Development) 


