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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi mengalami perkembangan yang cukup pesat, 

perkembangan tersebut terjadi hampir pada semua bidang yang ada di masyarakat, 

tak terkecuali dalam dunia bisnis. Dengan adanya teknologi informasi, dunia 

bisnis menjadi lebih kompetitif. Salah satu produk, dalam upaya memanfaatkamn 

perkembangan teknologi informasi dalam dunia bisnis adalah Sistem Informasi 

Akuntansi. 

  Sistem informasu Akuntansi merupakan suatu kerangka pengkoordinasian 

sumber daya (data,materials,equipment,suppliers, personal, and funds) untuk 

mengkoversi input berupa data ekonomi menjadi keluaran berupa informasi 

keuangan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan suatu entitas dan 

menyediakan informasi akuntansi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

(Wilkinson,1993). 

 Menurut Jones dan Rama (2006,p6), sistem informasi memiliki lima 

manfaat dan kegunaan yaitu : 
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a. Membuat laporan eksternal 

Sistem informasi akuntansi membuat manajemen dapat memperoleh 

informasi dengan lebih mudah. Dengan informasi yang lebih mudah dan cepat 

diperoleh, maka akan lebih mudah dan cepat pula untuk menghasilkan 

laporan-laporan untuk memenuhi kebutuhan informasi para investor, kreditor, 

ataupun pihak-pihak lain 

b. Mendukung kegiatan rutin 

Sistem informasi akuntansi akan membantu manajemen untuk menangani 

aktivitas-aktivitas operasi rutin perusahaan selama berlangsungnya siklus 

operasi perusahaan 

c. Mendukung keputusan 

Sistem informasi akuntansi akan dapat menyediakan informasi yang 

dibutuhkan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan 

d. Perencanaan dan pengendalian 

Informasi historis yang didapat dari sistem informasi akuntansi dapat 

digunakan untuk melakukan perencanaan dan pengendalian dalam perusahaan 

e. Menerapkan pengendalian internal 

Sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi dapat menjadi salah satu 

alat pengendalian internal. Pengendalian internal ini dapat berupa pemberian 
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kata sandi (password) dan pembagian hak akses sesuai dengan peran dan 

tanggungjawab setiap karyawan. 

Namun yang terjadi sesungguhnya adalah tidak semua perusahaan yang 

terlibat dalam dunia bisnis dapat menerapkan sistem informasi akuntansi. 

Terutama pada perusahaan dalam sekala kecil dan menengah. Hal ini disebabkan 

biaya untuk menerapkan sistem informasi akuntansi tidaklah murah. 

Akan tetapi, perusahaan harus mau mengikuti laju teknologi yang ada agar 

tidak ketinggalan. Perusahaan harus mampu menerapkan teknologi ini, karena 

teknologi akan membantu mempermudah aktivitas perusahaan. Perusahaan 

Distributor Besi pun tidak luput dari efek pesatnya laju perkembangan teknologi. 

Paringan Utama Jaya (PUJ) adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

distributor besi. Perusahaan ini berdiri sejak Februari 2015 dan masih 

menggunakan software Microsoft Excel 2010. PUJ masih belum memiliki 

database sendiri untuk memproses aktivitas bisnisnya. Dikarenakan masih 

“manual”, sering terjadi kendala dalam pencatatan transaksi sehari-hari dan 

pembukuan. Sehingga kurangnya efisien waktu,selain itu ada kemungkinan 

penyalahgunaan data yang ada. 

Maka dari itu dibutuhkan sebuah perancangan sistem informasi untuk PUJ 

demi menghindari penyalahgunaan data atau kesalahan – kesalahan pencatatan 

supaya tidak menghambat efisiensi waktu  atau operasional perusahaan. Dengan 

adanya perancangan sistem informasi, efiesiensi pencatatan danoperasional akan 

bertambah baik karena dalam sistem yyang akan digunakan, dibuat se-efektidf 
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mungkin sesuai dengan kebutuhan PUJ dan dapat mencegah fraud yang mungkin 

terjadi (seperti penyalahgunaan data perusahaann). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengangkat judul 

PERANCANGAN SISSTEM INFORMASI BERBASIS KOMPUTER PADA 

PARINGAN UTAMA JAYA DENGAN MENGGUNAKAN METODE 

RAPID APPLICATION DEVELOPMENT (RAD). 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka perumusan masalah yang ada 

adalah: 

- Bagaimana merancang sebuah Sistem Informasi Akuntansi berbasis TI pada 

PUJ yang mampu menunjang kegiatan sehari-hari PUJdan dapat membuat 

laporan keuangan yang akurat menggunakan metode Rapid Application 

Development ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan suatu perangkat 

lunak yang memiliki kemampuan dalam memberikan informasi dan data 

kepada pemilik perusahaan PUJ atas segala transaksi yang terjadi. 
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b. Manfaat Penelitian 

i. Bagi Penulis 

Meningkatkan daya penalaran dan kreatifitas, serta menambah 

wawasan dalam menganalisa dan merancang sistem informasi 

akuntansi 

ii. Bagi Pembaca 

Agar dapat mengetahui atau bias menginspirasi pembaca yang ingin 

atau sedang mengerjakan makalah tentang model sistem penctatan 

secara “otomatis” untuk perusahaan dagang 

iii. Bagi Paringan Utama Jaya (PUJ) 

Sebagai sistem informasi akuntansi PUJ yang akan membantu 

dalam pencatatan transaksi dan mencegah kesalahan pencatatan 

dan bias memberikan efisiensi waktu dalam penggunan sisstem 

yang akan diberikan. 
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1.4  KERANGKA PIKIR 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

 

 

Kelemahan 

 

 

 

 

Solusi 

 

 

 

 

Kelebihan Sistem Baru 

 

 

Sistem PUJ Sekarang 

1. Sistem yang digunakan belum terintegrasi sehingga kesulitan dalam 

penelusuran data terdahulu. 

2. Keamanan data yang rendah yang dapat memberikan kesempatan untuk 

oknum-oknum tertentu 

3. Belum menggunakan Database (DBMS) 

4. Laporan keuangan yang tidak bisa dihasilkan secara cepat sehingga 

mengurangi efisiensi waktu 

1. Perancangan sistem baru dengan RAD dengan menggunakan bahasa 

pemrograman Visual Basic 

2. Dukungan Database untuk penyimpanan data 

3. Adanya authorisasi untuk tingkatan user 

1. Sistem yang lebih bisa diandalkan dengan user interface 

2. Mempermudah pencatatan transaksi 

3. Dapat menciptakan laporan keuangan yang lebih menghemat waktu 

4. Keamanan data terjamin 
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1.5  Sistematika Penulisan 

Bab I   : Pendahuluan 

Berisikan tentang latarbelakang penulisan, perumusan mslah, tujuan dan 

manfaat, serta kerangka pikir sistem perusahaan sebelum adanya sistem 

(masih “manual”),dan sistematika penulisan 

Bab II  : Landasan Teori 

Berisikan landasan2 teori dari pakar-pakar di bidang sistem informasi 

akuntansi yang berhubungan dengan penulisan serta model-model 

flowchart yang ada. 

Bab III : Metodologi Penelitian 

Pada Bab ini dijelaskan tentang sistem operasional yang sedang berjalan di 

perusahaan Paringan Utama Jaya serta objek penelitian, jenis dan sumber 

data, tehnik pengumpulan data, alat pengumpulan data, gambaran umum 

perusahaan 

Bab IV: Perancangan Sistem  

Bab perancangan sistem berisikan tentang desain sistem baru yang dibuat 

oleh penulis untuk membantu meningkatkan efisiensi perusahaan. 

Bab V : Kesimpulan dan Saran 
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Bab kesimpulan dan saran berisikan kesimpulan – kesimpulan dan saran 

yang dapat diberikan kepada “Paringan Utama Jaya” dari hasil perancangan 

sistem.


