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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan zaman era globalisasi dan digital sekarang ini, suatu sistem 

informasi yang dapat menggunakan teknologi komputer akan memudahkan 

penggunanya dalam mengolah data  dengan cepat, mudah dan tidak memakan biaya 

yang banyak. Dengan demikian, hasil dari suatu informasi yang diperoleh akan 

memberikan manfaat dan berguna bagi suatu lembaga atau instansi yang 

menggunakan informasi tersebut. Pengolahan data dan informasi secara cepat, tepat, 

efisien  dan efektif adalah hal paling penting yang diperlukan oleh lembaga atau 

instansi tertentu, yaitu salah satunya adalah lembaga keuangan atau di bidang 

akuntansi. Salah satu kelompok yang merasakan dan menikmati kemudahan dari 

teknologi informasi pada bidang akuntansi yaitu para pengusaha. Pada dasarnya, 

perusahaan menggunakan sistem informasi akuntansi secara manual dalam 

melaksanakan aktivitas bisnisnya. Tetapi sejalan dengan perkembangannya 

perusahaan atau instansi semakin banyaknya volume transaksi yang terjadi, dalam 

proses bisnis perusahaan atau  instansi mulai banyak menggunakan sistem informasi 

akuntansi berbasis komputerisasi, yaitu sistem informasi akuntansi yang  

menggunakan komputer guna menunjang aktivitas usahanya. 
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Pada instansi tertentu salah satu kegiatan sistem informasi yang memudahkan yaitu 

database, data dan informasi sebenarnya ada sebagian hal yang tidak sama. Jika 

sebuah  data ialah kejadian-kejadian,berupa bilangan, gambar, huruf, dan suara, atau 

apa saja yang belum atau tidak bermanfaat bagi penerima.oleh sebab itu, 

Informasi diperlukan untuk diolah jika ingin menggunakannya. Pada informasi ini 

merupakan suatu data yang telah diolah supaya bermanfaat bagi penerimanya. Maka 

informasi dapat menambah pengetahuan untuk penerima atau penggunanya yang 

akan digunakan untuk mengambil sikap, tindakan, ataupun keputusan tertentu. Data 

dan informasi disimpan di dalam komputer secara terstruktur. Dengan sistem 

informasi teknologi tersebut, maka dibutuhkan analisis kebutuhan dan perancangan 

suatu sistem untuk mengola data-data tersebut sehingga menjadi suatu informasi yang 

lengkap dan terinci. 

Data yang diarsip adalah salah satu bentuk sumber informasi yang sangat penting 

yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh suatu lembaga atau 

instansi. 

Menurut UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 1” arsip suatu kegiatan atau 

kejadian dalam berbagai bentuk media yang sesuai dengan perkembangan sistem 

teknologi informasi serta komunikasi yang dibuat dan diterima lembaga Negara, 

pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi 

kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. 
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 Dengan adanya arsip yang semakin bertambah banyak di setiap aktivitas yang 

ada pada suatu instansi, sehingga memerlukan analisis kebutuhan dan rancangan 

sistem informasi kearsipan sebagai dasar pembuatan sistem informasi di setiap 

lembaga. 

Berdasarkan pengamatan awal Tumbuh Subur bergerak di bidang manufaktur yaitu 

vulkanisir ban. Lokasi vulkanisir ban tersebut terletak dijalan Tegal Kangkung Raya 

Semarang, Jawa Tengah. “Tumbuh Subur” pada awalnya Tumbuh Subur bergerak di 

bidang vulkanisir ban. Pengusaha  vulkanisir ban “Tumbuh Subur” merasa bisnis 

vulkanisir ban memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang dikarenakan 

tingginya kebutuhan akan ban pada transportasi darat serta mahalnya harga ban yang 

baru, terutama ban yang berkaitan dengan transportasi umum. Vulkanisir ban adalah 

proses manufakturing dengan cara melapiskan kembali ban bekas yang telah lama 

atau aus. Proses manufakturing ini berguna untuk menambah umur ban.  

 

Seiring berjalannya waktu dan semakin majunya usaha tersebut, maka 

“Tumbuh Subur” memperbesar usahanya dengan menjual berbagai jenis dan ukuran 

ban, maka jenis barang yang dijual dan transaksinya juga semakin meningkat 

sehingga menyulitkan pengusaha tersebut, karena semua proses usaha masih 

dilakukan secara manual sehingga kurang mendukung kegiatan bisnis. 
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 Menyediakan sistem informasi berbasis komputerisasi yang mudah dan cepat 

sangat dibutuhkan oleh vulkanisir ban “Tumbuh Subur”. Peneliti membuat prototype 

agar dapat mempermudah pengguna dalam pencatatan dan pengolahan data dan 

informasi sehingga lebih efisien dan efektif. 

 

 Analisis perancangan sistem dengan pendekatan Rapid Application 

Development (RAD) yang di desain dengan menggunakan basis data MySQL. 

Berawal dari latar belakang ini, peneliti mengambil kesimpulan guna melaksanakan 

penelitian ilmiah dengan judul PERANCANGAN SISTEM INFORMASI 

AKUNTANSI PADA VULKANISIR BAN “TUMBUH SUBUR” DENGAN 

PENDEKATAN RAD (RAPID APPLICATION DEVELOPMENT)’’. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada hasil pengamatan di Tumbuh Subur, maka peneliti 

merumuskan masalah yang ada dalam penelitian ini dengan menganalisis bagaimana 

perancangan sistem informasi akuntansi pada Vulkanisir Ban “Tumbuh Subur” 

dengan pendekatan RAD (Rapid Application Development)”. 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan merancang suatu sistem 

informasi akuntansi pada Vulkanisir Ban “Tumbuh Subur” dengan 

pendekatan RAD (Rapid Application Development). 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi : 

1.3.2.1 Bagi Vulkanisir Ban “Tumbuh Subur” 

sebagai dasar pembuatan sistem informasi akuntansi dan 

mempermudah pengguna dalam mencari data dan informasi yang 

berhubungan dengan aktivitas operasi perusahaan agar lebih efisien. 

1.3.2.2 Bagi penulis 

untuk menambah pengalaman mengenai bagaimana menganalisis dan 

membuat perancangan sistem informasi akuntansi dan ilmu pengetahuan baru 

bagi penulis. 

1.3.2.3Bagi akademik, penelitian ini digunakan sebagai acuan atau refrensi serta tolak 

ukur dalam penelitian berikutnya yang berkaitan dengan perancangan sistem 

informasi akuntansi. 
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1.5 Ruang Lingkup dan Kerangka Pikir Penelitian 

 Ruang lingkup dan kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu : 

1.5.1 Dalam penelitian ini dibatasi dengan ruang lingkupnya yaitu hanya membahas 

analisis sistem informasi akuntansi dan perancangan sistem informasi di 

Vulkanisir Ban Tumbuh Subur. 

1.5.2 Kerangka pikir penelitian ; 

 

 Gambar 1.1 Kerangka Pikir 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan ini menguraikan tentang isi dari latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, tujuan dari penelitian, kerangka pikir penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bagian ini terdapat teori-teori yang dipakai dalam penelitian dan penulisan karya 

ilmiah. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan gambaran obyek penelitian, sumber dan jenis data,  teknik 

pengumpulan data, metode analisis data, gambaran umum perusahaan serta sistem 

akuntansi yang berlaku. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Pada bab ini menguraikan tentang keseluruhan mengenai analisis dan perancangan 

sistem pada Vulkanisir Ban “Tumbuh Subur” 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini mengambil kesimpulan serta saran yang diperoleh dari hasil penelitian 

 

 

 

 

 


