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BAB I 

LATAR BELAKANG 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan mengenai teknologi dan informasi 

terus meningkat dan selalu berkembang seiring dengan kebutuhan setiap 

orang dan untuk memenuhi kebutuhannya dalam melakukan kegiatan atau 

aktifitasnya sehari-hari. Perkembangan teknologi juga merambah ke berbagai 

bidang industri dan bisnis untuk mengikuti laju perkembangan agar tidak 

tertinggal dengan pesaingnya dan untuk memaksimalkan kinerja 

perusahaannya. Tingkat persaingan yang semakin ketat membuat pelaku 

industri menginginkan efisiensi dan ketepatan dalam segala bidang yaitu 

dengan cara memanfaatkan teknologi dan informasi, sehingga pelaku bisnis 

dapat dengan cepat dalam segala tindakan terutama dalam penambilan 

keputusan strategis agar perusahaannya mendapatkan kebijakan keputusan 

yang berkualitas dan menguntungkan untuk perusahaan. 

Sistem informasi akan memudahkan pengguna, semua transaksi akan 

berjalan secara otomatis, sistematis dan dapat berjalan dengan cepat dan 

efisisen. Sistem Informasi merupakan salah satu hal yang terpenting dalam 

sebuah perusahaan. Dengan adanya sistem informasi, organisasi atau 

perusahaan dapat menjamin kualitas informasi yang disajikan dan dapat 
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membuat suatu keputusan berdasarkan informasi yang relevan dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  

Sistem informasi sudah merambah ke semua bagian dari perusahaan 

terutama bagian akuntansi atau keuangan perusahaan. Sistem informasi untuk 

akuntansi ini biasa dikenal dengan sebutan Sistem Informasi Akuntansi atau 

SIA. Sistem informasi akuntansi ini sangat memiliki peran penting untuk 

perusahaan, terutama untuk bagian manajemen agar dapat memonitor secara 

langsung dengan cepat posisi keuangan dari perusahaannya sehingga 

manajemen dapat menentukan langkah yang cepat dan tepat ketika terjadi 

masalah agar cepat teratasi sehingga perusahaanya dapat berjalan dengan 

baik, namun, sebuah sistem informasi sebuah perusahaan memiliki masa 

manfaat yang terbatas, karena kebutuhan akan sistem yang akan semakin 

meningkat seiring meningkatnya kebutuhan atas kecepatan dan kehandalan 

sebuah sistem itu sendiri dan mengikuti perkembangan produksi perusahaan 

tersebut. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian terhadap sebuah 

sistem perusahaan yang bergerak dibidang industri manufaktur di CV. Dijawa 

Abadi dengan menggunakan metode P.I.E.C.E.S untuk dievaluasi kinerja dari 

sistem yang sudah ada.  P.I.E.C.E.S sendiri merupakan alat analisa sistem 

informasi yang tekomputerisasi yang terdiri dari aspek Performance, 

Information, Economy, Control, Effiency and Service (Whitten,2008). Dalam 

beroperasinya sebuah organisasi juga terdapat aturan yang berupa 

pengendalian internal yang merupakakan kerangka kerja yang terpadu yang 



3 
 

memungkinkan organisisasi untuk mengembangkan sistem pengendalian 

internal yang efektif dan efisien yang diadaptasi dari perubahan lingkungan 

bisnis dan operasi, sehingga perusahaan dapat mengurangi resiko bisnis yang 

dapat diterima serta mendukung untuk pengambilan keputusan organisasi dan 

tata kelola organisasi yang sehat (COSO,2013). 

CV. Dijawa abadi merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam 

industri manufaktur mebel yang mengawali perjalanan industri sejak tahun 

2000, memiliki sebuah kantor di Kota Semarang dan pabrik untuk produksi 

barang di Kota Jepara, sehingga perusahaan menggunakan sistem agar proses 

transaksi dan komunikasi berjalan dengan cepat antara kantor dan pabrik 

produski, selain itu juga untuk mengontrol dan mengumpulkan data tersebut 

sebagai sumber informasi manajemen. 

 

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada diatas, maka perumusan masalah 

untuk Penulistan ini adalah “Bagaimana kualitas/kinerja sistem informasi 

akuntansi di CV. Dijawa Abadi  dilihat dengan metode analisis P.I.E.C.E.S 

dan sistem pengendalian internal untuk mengurangi resiko”. 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan Penulisan ini adalah agar dapat mengetahui dan mengevaluasi 

sistem informasi dan sistem pengendalian yang sudah digunakan dan 
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diterapkan oleh perusahaan masih memenuhi kebutuhan operasi perusahaan 

serta meminimalkan resiko perusahaan dan memberikan saran dan solusi 

terbaik jika terjadi masalah atau kelemahan, sehingga kinerja perusahaan 

dapat berjalan dengan baik dan dapat berlangsung secara menerus.  

 

1.4 Manfaat Penulisan 

1.4.1 Bagi Perusahaan 

Penulisan ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 

menemukan masalah yang terjadi dalam sistem informasi-nya sehingga dapat 

dievaluasi dan mendapatkan solusi yang tepat serta dapat berguna untuk 

perbaikan sistem informasinya untuk masa yang akan datang. 

1.4.2 Bagi Penulis 

Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan 

mengembangkan pengetahuan atas analisis perancangan sistem informasi 

akuntansi dan dapat berguna dan membantu perusahaan dalam menemukan 

masalah dalam sistem informasi. 

1.4.3 Bagi Pembaca 

Penulis berharap agar pembaca mendapatkan pengetahuan bagaimana 

menganalisis sebuah sistem dari perusahaan, sehingga pembaca mengetahui 

perananan dari sistem terhadap perusahaan. 
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1.5 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

„ 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Susunan dalam Penulisan ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, perumusan masalah, pembahasan, tujuan 

Penulisan, manfaat Penulisan, kerangka pikir dan sistematika 

penulisan. 

Bab II  LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori dan konsep tinjauan pustaka mengenai sistem 

informasi akuntansi 

Bab III  METODE PENULISAN 

Evaluasi 

sistem 

informasi pada 

perusahaan 

DENGAN MENGGUNAKAN METODE 

PIECES DAN COSO 

Mendapatkan dan menemukan jika ada permasalahan yang ada dalam 

sistem informasi yang digunakan pada CV. Dijawa Abadi dan 

memberikan solusi dari permasalahan yang ada agar permasalahan dapat 

diatasi dan dapat meningkatkan kinerja dari sistem informasi itu sendiri. 
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Menjelaskan metode yang digunakan dalam melakukan Penulisan, 

yang memuat gambaran umum dari obyek peneilitian dan sumber data 

dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penulisan ini. 

Bab IV  HASIL DAN ANALISIS 

Berisi tentang uraian dan hasil dari Penulisan yang menggunakan 

metode PIECES 

BAB V  PENUTUP 

Menjelaskan solusi dan kesimpulan dari hasil analisis yang telah 

dilakukan dan menjelaskan kekurangan dalam Penulisan ini 

  




