BAB 1
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Pada era globalisasi dan kemajuan pesat dari teknologi dan informasi saat ini

yang sudah serba canggih menimbaulkan berbagai dampak positif yang signifikan di
segala aspek bisnis. Dengan adanya perkembangan teknologi ini menuntun perusahaan
berlomba-lomba saling meningkatkan kualitas dan kinerja perusahaanya. Maka
pebisnis mau tidak mau harus selalu mengikuti perkembangan teknologi yang ada agar
usahanya dapat terus berkembang. Penggunaan teknologi informasi merupakan salah
satu cara yang dilakukan para pebisnis yang diharapkan dapat memberikan banyak
dampak positif dalam menjalankan usahanya diantaranya dapat memberikan informasi
yang lebih akurat dan tepat bagi pihak manajemen maupun investor, mampu
meningkatkan efisiensi waktu serta memberikan kemudahan untuk mengelola
perusahaan.
Sistem informasi dalam perusahaan sangat berpengaruh terhadap kelancaran
dalam kegiatan perusahaan terutama kegiatan operasional perusahaan. Sehingga,
Sistem Informasi Akuntansi diperlukan untuk mencatat, menyimpan, dan mengolah
data, mengelola keuangan perusahaan, serta transaksi-transaksi yang dilakukan
perusahaan agar lebih cepat, tepat dan akurat dan meminimalkan kesalahan human
error.
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Sistem informasi akuntansi berbasis teknologi yang diterapkan dan terinterigasi
dengan baik akan memudahkan pengguna bisnis saat mencari data informasi penting
yang dibutuhkan setiap saat sehingga dapat memudahkan pengambilan keputusan yang
tentunya lebih tepat dan cepat serta berdampak positif bagi kinerja perusahaan yang
meningkatkan kegiatan operasional yang dilakukan seperti kegiatan pembelian,
penjualan, pencatatan, dan membuat laporan keuangan perusahaan

Saat ini, tidak semua perusahaan sudah menerapkan sistem informasi pada
kegiatan usahanya. Masih ada perusahaan yang masih melakukan kegiatan
operasionalnya secara manual yang disebabkan oleh banyak faktor. Padahal pencatatan
manual dapat menimbulkan efek negatif bagi perusahaan seperti kesalahan pencatatan
yang tidak disengaja, pencarian informasi penting yang memakan waktu lama, bahkan
kecurangan yang disengaja dalam pencatatan serta dapat memakan waktu yang lebih
lama sehingga tidak efisien.
Salah satu perusahaan yang masih menggunakan sistem manual yaitu pada CV.
Indo Multi Konsep yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur
pembuatan kosmetik dalam bentuk produk yaitu pomade yang digunakan untuk
penataan gaya rambut. Usaha ini berlokasi di Jalan Buana Bangetayu D/15 Kelurahan
Bangetayu yang dijadikan

sebagai tempat produksi pembuatan pomade. CV. Indo

Multi Konsep memproduksi berbagai jenis pomade yang digunakan untuk penataan
rambut dari berbagai jenis tingkat ketahanan mulai dari soft, strong dan medium serta
berbagai varian aroma seperti java blend coffe, choco vanilla, java mocca coffe dan
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coconut vanilla. CV. Indo Multi Konsep ini memproduksi sendiri mulai dari
pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi dan setelah proses produksi selesai dan
produk pomade tersebut siap dijual, produk ini dapat dijual langsung ke konsumen dan
dipasarkan melalui reseller serta berbagai barbershop di Indonesia.
CV Indo Multi Konsep sendiri masih menggunakan pembukuan yang
sederhana yang dilakukan secara manual dan belum terkomputerisasi untuk mencatat
semua kegiatan operasionalnya, segala pencatatan transaksi yang terjadi hanya dicatat
secara manual ditulis dalam buku sedangkan laporan keuangan di perusahaan pun tidak
lengkap hanya sebatas laporan laba rugi tanpa mengikuti standar yang ditetapkan
PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). Bahkan bukti nota transaksi tidak
dikelola dengan baik dan menimbulkan berbagai masalah, seperti terjadinya kekeliruan
dalam penghitungan transaksi yang terjadi, nota transaksi yang hilang, laba perusahaan
yang tercatat tidak akurat bahkan penghitungan pada harga pokok produksi tidak tepat
dan kurang akurat sehingga perusahaan tidak dapat membuat laporan keuangan setiap
tahun secara tepat dan akurat. Pencarian data informasi penting pada saat dibutuhkan
bahkan pada saat dalam pengambilan keputusan juga memakan waktu lama.
Sedangkan CV. Indo Multi Konsep telah mengalami peningkatan kegiatan operasional
bahkan kegiatan transaksi akuntansi yang semakin banyak dari waktu ke waktu.
Maka dengan adanya sistem informasi akuntansi berbasis teknologi yang
diterapkan dan terinterigasi dengan baik akan memudahkan pengguna bisnis saat
mencari data informasi penting yang dibutuhkan setiap saat sehingga dapat
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memudahkan pengambilan keputusan yang tentunya lebih tepat dan cepat serta
berdampak positif bagi kinerja perusahaan yang meningkatkan efektivitas dalam
kegiatan operasional yang dilakukan seperti kegiatan pembelian, penjualan,
pencatatan, dan membuat laporan keuangan perusahaan.

1.2

Perumusan Masalah
Dari latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah
“Bagaimana perancangan system informasi akuntansi pada CV. Indo Multi
Konsep dengan menggunakan Rapid Application Development ?”

1.3

Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk merancang serta menganalisa sebuah sistem

informasi akuntansi berbasis teknologi yang dirancang menggunakan metode Rapid
Application Development untuk diterapkan dalam CV. Indo Multi Konsep.
Manfaat dari penelitian ini bagi perusahaan diharapkan dapat memberikan
kemudahan dalam mengelola penjualan, pembelian, persediaan,dsb sehingga kinerja
perusahaan menjadi lebih efisien dan efektif. Maka dengan adanya sistem informasi
akuntansi yang sudah terkomputerisai diharapkan akan menimbulkan manfaat serta
kemudahan dalam manajemen untuk mengelola perusahaan.
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1.4

Kerangka Pikir Penelitian
Penulis melakukan wawancara untuk mengamati dan menganalisis mengenai

kondisi, situasi dan kegiatan yang terjadi pada CV. Indo Multi konsep yang berkaitan
dengan kegiatan perusahaan dan terdapat beberapa masalah sehingga diperlukan sistem
informasi akuntansi berbasis komputerisasi yang baik.

Kegiatan operasional bisnis CV. Indo Multi Konsep
masih menggunakan sistem secara manual.

Kelemahan sistem saat ini :
1. Sering terjadi kesalahan perhitungan atau pencatatan yang
disebabkan oleh human error.
2. Stok persedian sering tidak sesuai dengan kondisi yang
sebenarnya.
3. Pencarian informasi keuangan relatif membutuhkan waktu
yang lama sehingga tidak efisien.
4. Laporan keuangan tidak lengkap.

“Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi pada CV. Indo
Multi Konsep dengan Metode Rapid Application Development”.
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1.5

Sistematika Penulisan
Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini memiliki susunan

sebagai berikut :
BAB I

: PENDAHULUAN
Berisi mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah,
tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir, dan sistematika
penulisan.

BAB II

: LANDASAN TEORI
Berisi

mengenai

teori-teori

serta

konsep

gambaran

perancangan sistem informasi akuntansi yang digunakan dalam
penelitian dan sebagai dasar dalam menganalisa masalah yang
ada.
BAB III

: METODE PENELITIAN
Berisi mengenai metodologi penelitan yang membahas
tentang gambaran umum obyek penelitian yang mencakup
riwayat perusahaan, prosedur yang sedang berjalan, jenis dan
sumber

data,

permasalahan

yang

dihadapi,

pemecahan masalah dan metode analisis data.

alternatif
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BAB IV

: PERANCANGAN SISTEM
Berisi mengenai pembahasan hasil dan analisis pengembangan
sistem

informasi akuntansi menggunakan metode Rapid

Application Development (RAD).
BAB V

: SIMPULAN DAN SARAN
Berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitan yang
dilakukan dan saran-saran yang diusulkan yang berkaitan
dengan sistem baru untuk
bisnis perusahaan.

membantu

kegiatan

