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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era modern saat ini teknologi telah berkembang sangat pesat yang

dipengaruhi oleh pemikiran manusia yang terus berinovasi. Perkembangan

teknologi ini dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari serta segala aktivitas

sekarang ini tidak dapat dilepaskan dari teknologi. Contoh dari teknologi ini dapat

berupa smartphone, laptop dan alat canggih lainya yang dapat mempengaruhi

kinerja seseorang maupun bisnisnya. Dalam dunia bisnis sendiri teknologi

informasi sangat berperan penting dan dibutuhkan demi kemajuan bisnis tersebut.

Perusahaan - perusahaan saat ini telah banyak yang memanfaatkan teknologi ini

untuk mempermudah aktivitas bisnisnya, seperti pengambilan data pembelian,

data penjualan, data persediaan barang dagang dan data keuangan yang dapat

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak manajemen untuk

menjalankan bisnisnya.

Teknologi yang digunakan sebuah perusahaan juga harus memiliki standar

dan kualitas yang baik sehingga dapat menerbitkan laporan akhir yang baik dan

akurat. Maka dari itu banyak perusahaan saat ini sangat dituntut untuk memiliki

komputer yang dapat berguna dalam menunjang kinerja dan produktivitas para

karyawannya. Selain menunjang kinerja karyawan, komputer ini juga dapat di

install sebuah program yang dapat memproses beberapa kegiatan bisnis

perusahaan mulai dari menginput data lalu mengolah data, kemudian menyimpan

data dan yang terakhir menghasilkan output berupa informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi ini juga dapat diimplementasikan pada

bidang akuntansi dalam sebuah perusahaan. Hal ini dilakukan dengan merancang

program Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang disesuaikan dengan kebutuhan

perusahaan. Dengan adanya sistem ini perusahaan diharapkan mampu bersaing

dengan para kompetitor lini bisnisnya. Siklus akuntansi manual maupun yang telah

tersistem dengan komputer keduanya mempunyai konsep dasar dan tujuan akhir

yang sama yaitu menerbitkan laporan keuangan yang baik dan benar. Pada jaman

dahulu pencatatan dan penghitungan akuntansi dilakukan secara manual. Metode

manual ini memiliki beberapa kelemahan, contohnya membutuhkan waktu yang
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lama dalam penyusunanya, sangat mudah dilakukan manipulasi data dan kesalahan

pencatatan serta penghitungan yang mungkin dilakukan oleh staf perusahaan.

Dengan adanya perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi ini akuntansi

yang sebelumnya dibuat secara manual dapat digantikan dengan penggunaan

sistem akuntansi yang lebih efektif, efisien dan akurat dalam menghasilkan laporan

keuangan.

Sekarang ini banyak perusahaan yang belum memakai sistem akuntansi pada

aktivitas bisnisnya. Hal ini mungkin dikarenakan pemikiran pelaku bisnis bahwa

butuh biaya yang besar untuk membuat sistem tersebut dan juga bahwa proses

bisnis masih bisa ditangani secara manual. Sebenarnya itu tidak salah, namun

dengan sistem manual akan berpotensi menimbulkan kesalahan dan laporan

menjadi tidak akurat. Untuk itu maka diharapkan perusahaan dapat

mengimplementasikan sistem akuntansi ini agar kinerja dan bisnis perusahaan

meningkat.

PT. GVP merupakan perusahaan dagang yang bergerak pada bidang

perdagangan peralatan dan distribusi alat diagnostik medis seperti alat hematology,

reagen dan histopot. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 2010 di Jl. Soekarno

Hatta no. 8A kota Semarang sudah memiliki pangsa pasar hingga ke Jakarta,

Surabaya dan Cirebon. Dalam menjalankan bisnisnya perusahaan ini sudah

menggunakan sistem yang bernama OIS. Pada siklus penjualan proses bisnis yang

sudah dijalankan lewat sistem tersebut adalah pembuatan surat jalan dan faktur

penjualan. Kemudian siklus pembelian juga sudah menggunakan sistem tetapi

sebatas pembuatan PO pembelian. Selanjutnya sistem OIS ini juga dapat

menampilkan persediaan barang dagang perusahaan. Sedangkan untuk sistem

akuntansi masih belum ada, baik secara manual maupun pada sistem yang sudah

berjalan dan untuk laporan keuangan perusahaan masih menggunakan jasa

konsultan hanya untuk syarat perpajakan yang tentunya membutuhkan biaya yang

tidak sedikit. Oleh karena itu untuk mengurangi biaya konsultan dan agar dapat

bersaing dengan kompetitor, maka harus dilakukan pembaruan dalam proses siklus

akuntansi PT. GVP dari manual menjadi tersistem.

Pada PT. GVP sistem pencatatan dan perhitungan stok barang dagang sudah

menggunakan sistem namun masih terdapat kendala yaitu data yang dihasilkan

kadang tidak akurat serta tidak adanya nilai awal dan akhir persediaan. Hal inilah

yang menjadi kendala PT. GVP ketika ingin mengetahui berapa nilai persediaan
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yang ada di gudang. Transaksi penjualan dan pembelian sudah menggunakan

sistem namun hanya sebatas pembuatan faktur dan PO. Kendalanya belum ada

pencatatan transaksi baik secara manual atau sistem. Sehingga belum ada laporan

penjualan dan pembelian yang baik dan terstruktur. Selain itu, untuk pembelian

juga masih terdapat kendala salah satunya saat melakukan pembelian impor, pihak

perusahaan masih menghitung harga pokok produk secara manual dan belum

terintegrasi dengan sistem OIS perusahaan. Perhitungan harga pokok produk

impor secara manual ini rawan akan terjadinya kesalahan dan juga sistem manual

ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Pembuatan laporan keuangan yang

masih dibantu oleh konsultan membutuhkan biaya yang besar dan perusahaan juga

tidak dapat memantau sendiri siklus akuntansinya.

Dari permasalahan tersebut, penulis berkeinginan untuk merancang suatu

sistem akuntansi secara komputerisasi sesuai yang kebutuhan perusahaan, maka

proses transaksi keuangan dan pencatatan PT. GVP menjadi lebih mudah, efektif

dan akurat. Metode yang dilaksanakan oleh penulis untuk merancang sistem ini

adalah metode Rapid Application Development (RAD). Penulis memilih metode

RAD karena pengembangan sistemnya memerlukan waktu yang cukup singkat

serta dapat langsung dioperasikan oleh perusahaan. Penulis berharap bahwa

perancangan sistem akuntansi secara komputerisasi ini dapat menangani

permasalahan yang dialami oleh PT. GVP sehingga segala kegiatan bisnis seperti

pembelian, penjualan serta stok barang dagang dapat terus diawasi dan terkontrol

dengan baik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan

menuliskan hasil penelitianya dalam skripsi ini dengan judul “Perancangan

Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer Pada Perusahaan

Distributor Alat Diagnostik Medis PT. GVP Dengan Pendekatan Rapid

Application Development (RAD)”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah pada penelitian

ini adalah “Bagaimana perancangan sistem informasi akuntansi berbasis komputer

pada PT. GVP dengan menggunakan metode Rapid Application Development

(RAD) ?”



4

1.3. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis hanya membahas tentang permasalahan siklus

akuntansi yang dialami PT. GVP dan merancang sistem akuntansi secara

komputerisasi dengan menggunakan metode Rapid Application Development

(RAD).

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk merancang dan

mengembangkan serta menerapkan sistem akuntansi yang menggunakan metode

Rapid Application Development (RAD).

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

a. Bagi Pemilik PT. GVP

- Dapat memudahkan pemilik perusahaan untuk mengetahui laporan

keuangannya setiap bulan, sehingga nantinya pemilik dapat mengetahui

bagaimana kondisi keuangan perusahaan secara rutin.

- Dengan adanya sistem akuntansi yang baru dan sudah menggunakan

komputer, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kualitas

bisnisnya.

b. Bagi Penulis

- Untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh selama belajar

di Universitas Katholik Soegijapranata.

- Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam mengembangkan

sistem akuntansi berbasis RAD pada PT. GVP.

c. Bagi Akademisi atau Peneliti

- Penelitian ini sebagai bahan referensi dan pengetahuan mengenai

perancangan sistem informasi akuntansi untuk penelitian-penelitian yang

selanjutnya.

d. Bagi Pembaca



5

- Mendapatkan informasi mengenai perancangan sistem informasi akuntansi

menggunakan metode RAD.

1.6. Kerangka Penelitian

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian

Siklus Akuntansi Lama PT. GVP

Masalah yang timbul:

1. Pencatatan transaksi perusahaan hanya sebatas rekapan data.

2. Sistem persediaan yang ada hanya menampilkan jumlah barang saja tidak ada nilai

persediaan.

3. Belum adanya sistem perhitungan pembelian impor yang terkomputerisasi.

4. Belum adanya laporan keuangan dan laporan operasional perusahaan.

Kelemahan dari masalah yang timbul:

1. Resiko kehilangan dan kesalahan data, karena pencatatan transaksi secara manual.

2. Laporan stok barang dagang datanya sering tidak akurat dan tidak adanya nilai

harga pokok persediaan.

3. Perhitungan harga barang pembelian impor rawan terjadi kekeliruan.

4. Pencatatan jurnal transaksi keuangan tidak ada, sehingga tidak dapat

menghasilkan laporan keuangan dan laporan operasional perusahaan.

“Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer Pada Perusahaan
Distributor Alat Diagnostik Medis PT. GVP Dengan Pendekatan Rapid

Application Development (RAD)”
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1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini diuraikan dalam lima bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang penilitian, perumusan masalah, batasan

masalah, tujuan dan manfaat yang diperoleh dari penilitian, kerangka pikir dan

sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini akan membahas mengenai teori-teori yang digunakan sebagai referensi

dalam melaksanakan perancangan sistem informasi akuntansi dengan metode

Rapid Application Development (RAD).

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum obyek penelitian, jenis

dan sumber data, teknik pengumpulan data, prosedur yang sedang berjalan,

diagram aliran data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bab ini akan membahas mengenai hasil dan analisis pengembangan sistem

informasi akuntansi menggunakan metode Rapid Application Development (RAD).

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menyajikan tentang kesimpulan-kesimpulan dari semua permasalahan

yang dibahas pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang

diberikan oleh peneliti kepada pihak-pihak yang terkait.
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