BAB I
1. PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Sekarang ini kita sudah hidup dijaman yang dimana teknologi
sudah berkembang dengan sangat lah pesat. Apalagi dijaman sekarang jika
tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi kita akan selalu tertinggal
dengan negara lain. Dan sekarang ini kita sudah hidup di jaman yang
teknologi sudah menjadi kebutuhan pokok terutama di bidang ekonomi
atau bidang industri, dahulu kegiatan ekonomi dalam suatu industri masih
menggunakan pecatatan segala kegiatan industri dengan metode manual,
tetapi sekarang sudah mulai beralih dengan sistem komputerisasi dalam
proses pencatatannya.
Dalam penggunaan sistem informasi dengan sistem komputerisasi
ini memiliki penilaian positif dan negatif, negatifnya budget yang
dikeluarkan untuk membeli sebuah program sistem ini bisa di bilang
mahal tergantung dengan spesifikasi sistem tersebut. Sedangkan positifnya
segala kegiatan bisa tercatat dengan rapi sehingga bisa membantu
pengguna informasi akuntansi ini bisa lebih mudah memahami dan
melihat perkembangan sebuah perusahaan. Sedangkan dengan metode
manual juga ada positif dan negatifnya, negatifnya pencatatan kurang
efektif dan membutuhkan proses yang lebih lama daripada penggunaan
komputer, positifnya budget yang dikeluarkan jauh lebih kecil daripada
penggunaan sistem komputer.
Jika melihat perkembangan ekonomi kedepan tentunya dengan
sistem komputerisasi ini bisa lebih menunjang kinerja sebuah perusahaan
guna membantu dalam pengambilan suatu keputusan dalam perkembangan
sebuah perusahaan.
Perusahaan yang penulis pilih adalah CV. Lira Pratama, yang
bertempat di jalan Condrokusumo no. 17. Perusahaan ini bergerak di
bidang Pet care. Sebuah perusahaan manufaktur yang menyediakan
kebutuhan para pecinta anjing dan kucing dari shampoo hingga ke
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pengobatan. Dalam perusahaan ini memiliki kegiatan dari pembelian
bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses produksi, penyimpanan
barang jadi, dan proses penjualan ke Pet shop di sekitar jawa.
Perusahaan ini dalam proses pencatatannya masih dengan metode
manual. Tidak hanya pencatatan, segala aktivitas produksi yang terjadi
dalam CV. Lira Pratama ini masih dilakukan secara manual, dan belum
ada

pelaporan

Akuntansi.

Sehingga

tingkat

kesalahan

dalam

pencatatanjuga masih tinggi dan belum disertai dengan laporan akuntansi
di CV. Lira Pratama
Dari latar belakang yang sudah disampaikan oleh peneliti, maka peneliti
akan melakukan penelitian dengan judul “Perancangan Sistem Informasi
Akuntansi Berbasis Teknologi Informasi (TI) Pada CV. Lira Pratama
Dengan Menggunakan Metode Rapid Application Development (RAD).

1.2

Perumusan Masalah
Berdasarkan dengan latar belakang tadi maka dapat di simpulkan bahwa
perumusan masalahnya adalah “bagaimana penerapan dan perancangan
sistem informasi akuntansi berbasis teknologi informasi (TI) Pada CV.
Lira Pratama dengan menggunakan metode Metode Rapid Application
Development (RAD).”

1.3

Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini yaitu menerapkan dan merancang
sistem informasi untuk CV. Lira Pratama. Yang diharapkan dapat
membantu menunjang proses input dan hasil output yang lebih
efektif dan akurat, serta menghasilkan laporan yang lengkap dan
rincisesuai yang diharapkan bagi Owner CV. Lira Pratama,
sehingga dapat membantu Owner dalam membuat sebuah
keputusan untuk perkembangan perusahaan ini.

1.3.2 Manfaat Penelitian
a. Bagi owner CV Lira Pratama
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Dengan sistem informasi, owner dapat meningkatkan
keefektifitas kegiatan perusahaan dan meminimalisir resiko
kesalahan yang ada.
b. Bagi penulis
Dengan

penelitian

ini

dapat

meningkatkan

ilmu

pengetahuan yang di peroleh di perkuliahan terutama mengenai
sistem

informasi

berbasis

metode

Rapid

Application

Development (RAD).
c. Bagi akademisi / penulis
Membantu dan memberikan acuan bagi peneliti lain agar
dapat menjadi pedoman penelitiannya dengan topik bahasan
yang sama.
d. Bagi pembaca
Bisa lebih memahamibagaimana proses merancang sistem
informasi akuntansi berbasis teknologi informasi.
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1.4

Kerangka Pikir

CV. Lira Pratama
Perusahaan dalam penginputannya masih menggunakan
metode manual

Kelemahan
1. Presentasi kesalahan atau timbul selisih dan
kecurangan sangatlah tinggi
2. Data yang dihasilkan tidak akurat
3. Proses penginputan tidak tertata dan kurang efektif
4. Laporan keuangan belum ada

Merancang dan
Menerapkansysteminformasiakuntansiberbasisteknol
ogiinformasidenganmetodeRapid Apllication
Development (RAD).
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1.5

Sistematika penulisan
Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab, sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini akan menjelaskan mengenaihal-hal umum yang akan di
gunakan peneliti dalam membuat skripsi yang berisi tentang latar
belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan
sistematika penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI
Bab ini akan menjelaskan mengenai teori-teori yang akan
digunakan peneliti sebagai dasar/acuan peneliti untuk menganalisa
permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini.
BAB III METODE PENELITIAN
Bab ini akan menjelaskan mengenai berisi tentang objek dan
tempat penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data,
teknik analisis, gambaran umum obyek penelitian, struktur organisasi
perusahaan, dan flowchartorganisasi tersebut.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini menjelaskan tahap-tahap pengembangan system yaitu
identfikasi awal, analisis kebutuhan, desain data, desain proses, dan tahap
implementasi.
BAB V PENUTUP
Bab ini berisi tentang kesimpulan berdasarkan bab-bab di atas dan
saran kepada perusahaan yang

bersangkutan dengan penelitian ini,

sehingga bisa berguna untuk perusahaan
.
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