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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pada jaman modern kemajuan teknologi semakin pesat. Banyak yang 

membutuhkan teknologi informasi, terutama perusahaan, industri dan berbagai sector 

lainnya. Teknologi informasi yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan sering disebut 

sebagai sistem informasi akuntansi (SIA). Sistem Informasi Akuntansi merupakan 

salah satu jenis atau satu dari jenissistem informasi yang ada pada perusahaan atau 

organisasi yang bersifat formulir, catatan dan laporan ini kemudian dikoordinasikan 

sedemikian rupa untuk dapat menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh 

managemen, investor atau pemegang saham untuk bisa digunakan dalam pengelolaan 

dan keputusan di perusahaan. Tujuan dari adanya sistem informasi akuntansi adalah 

pengumpulan, yang kemudian memproses dan melaporkan segala informasi aktivitas 

bisnis yang ada kaitannya dengan aspek keuangan. 

Dengan adanya sistem informasi akuntansi, perusahaan sangat diuntungkan dan 

kehadirannya sangat penting dan dibutuhkan bagi perusahaan. Karena sistem 

informasi akuntansi diharapkan mampu menyediakan informasi akurat dan tepat 

waktu, dengan begitu pemimpin perusahaan maupun investor mampu meningkatkan 

kualitas dan mengurangi atau alokasi biaya yang kurang efektif dan mampu 

mengambil keputusan dengan sangat baik. Itulah kenapa sistem informasi akuntansi 

sangat penting bagi perusahaan. Bisa dibayangkan apabila dalam sistem informasi 

akuntansi tidak bekerja dengan baik atau kurang optimal, hal ini menyebabkan 

kegiatan bisnis perusahaan tidak berjalan lancar, kurang akuratnya informasi. Oleh 

karena itu banyak perusahaan membayar tinggi sistem informasi akuntansi demi 

kelancaran bisnis dan tercapainya tujuan perusahaan. Tanpa adanya sistem yang baik 
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berakibat fatal bagi finansial maupun arah perusahaan. Perusahaan tidak bijak dalam 

hal manajemen keuangan dan pengambilan keputusan. Untuk menangani masalah itu 

diperlukan evaluasi sistem, tujuan evaluasi sistemsendiri adalah untuk mengetahui 

proses yang berlangsung dalam sistem tersebut, yang terdiri dari input, proses dan 

output. Input dalam sistem informasi akuntansi adalah memasukkan data kegiatan 

bisnis yang berkaitan dengan keuangan. Dalam melakukan input data melibatkan 

tenaga kerja yang tidak lain adalah karyawan perusahaan. Hal ini dapat 

mengakibatkan kesalahan yang tidak disengaja pada saat input data.yang sering 

disebut sebagai human error.Akibatnya informasi yang diperoleh perusahaan menjadi 

tidak akurat dan relevan. Ini berdampak pada saat pengambilan keputusanoleh 

perusahaan. Karena dengan menggunakan sistem informasi akuntansi, perusahaan 

dapat melihat informasi akurat mengenai keuangan, aktivitas utama perusahaan, juga 

bisa meningkatkan kualitas dan mengalokasikan biaya secara baik. Dari sistem 

informasi akuntansi juga para pemimpin, investor mampu mengambil keputusan 

dengan tepat. Karena pada sistem informasi akuntansi terdapat kumpulan data 

mengenai aktivitas bisnis dalam suatu perusahaan. Dari kumpulan laporan aktivitas 

bisnis, sistem informasi akuntansi mempunyai tujuan pengumpulan dan 

menyimpanan data tentang aktivitas suatu organisasi atau perusahaan mengenai 

transaksi keuangan yang kemudian dijadikan informasi yang dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan. Karena fungsinya itu, kebutuhan teknologi informasi, 

khususnya sistem informasi akuntansi meningkat dari tahun ke tahun. 

Dari keseluruhan uraian yang saya bahas di atas, penulis mempunyai 

ketertarikandalam melakukan penelitian pada PT Kobe Boga Utama. PT Kobe Boga 

Utama adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 1979 dan bergerak di bidang 

distribusi. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan apa yang telah saya uraikan pada latar belakang di atas, 

permasalahan dapat di rumuskan sebagai berikut: 
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1. Apakah sistem informasi akuntansi di PT Kobe Boga Utama sudah efektif? 

2. Apa saja kelemahan dan kelebihan dari sistem yang telah digunakan pada 

perusahaan PT Kobe Boga Utama? 

3. Jika pada sistem belum efektif, apa solusi yang harus dilakukan? 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah system informasi penjualan pada 

PT Kobe Boga Utama dengan menggunakan metode PIECES. 

 

1.4.Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui keefektifan system informasi akuntansi pada PT Kobe Boga 

Utama. 

2. Mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan system yang digunakan oleh 

perusahaan. 

3. Mencari solusi dari kelemahan yang ditemukan pada system perusahaan 

1.4.2. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang saya lakukan pada PT Kobe Boga Utama, dapat bermanfaat 

atau dimanfaatkan untuk: 

1. Pihak Manajemen 

Dengan adanya penelitian dan evaluasi ini, diharapkan mampu 

memberikan saran dan sebagai bahan yang bisa dijadikan pertimbangan 

bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasi supaya lebih 

efektif dan efisien bagi perusahaan. 

2. Penulis 

Dari penelitian ini gunakan sebagai bahan kajian ilmiah secara deskriptif 

serta berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam 

menerapkan teori-teori yang sudah diperoleh di bangku kuliah. 
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3. Bagi Universitas Katolik Soegijapranata 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memperkaya literature atau 

bahan bacaan di perpustakaan UNIKA Soegijapranata Semarang. 
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1.5.Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.1 Kerangka Pikir 

Sistem informasi akuntansi pada PT Kobe Boga Utama akan dievaluasi 

menggunakan metode PIECES yang akan menghasilkan kelemahan dan kelebihan 

yang ada pada sistem yang digunakan perusahaan. Dari kelemahan sistem tersebut 

penulis akan memberikan solusi atau masukan untuk memperbaiki kelemahan yang 

ada pada sistem tersebut. Selain itu penulis memeberikan analisa tentang keefektifan 

sistem yang digunakan pada perusahaan.  

Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi PT Kobe Boga 

Utama 

Analisis Metode PIECES 

Keunggulan atau 

Kelebihan Sistem 

Kelemahan Sistem 

Solusi alternatif pada 

penggunaan sistem 


