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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia telah menjadi salah saru Negara berkembang yang sudah berkomitmen 

untuk menerapkan perkembangan teknologi yang ada. Sebagian besar masyarakat telah 

merasakan manfaat dan kemudahan dari kemajuan teknologi diberbagai aspek kehidupannya. 

Perkembangan lingkungan yang semakin cepat dan dinamis dibantu dengan kemajuan teknologi 

di hampir semua aspek kehidupan sehari-hari membuat terjadinya transformasi dari masyarakat 

yang awalnya tradisional kini menjadi masyarakat informasi. 

Perkembangan teknologi juga telah membuat persaingan bisnis menjadi semakin ketat. 

Untuk mengikuti laju persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan perlu mulai menerapkan 

sistem informasi yang akan menyediakan informasi yang mendukung efisiensi operasi 

perusahaan dan menunjang manajemen yang efektif.. Manajemen harus bisa tanggap dengan 

perkembangan lingkungan yang terjadi jika ingin bertahan dan meningkatkan kinerja bisnisnya. 

Pengaruh perkembangan teknologi yang mencakup informasi, peralatan, dan proses mengubah 

input yang ada menjadi output yang dibutuhkan harus bisa dirasakan oleh manajemen sebuah 

organisasi bisnis. Dalam hal ini, peran informasi dalam perusahaan harus bisa dipahami dengan 

baik oleh manajemen. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Soudani (2012) menunjukkan bahwa 

sistem informasi akuntansi menjadi faktor yang paling mempengaruhi kinerja keuangan dalam 

perusahaan yang telah terdaftar di Dubai Financial Market(DFM). Dalam penelitian yang sama 

juga ditemukan bahwa sistem informasi akuntansi menjadi factor penting dalam membangun 
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kinerja organisasi melalui pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan dari data keuangan dan 

akuntansi yang akan dievaluasi sehingga dapat meningkatkan proses pengambilan keputusan, 

kualitas informasi akuntansi, evaluasi kinerja, pengendalian internal dan dapat memfasilitasi 

transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Selain itu penulis juga memakai penelitian Ling Li 

(2014) yang menjelaskan bahwa penerapan sistem produksi yang baik akan secara langsung 

berdampak pada kegiatan operasional perusahaan.   

Dalam bidang akuntansi kini sudah dikenal yang namanya Accounting Information 

Sistem/AIS yang menjadi salah satu sistem informasi yang telah menggunakan teknologi 

informasi. Sekarang sistem informasi akuntansi berbasis teknologi sudah banyak dikembangka 

guna memberikan kemudahan  untuk menghasilkan informasi yang terpercaya, tepat waktu, 

mudah dipahami dan  relevan. Bagi para pemakai, penerapan sistem informasi ini juga dipakai 

sebagai penyedia informasi untuk mengambil keputusan yang tepat. 

Kehadiran teknologi memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Tingkat efisiensi 

operasi dalam perusahaan dan kinerja perusahaan dapat ditingkatkan, begitu juga teknologi 

informasi dapat meringankan aktivitas bisnis dan menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, 

relevan, lengkap, mudah dipahami, tepat waktu dan teruji dalam bidang perencanaan, 

pengendalian maupun pengambilan keputusan manajemen. 

Sistem informasi berperan penting untuk memberi dukungan strategis dalam menjalankan 

proses bisnis suatu perusahaan. Sistem informasi juga dapat digunakan guna melancarkan proses 

produksi yang mengolah bahan baku hingga menjadi barang jadi sesuai dengan  permintaan 

konsumen dan dapat membantu manajemen dalam menentukan harga pokok produksi sesuai 

dengan produk dan tenaga yang diperlukan. Divisi-divisi yang terlibat harus diawasi dengan baik 
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supaya prosedur proses produksi juga dapat berjalan dengan baik. Dalam perusahaan 

manufaktur, sistem informasi yang efektif diharapkan mampu memberikan rekap data dan 

penentuan harga jual yang baik sesuai dengan proses produksi setiap produk. . Sistem informasi 

yang baik diharapkan dapat mengurangi timbulnya beberapa permasalahan yang sering terjadi di 

dalam proses produksi suatu perusahaan manufaktur, seperti kurangnya bahan baku saat proses 

produksi berlangsung dan kurangnya dokumen yang mendukung kegiatan produksi. Penerapan 

sistem informasi akuntansi pada proses produksi juga pengecekan dan pengawasan proses 

produksi yang berlangsung di suatu perusahaan harus dilakukan dengan baik, perusahaan 

diharapkan dapat menggunakan sistem tersebut  guna mengurangi masalah-masalah yang terjadi 

dan dapat meningkatkan kelancaran kegiatan operasional perusahaan. Oleh sebab itu, analisis 

sistem informasi akuntansi proses produksi harus dilakukan oleh perusahaan. 

PT Kind Sari Pranakarya yang memiliki produk utama berupa compound camelback, 

cushion gum, procured tread(linear tread) dan ban vulkanisir/retread ini juga menerima product 

by order seperti rubber rollers, elastomer bearing pad (bantalan jembatan), fender kapal, dan 

flap/marset, patch, escavator track shoe, dan lain-lain. Untuk memenuhi keinginan dan 

kebutuhan konsumen yang berbeda-beda, perusahaan ini juga dapat memproduksi permintaan 

konsumen sesuai dengan tingkat kekerasan maupun bentuk yang dibutuhkan. Hal ini membuat 

tingkat harga pokok produk yang berbeda karena dengan tingkat kekerasan yang berbeda, maka 

bahan yang dibutuhkan juga memiliki kadar yang berbeda pula. 

Ditemukan bahwa perusahaan masih menentukan harga dan tingkat keuntungan yang 

belum sesuai dengan kebutuhan dan beban yang dikeluarkan untuk memproduksi permintaan 

konsumen. Hal ini membuat harga jual lebih rendah / lebih tinggi dari harga dipasaran. 

Pencatatan dan proses penentuan harga pokok produksi diperlukan agar manajer produksi dapat 
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memutuskan tingkat keuntungan dari harga produk sesuai dengan permintaan konsumen yang 

dapat berbeda-beda. Pencatatan dan proses penghitungan produksi juga dapat membantu 

manajemen dalam menentukan harga dan kualitas produk yang dapat bersaing dalam pasar. 

Namun PT. Kind Sari Pranakarya Semarang masih melakukan pencatatan dan perhitungan 

proses produksi menggunakan Microsoft office excel dan penghitungan secara manual, selain itu 

setelah ditelusuri perusahaan belum menghasilkan laporan keuangan yang lengkap sejak tahun 

2018. Penyebab nya karena bagian keuangan yang menangani bagian laporan keuangan telah 

berhenti dari tahun 2019 dan perusahaan belum menemukan pegawai yang dapat menjalankan 

program keuangan yang digunakan sebelumnya dan hanya menggunakan Microsoft excel 

sebagai program keuangan yang digunakan. Penggunaan Microsoft excel juga membuat manajer 

produksi harus selalu memperbarui harga beli bahan baku jika terjadi kenaikan/penurunan harga 

beli dan harus melaporkan perubahan harga pada bagian akuntansi secara manual. 

Dengan sudah adanya manajemen baru yang dapat mengembangkan sistem dalam 

perusahaan dan beberapa karyawan baru yang masih dalam usia berkembang, maka Perusahaan 

perlu menerapkan sistem informasi akuntansi yang juga dapat digunakan untuk mendukung 

kegiatan operasional proses produksi dan penghitungan harga pokok produksi dan harga jual 

yang tepat. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka disusunlah proposal 

penulisan skripsi dengan judul “Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi 

berbasis Teknologi pada PT. Kind Sari Pranakarya Semarang dengan Metode Rapid 

Application Development.” 

 

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah 
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Melihat kebutuhan informasi yang dibutuhkan perusahaan, maka diperlukan sebuah sistem 

terkomputerisasi. Karena itu, penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

“Bagaimana desain sistem informasi akuntansi di PT. Kind Sari Pranakarya Semarang 

dengan menggunakan metode Rapid Application Development.” 

Desain sistem informasi tidak akan dibatasi. Laporan yang akan dihasilkan menyesuaikan 

dengan kebutuhan perusahaan. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang desain sistem informasi akuntansi pada 

PT. Kind Sari Pranakarya Semarang dengan menggunakan metode Rapid Application 

Development agar mampu membantu pencatatan transaksi yang ada di PT Kind Sari Pranakarya 

Semarang. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi : 

i. Bagi PT. Kind Sari Pranakarya Semarang penulis sangat berharap penelitian ini dapat 

membantu proses pencatatan transaksi pada perusahaan . Diharapkan perusahaan dapat 

meningkatkan kinerja kegiatan operasional sehari-hari dan menghasilkan informasi 

akuntansi dan proses produksi yang akurat untuk dapat dijadikan pertimbangan yang 

handal bagi manajemen dalam mengambil keputusan. 

ii. Bagi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, penulis berharap dapat 

menambahkan pengetahuan dan wawasan mengenai desain sistem informasi akuntansi 
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khususnya pada proses produksi dengan menggunakan metode Rapid Application 

Development yang diterapkan pada PT Kind Sari Pranakarya Semarang. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi lima (5) bab yang terdiri 

dari : 

Bab I.   Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan dan batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka piker, dan sistematika penulisan. 

Bab II.  Landasan Teori yang menguraikan teori-teori yang akan menjadi dasar 

dalam penelitian ini. 

Bab III.  Metode Penelitian, terdiri dari sumber dan jenis data yang digunakan 

dalam penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis dan gambaran dari PT. Kind 

Sari Pranakarya Semarang. 

Bab IV.  Hasil dan Analisis, berisi tentang uraian perancangan sistem informasi 

akuntansi untuk PT. Kind Sari Pranakarya Semarang. 

Bab V.  Kesimpulan dan Saran, berisi tentang kesimpulan, saran, dan keterbatasan 

yang ditemukan dari bagian sebelumnya 

  


