
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Semakin majunya teknologi membuat perusahaan tradisional semakin terancam. 

Perusahaan tradisional harus melakukan perubahan ke sistem informasi yang membantu 

perusahaan tersebut dapat berjalan dengan lebih baik lagi. 

Permasalahan utama yang dialami oleh Panca Jaya yaitu di bagian stok. Pencatatan stok 

dilakukan secara manual yang kadang bisa terjadi kecurangan pegawai dalam memasukkan 

stok ke dalam buku. Selain itu juga pemilik dari Panca Jaya susah dalam melakukan 

pengecekkan stok secara manual, karena terjadi transaksi yang begitu banyak, pencatatan stok 

yang kurang tertata dan masih banyak kesalahan di buku stok tersebut, selain itu juga pegawai 

di Panca Jaya merupakan orang awam yang mengetahui tentang IT. 

Sebagai peneliti mengusulkan kepada pemilik Panca Jaya untuk menggunakan software 

yang sekiranya cocok untuk Panca Jaya, software tersebut yaitu INTEGRATED SYSTEM. 

INTEGRATED SYSTEM merupakan software akuntansi yang dapat membantu untuk 

melakukan pencatatan stok, selain itu juga bisa digunakan untuk pencatatan pembukuan, 

pembelian, penjualan dan sebagainya. 

Memilih software INTEGRATED SYSTEM dipilih karena software ini mempunyai 

fitur yang mudah digunakan oleh orang awam, selain itu juga telah disediakan paketan – 

paketan yang cocok yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Harga dari software ini pun 

terjangkau untuk digunakan di usaha menengah sampai menengah ke atas. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari Latar belakang di atas,timbulnya rumusan masalah sebagai berikut : 



1. Bagaimana merancang dan mengimplementasi Sistem Informasi Akutansi 

menggunakan Integrated System pada Toko Panca Jaya, khususnya dalam hal 

pencatatan stok? 

1.3 Ruang Lingkup 

1.3.1 Client 

Client yang menggunakan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi ini adalah Toko Panca 

Jaya. Toko Tersebut bergerak di bidang retail di Surabaya. Jenis Retail yang dilayani adalah 

seperti Ban mobil dan Ban Truk, dll seperti set ban(Ban dalam, Ban luar dan marset). Kantor 

toko ini terletak di Jl.Kapasan 175-A , Surabaya. Selain itu juga mempunyai beberapa gudang 

yang terletak di Kapasan, sidodadi dan margomulyo. 

1.3.2 Pengguna 

Pengguna aplikasi dibagi menjadi empat, yaitu Pembelian, Penjualan, Stok dan 

Akuntansi. Pembelian, Penjualan, Akuntansi adalah pihak tersebut bertanggung jawab untuk 

melakukan pemasukkan data – data transaksi. Bagian Pembelian dan Penjualan adalah pihak 

yang berhubungan dengan pergerakan stok. 

1.3.3 Software 

Aplikasi yang digunakan untuk Sistem Informasi Akuntansi di perusahaan Toko Panca 

Jaya adalah aplikasi Integrated System. Yang memiliki modul stok, pembelian, penjualan, 

finance, mutasi gudang. Penulis memilih software Integrated System dikarenakan telah 

melakukan perbandingan dengan beberpa software yang lain : 
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Tabel 1. 1Perbandingan Software 

Penulis melakukan perbandingan software, aspek yang dibandingkan yaitu price, user 

interface, security dan support. Perbandingan ini mempunyai fasilitas yang sama yaitu 

menggunakan 5 user. Dari perbandingan tersebut dapat dilihat Integrated System mempunyai 

harga yang standrard, selain itu juga secara tampilan juga lebih sederhana di banding program 

yang lainnya. Untuk tingkat keamanan dari setiap software mempunyai tingkat keamanan yang 

sama. 

Pada segi fasilitas support ketiga software itu mempunyai fasilitas yang cukup 

memuaskan. Perbandingan ini berdasarkan pengalaman dimana A******* sebagai salah satu 

software yang digunakan pada salah satu mata kuliah jurusan, O***** sebagai salah satu 

software yang digunakan pada saat Internship. Oleh sebab itu penulis memberikan solusi yang 

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia pada toko Panca Jaya dengan 

menggunakan Integrated System. 



1. 3.4 Hardware 

Perencanaan hardware yang digunakan untuk aplikasi tersebut adalah satu buah laptop 

yang berperan sebagai server. Sedangkan tiga laptop lainnya dapat digunakan untuk mengakses 

software . 

 

Spesifikasi Hardware Client : 

 Minimum Recommended 

Prosesor Dual Core Intel Core i3 

Sistem Operasi Windows 7 Windows 7 

Memory 2 GB 4 GB 

Space 80 GB 200 GB 

Tabel 1. 2Client Hardware Requirement 

 

Spesifikasi Hardware Server : 

 Minimum Recommended 

Prosesor Intel Core i3 Intel Core i5  

Sistem Operasi Windows 7 Windows 7 

Memory 4 GB 8 GB 

Space 80 GB 200 GB 

Tabel 1. 3 Server Hardware Requirement 

1.3.5 Batasan Masalah 

Penelitian ini dilakuan oleh penulis, dengan batasan masalah sebagai berikut : 

1. Software Integrated System hanya digunakan di dalam toko saja 



2. Laporan kas/bank dan buku besar tidak dilakukan di dalam software Integrated 

System, tetapi dilakukan dalam bentuk manual. Dikarenakan kerahasiaan data 

perusahaan. 

1.4 Tujuan Penelitian Tugas Akhir 

Dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk : 

1.Menyelesaikan permasalahan di bagian stok, yang awalnya menggunakan sistem 

tradisional dan akan di rubah dengan menggunakan sistem informasi akuntansi. 

2.Untuk mengatasi masalah ini, sistem informasi yang di terapkan dalam Panca Jaya 

yaitu menggunakan Integrated System  

1.5 Manfaat Penelitian Tugas Akhir 

Kegunaan penelitian mengenai sistem informasi akuntansi sebagai berikut : 

1. Untuk Penulis 

Peneliti dapat mengetahui seberapa bermanfaat sistem informasi akuntansi tersebut 

yang di realisasikan ke Panca Jaya , dan juga membantu peneliti buat kedepannya bila ada 

kasus perusahaan yang sama dengan Panca Jaya. 

2. Untuk Perusahaan 

Bagi Perusahaan yaitu membantu apakah benar – benar bermanfaat untuk pemilik tanpa 

harus membutuhkan banyak waktu dalam mengkontrol stok dan juga kesalahan dalam stok 

tersebut. Selain itu juga apakah dapat membantu pegawai – pegawai menjadi cepat dan mudah 

dalam melakukan pekerjannya itu. 

1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 

1.Wawancara dari pemilik Panca Jaya 

2. Survey di Panca Jaya 

3. Mengumpulkan data – data Panca Jaya 



4. Memasukkan data – data ke dalam Software Integrated System 

5. Pelatihan Software Integrated System 

6. Melakukan Follow Up 

1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Penulisan laporan tugas akhir ini tersusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Bab pendahuluan berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi pelaksanaan, dan sistematika penelitian. 

BAB II Landasan Teori 

Landasan Teori menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai dasar dalam 

penelitian ini. Adapun yang dibahas dalam bab ini adalah mengenai Sistem Informasi 

Akuntansi(SIA) dan Integrated System.   

BAB III Analisis  

Analisis membahas mengenai kebutuhan sistem yang dibutuhkan oleh perusahaan dan 

menjelaskan sistem yang berjalan saat ini. 

BAB IV Implementasi dan Pengujian 

Pada bab ini berisi mengenai penjelasan proses implementasi dan pengujian aplikasi 

Integrated System di perusahaan.  

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian tugas akhir ini. 

1.8 Company Profile 

Fokus Consultant adalah Perusahaan yang bergerak di bidang konsultan sistem 

informasi akuntansi. Dimulai pada tahun 2014, perusahaan ini bertujuan untuk memberikan 

solusi sistem informasi akuntansi bagi perusahaan tradisional menjadi perusahaan modern. 



Solusi yang ditawarkan adalah menerapkan sistem informasi. Beberapa software seperti 

Integrated System, Accurate, Omega Accounting dan masi banyak lagi, software itu 

disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang akan diterapkan.  

Perusahaan kami akan berusaha yang terbaik dalam mengerjakan setiap proyek agar 

bisa mendapatkan kepercayaan dari pelanggan dan dapat mendapatkan koneksi dari teman – 

teman yang telah menjadi pelanggan. Proses follow up juga akan dilakukan dengan pelanggan 

agar dapat selalu menjaga hubungan dengan pelanggan. 

Pendapatan yang diperolah dari perusahaan ini berasal dari jasa implementasi sistem 

informasi akuntansi, sesi pelatihan dan juga penjualan software yang akan diadakan bagi 

pengguna. Beberapa perusahaan sistem informasi akuntansi merupakan partner kami. 

Kegiatan yang perusahaan kami lakukan adalah meeting dengan klien, implementasi sistem, 

pelatihan, follow up. Biaya yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha ini adalah biaya – biaya 

untuk pembelian software dan hardware, transportasi, biaya operasional. 

 


