
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Peranan Teknologi Informasi (TI) semakin meningkat di Indonesia. Hal 

tersebut dibuktikan dengan bertambahnya jumlah perusahaan yang mulai 

menggunakan teknologi informasi dalam proses bisnisnya. Oleh karena itu, tidak 

dapat dipungkiri penerapan TI membawa banyak dampak positif yang penting 

terhadap perkembangan bisnis berbagai jenis perusahaan.  

Teknologi informasi dapat memenuhi kebutuhan perusahaan akan Sistem 

Informasi (SI) yang cepat dan akurat dalam mendukung proses bisnis. Sistem 

Informasi Akuntansi (SIA) adalah salah satu kebutuhan SI perusahaan. Kemajuan 

suatu usaha karena bidang teknologi informasi, telekomunikasi dan komunikasi 

yang begitu pesat dan berorientasi pada teknologi informasi. Diikuti dengan 

semakin gencarnya globalisasi dunia saat ini, maka teknologi informasi juga 

semakin marak dalam dunia bisnis. Bagi pelaku bisnis yang masih awam akan 

teknologi informasi dan komunikasi wajib mengenal juga mempelajari agar 

perusahaannya mengalami pertumbuhan dan perkembangan.  

Sebuah kerangka bagaimana untuk menggabungkan teknologi ke strategi 

pengambilan keputusan di tingkat eksekutif berfokus pada gagasan bahwa 

teknologi memiliki peran yang besar dalam persaingan dan efektifitas sebuah 

bisnis. Sistem Informasi yang ada saat ini sudah tidak lagi merupakan suatu hal 

asing dalam dunia bisnis, sebaliknya malah menjadi kunci utama dalam 

menjalankan usaha pada zaman sekarang ini. Dengan adanya Sistem Informasi, 



 

 

dapat menghasilkan dokumen-dokumen pendukung bisnis dengan lebih cepat 

(Tipple, 2010).  

Dengan tersedianya dukungan sistem informasi yang cepat dan akurat 

dalam menjalankan proses bisnis, maka peningkatan kinerja akan lebih mudah 

tercapai. Optimalisasi biaya dan waktu yang terjadi secara langsung menjadi 

kekuatan perusahaan untuk menghadapi persaingan secara kompetitif dengan 

perusahaan–perusahaan lain. Ketika sebuah organisasi menjadi semakin besar dan 

kompleks, tentunya informasi akan menjadi semakin penting sebagai salah satu 

alat bantu bagi manajer dalam menjalankan tugas serta fungsinya (Husni, Tandra, 

& Anugrah, 2013). 

Toko Bali Jaya adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang retail dan 

grosir barang campuran kebutuhan rumah tangga. Perusahaan dalam 

kesehariannya, sudah menggunakan program Integrated System sebagai alat bantu 

sistem pencatatan terkomputerisasi dalam menghasilkan dokumen-dokumen serta 

pada saat menghasilkan laporan laba rugi setiap bulannya. Fitur yang ada pada 

program Integrated System berfokus pada sistem informasi akuntansi, seperti 

stock control yang memberikan laporan stock dibawah rata-rata atau overstock, 

jadwal jatuh tempo pembayaran ke supplier, sales order, kredit limit pelanggan, 

dan reward point.  Namun fitur yang dimiliki oleh software yang digunakan saat 

ini, masih belum dioptimalkan pemakaiannya, serta setiap alur proses bisnis tidak 

terdokumentasi dan tidak memiliki Standard Operation Procedure (SOP). 

Berdasarkan PEST analysis implementasi sistem informasi akuntansi 

Integrated System memiliki peluang yang besar. Dari sisi politik, pengembangan 



 

 

dan analisis sistem informasi akuntansi dapat memberikan manfaat bagi 

perusahaan dalam menetapkan pajak perusahaan secara lebih akurat dan 

terdokumentasi. Hal ini cukup penting mengingat setiap perusahaan wajib 

memberikan pajak kepada pemerintah sesuai dengan pendapatan mereka. 

Tingkat kebocoran perusahaan meningkat diiringi dengan semakin 

kompleksnya suatu perusahaan. Dari yang tadinya merupakan perusahaan 

keluarga yang ditangani oleh sekeluarga, mulai menggunakan tenaga diluar 

keluarga seiring dengan berkembangnya perusahaan. Dari sisi ekonomi, manfaat 

yang diberikan dari sistem informasi akuntansi adalah kontrol sistem yang 

terfokus pada keuangan perusahaan untuk mengurangi tingkat kebocoran. 

Dengan adanya pengembangan sistem informasi akuntansi serta 

dokumentasi SOP pada perusahaan, maka melihat dari sisi sosial pada PEST 

analysis. Dapat memberikan manfaat bagi karyawan perusahaan dalam 

mengerjakan kewajiban, apabila ada suatu hal yang tidak mereka ketahui. Hal ini 

perlu diperhatikan karena tanpa bantuan arahan yang jelas secara tertulis, 

karyawan terkadang tidak tahu apa kewajiban posisi yang mereka tempati saat ini 

serta tanggung jawab mereka.  

Diharapkan dengan pengembangan sistem informasi akuntansi, proses 

bisnis perusahaan menjadi lebih baik daripada sebelumnya disegala aspek. Dari 

sisi PEST analysis, proses bisnis ini dikategorikan sebagai pemanfaatan teknologi. 

Proses bisnis yang menggunakan teknologi yang tidak didapatkan dengan 

tradisional yaitu tingkat akurasi perhitungan, penyimpanan data, proses bisnis 

yang berhubungan.  



 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang ditemukan pada penelitian ini yaitu : 

1. Mengetahui masalah apa saja yang tidak dapat ditangani oleh sistem 

informasi yang saat ini berjalan pada perusahaan. 

2. Apa rekomendasi yang dapat diberikan untuk membantu penyelesaian 

masalah yang ada pada sistem informasi lama ? 

1.3. Ruang Lingkup 

Dalam melakukan analisis dan implementasi pada Toko Bali Jaya, batasan 

ruang lingkup tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Siklus Pengeluaran : 

 Pembelian Barang : 

a) Proses pembuatan purchase order 

b) Proses pembuatan surat permintaan penawaran harga 

c) Proses return pembelian 

d) Bukti dokumen formulir pemesanan 

e) Pengeluaran kas tunai / kredit dengan menggunakan giro 

f) Pencatatan utang pembelian kredit 

 Penerimaan Barang : 

a) Proses penerimaan barang yang dipesan 

b) Proses pengecekan dengan bukti pemesanan 

c) Dokumen mengenai persediaan 

d) Prosedur penerimaan barang  

e) Bukti penerimaan barang & perhitungan fisik 



 

 

 Pelunasan Utang : 

a) Proses pengeluaran kas berupa tunai / kredit. 

b) Proses pembayaran utang. 

c) Proses pencatatan pengeluaran kas / giro. 

d) Proses pencatatan laporan pelunasan utang. 

2. Siklus Pendapatan : 

 Penjualan : 

a) Proses pemesanan barang. 

b) Proses pengecekan limit kredit. 

c) Proses pembuatan penawaran harga barang. 

d) Proses pembuatan sales order. 

e) Proses pembuatan surat jalan. 

f) Proses pembuatan faktur penjualan. 

g) Proses pengiriman barang. 

h) Proses pencatatan laporan penjualan kredit. 

i) Proses pencatatan laporan tanggal jatuh tempo. 

 Limit Kredit : 

a) Proses pengecekan limit kredit. 

b) Proses update limit kredit. 

 Retur Barang : 

a) Proses pengecekan  barang returan. 

b) Proses pembuatan retur barang. 

c) Proses pengecekan dan pengiriman barang baru. 



 

 

d) Proses pencatatan laporan retur barang. 

 Penagihan Piutang : 

a) Proses pengecekan tanggal jatuh tempo. 

b) Proses pembuatan surat tagihan. 

c) Proses penagihan kepada pelanggan. 

d) Proses pembayaran piutang. 

e) Proses pencatatan laporan penerimaan kas. 

f) Proses pencatatan laporan analisa umur piutang. 

g) Proses update limit kredit. 

h) Proses laporan penilaian pelanggan. 

3. Keuangan : 

 Laporan : 

a) Pembuatan laporan laba rugi. 

Jika dibutuhkan aplikasi tambahan maka rekomendasi aplikasi akan di outsource 

ke pihak ketiga. 

1.4. Tujuan Penelitian Tugas Akhir 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah, sebagai berikut : 

1. Menganalisis dan mengindentifikasi masalah - masalah apa saja yang 

terdapat pada sistem informasi yang berjalan saat ini di Toko Bali Jaya. 

2. Menghasilkan rekomendasi perbaikan sistem dari masalah yang 

teridentifikasi berdasarkan sistem informasi yang berjalan saat ini di Toko 

Bali Jaya. 



 

 

1.5. Manfaat Penelitian Tugas Akhir 

Manfaat penelitian ini terhadap Toko Bali Jaya yaitu sebagai berikut : 

1. Memperoleh hasil identifikasi & solusi rekomendasi atas kelemahan-

kelemahan dari sistem yang saat ini berjalan. 

2. Memudahkan training pegawai baru dengan adanya SOP dan Job 

Description yang jelas. 

3. Meningkatkan performa pegawai dalam mengerjakan kewajiban mereka 

dengan adanya panduan SOP. 

1.6. Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 

Metodologi pelaksanaan yang digunakan, sebagai berikut : 

1. Metode Analisis 

a) Studi Pustaka 

a) Internet (Browsing) 

Untuk menganalisis sistem informasi pembelian, penjualan, 

keuangan, penulis menggunakan sumber-sumber dari 

internet yang relevan dengan topik sistem infomasi proses 

bisnis Toko Bali Jaya. 

b) Buku 

Untuk menganalisis sistem informasi penjualan pada Toko 

Bali Jaya, penulis menggunakan beberapa buku yang 

membahas tentang teori sistem informasi akuntansi dan 

buku-buku yang berhubungan dengan sistem informasi 

penjualan. 



 

 

b) Studi Lapangan 

i. Wawancara  

Penulis mewawancarai manajemen perusahaan untuk 

mengetahui struktur organisasi, kebijakan perusahaan dan 

proses bisnis penjualan perusahaan yang sedang berjalan. 

ii. Observasi 

Penulis mengamati kegiatan penjualan, ssmpai penerimaan 

pembayaran. 

iii. Review Dokumen 

Penulis mempelajari aktivitas dokumen-dokumen yang 

digunakan dalam aktivitas penjualan pada Toko Bali Jaya. 

iv. Konfirmasi 

Penulis menanyakan langsung kepada pihak manajemen 

Toko Bali Jaya mengenai suatu kejadian atau kasus yang 

ditemui di lapangan pada saat melakukan observasi atau 

berdasarkan diskusi dengan pekerja lapangan. 

v. Prosedur Analisis 

Penulis menganalisa kegiatan data perusahaan yang 

digunakan untuk mengahasilkan laporan yang dibutuhkan 

untuk proses penjualan sampai penerimaan pembayaran 

pada Toko Bali Jaya. 

2. Metode Pengembangan 

Tahapan dalam pengembangan sistem informasi akuntansi 



 

 

akan melalui tiga tahap sebagai berikut : 

1. Studi Pendahuluan: 

a. Analisis pendahuluan 

b. Penyusunan usulan pelaksanaan analisis 

sistem 

c. Pelaksanaan analisis sistem 

d. Penyusunan laporan hasil analisis sistem 

2. Desain sistem : 

a. Usulan desain sistem secara garis besar  

b. Laporan final desain sistem secara garis 

besar 

c. Laporan final desain sistem secara terinci 

3. Implementasi sistem usulan : 

a. Persiapan implementasi sistem usulan 

b. Pelatihan karyawan 

c. Konversi system 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.7. Sistematika Penulisan Buku Tugas Akhir 

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab, yaitu : 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang,  ruang lingkup, tujuan 

dan manfaat dari penulisan, metodologi penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori dasar mengenai Sistem 

Informasi, Sistem Informasi Akuntansi, Proses Bisnis, dan 

Dokumentasi. 

BAB III : ANALISIS DAN DESAIN SISTEM 

Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang perusahaan, 

struktur organisasi perusahaan, job description setiap bagian pada 

perusahaan serta usulan rekomendasi sistem baru. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Bab ini akan membahas mengenai usulan rancangan sistem yang 

baru dari identifikasi masalah yang timbul pada sistem yang telah 

berjalan.  

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir ini akan diberikan kesimpulan dari hasil dan 

perancangan dari bab sebelumnya serta diberikan sejumlah saran 

guna membantu meningkatkan kinerja perusahaan. 



 

 

1.8. Company Profile 

Improve Consultant adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa 

implementasi sistem informasi khususnya bagi perusahaan yang siap untuk 

meningkatkan performa kegiatan operasional sehari-hari dari tradisional menjadi 

terkomputerisasi. Pada saat ini Improve Consultant membantu dalam penerapan 

implementasi sistem informasi akuntansi, CRM, dan HRM. Penawaran jasa 

Improve Consultant juga termasuk pembuatan dokumen berhubungan dengan alur 

proses bisnis / flowchart, standard operation procedure (SOP), dan Job 

Description.  

Melihat dari sisi entrepreneurship, peluang usaha yang memanfaatkan sistem 

informasi sangat besar. Ini dikarenakan Indonesia merupakan Negara berkembang 

yang perlahan tapi pasti akan mengikuti gaya dari Negara maju dibidang 

teknologi. Banyak perusahaan yang dalam kesehariannya, masih menggunakan 

proses manual sebagai aktifitas dagang. Apabila mereka ingin bersaing dengan 

kompetitor yang tentunya merupakan pendatang baru yang memanfaatkan 

teknologi terbaru. Perubahan pada proses bisnis yang lebih cepat tidak dapat 

dipungkiri harus dilakukan, salah satu caranya yaitu dengan memanfaatkan 

teknologi sistem informasi. Dengan bekal pengetahuan dan wawasan luas yang 

diperoleh dari program studi Management Information System, Improve 

Consultant hadir memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh 

perusahaan-perusahaan yang ingin tetap bersaing dalam rana bisnis mereka.  

 


