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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

Bab ini terdiri akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

ruang lingkup, sumber data, dan sistematika dari kasus yang dibahas dalam 

laporan tugas akhir ini. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

PT.Cakrawala Parcel Express adalah sebuah perusahaan yang 

bergerak di bidang penyediaan jasa pengiriman barang. Perusahaan ini 

berpusat di Jakarta dan telah menyediakan layanan pengiriman barang untuk 

konsumennya sejak tahun 2001. Untuk mengembangkan cakupan area 

pengiriman barang, perusahaan ini sudah mendirikan beberapa kantor 

cabangnya di beberapa kota besar di Indonesia. 

Salah satu kantor cabangnya terletak di Jl.Mutumanikam No.26A Buah 

Batu, Bandung. Kantor cabang ini melayani pengiriman khusus regional 

Bandung untuk pengiriman barang baik pengiriman ke internasional atau 

pengiriman domestik. Untuk memberikan layanan yang maksimal bagi 

konsumennya, PT.CPX Bandung tentunya berusaha agar memenuhi 

keinginan konsumen dengan memprioritaskan kecepatan, akurasi, 

keamanan atau pengiriman secara express. 

Saat ini PT.CPX Bandung sedang mencoba untuk menjalankan proses 

bisnisnya secara terkomputerisasi. Untuk mendukung perusahaan ini dalam 

menjalankan bisnisnya, diperlukan sebuah sistem informasi yang mana 

mendukung keseluruhan proses bisnis yang terjadi dalam perusahaan ini, 

baik itu aktivitas perusahaan maupun aktivitas pelanggan. Dari segi aktivitas 

perusahaan, saat ini membutuhkan sebuah sistem informasi akuntansi untuk 

mendukung pengelolaan keuangan yang nantinya digunakan sebagai 

pengambil keputusan oleh pihak intern perusahaan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang pada bagian 1.1 ada beberapa rumusan 

masalah yang diperoleh yaitu : 

1. Bagaimana merancang sebuah sistem informasi yang membantu 

akuntan perusahaan untuk mencatat transaksi yang dilakukan 

perusahaan? 

2. Bagaimana menyediakan sistem informasi yang dapat 

mengelompokkan transaksi-transksi yang terjadi ke dalam akun agar 

lebih mudah dipahami? 

3. Bagaimana menyediakan sistem informasi yang disesuaikan dengan 

proses bisnis perusahaan ? 

4. Bagaimana menyediakan sebuah sistem informasi yang dapat 

menghasilkan laporan akuntansi yang dibutuhkan oleh pemegang 

keputusan? 

 

1.3 Tujuan Pembahasan 

Untuk menjawab permasalahan di bagian 1.2, maka tujuan pembuatan 

perangkat lunak aplikasi (software application) adalah sebagai berikut: 

1. Merancang sebuah sistem informasi akuntansi yang  dapat membantu 

akuntan perusahaan dalam mencatat semua transaksi yang dilakukan 

perusahaan. 

2. Merancang sistem informasi akuntansi yang bisa mengelompokkan 

transaksi ke dalam akun yang mempermudah pemahaman terhadap 

transaksi yang terjadi. 

3. Merancang sistem informasi akuntansi yang  disesuaikan dengan 

proses bisnis perusahaan. 

4. Merancang sistem informasi yang dapat menyediakan laporan 

akuntansi untuk pemegang keputusan. 
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1.4 Ruang Lingkup Kajian 

Agar perancangan aplikasi perangkat lunak ini dapat dilakukan secara 

terarah dan tercapai tujuannya, maka ditetapkan beberapa batasan masalah 

yaitu : 

1. Sistem informasi untuk aktivitas perusahaan lebih difokuskan pada 

penyediaan informasi akuntansi untuk penerimaan kas perusahaan. 

2. Sistem informasi akuntasi dikembangkan mencakup akuntansi 

keuangan (siklus pendapatan dan siklus pengeluaran) 

3. Sistem akuntansi belum akan membahas mengenai akuntansi yang 

menggunakan dua buah mata uang dalam proses bisnisnya. 

4. Sistem akuntansi ini tidak akan membahas mengenai akuntansi yang 

berkenaan dengan perpajakan. 

5. Sistem informasi akuntansi ini tidak akan membahas mengenai 

penghitungan gaji karyawan. 

6. Sistem informasi akuntansi ini tidak akan membahas mengenai 

penghitungan penyusutan aset perusahaan. 

7. Sistem informasi akuntansi ini dirancang dan disesuaikan dengan 

proses bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. 

 

1.5 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penulisan laporan tugas akhir ini 

terbagi menjadi dua kategori. Kategori primer, yaitu data-data dan informasi 

yang diperoleh secara langsung dari PT.CPX Bandung melalui wawancara 

dan observasi, dan kategori sekunder, yaitu data-data yang didapat -dari 

referensi-referensi lain seperti buku-buku penunjang, sumber informasi 

tertulis, dan situs-situs internet. 

 

1.6 Sistematika Penyajian 

Sistematika penyajian laporan kerja praktek mengenai pembuatan 

sistem informasi akuntansi untuk PT.CPX Bandung dibagi menjadi enam bab 

yaitu: 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang 

lingkup, sumber data, dan sistematika pembabahasan. 

 

BAB 2 KAJIAN TEORI 

Bab ini berisi seluruh teori yang dipakai dan relevan dengan penelitian 

yang dilakukan. 

 

BAB 3 ANALISIS DAN RANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi pembahasan mengenai analisis, gambaran keseluruhan 

dan desain perangkat lunak yang dirancang. 

 

BAB 4 HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisi pembahasan mengenai perencanaan dari bab 3, 

perjalanan implementasi aplikasi perangkat lunak, serta fungsionalitas dan 

ulasan mengenai desain antarmuka pengguna. 

 

BAB 5 PEMBAHASAN DAN UJI COBA HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisi pembahasan mengenai jenis-jenis testing yang 

digunakan terhadap aplikasi perangkat lunak dan hasil yang diperoleh dari 

testing beserta ulasannya. 

 

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil evaluasi 

aplikasi perangkat lunak, serta rencana implementasi aplikasi. perangkat 

lunak. 

 


