
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

PT Konverta Mitra Abadi Lampung adalah perusahaan yang bergerak 

dibidang manufaktur yang memproduksi paper and packaging. Perusahaan ini berdiri 

sejak Mei 1997 dan mulai berproduksi mulai Februari 1998. PT Konverta Mitra 

Abadi Lampung di awal operasinya khususnya pada bagian accounting melakukan 

penyusunan anggaran operasional menggunakan microsoft excel. Namun, belakangan 

ini perusahaan belum melakukan evaluasi terhadap sistem yang berjalan. 

Permasalahan pada sistem yang sedang berjalan membutuhkan waktu ± 15 menit 

untuk mencari data terkait di tahun sebelumnya. Dengan begitu penyusunan laporan 

anggaran  operasional perusahaan menjadi terhambat dan juga tingkat keamanan data 

yang sangat beresiko seperti terjadinya kecurangan dalam penyusunan anggaran 

operasional perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membuat suatu sistem 

berbasis desktop yang dapat mengelola estimasi anggaran operasional, mengelola 

penerimaan dana, mengelola pengeluaran, jurnal, buku besar serta laporan yang 

diharapkan dapat memberi kemudahan dan mampu meningkatkan efektivitas kerja 

bagian accounting serta dapat menghasilkan informasi yang cepat ± 5 menit dan 

akurat ± 95 %. Maka dengan demikian penulis  mencoba menarik permasalahan 

tersebut untuk dijadikan tugas akhir dengan judul “ Analisis Dan Perancangan 
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Sistem Informasi Akuntansi Dalam Penganggaran Perusahaan Pada PT 

Konverta Mitra Abadi Lampung “. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana menganalisa penganggaran yang telah diterapkan di PT Konverta 

Mitra Abadi Lampung? 

2. Bagaimana merancang sistem penganggaran yang sesuai di PT Konverta 

Mitra Abadi Lampung? 

1.3 Batasan Masalah 

1. Analisis sistem menggunakan metode PIECES.  

2. Pengujian rancangan sistem menggunakan Blackbox. 

3. Sistem hanya mencakup penyusunan anggaran operasional pada PT Konverta 

Mitra Abadi Lampung. 

4. Sistem akan menghasilkan output berupa Laporan Anggaran Perusahaan 

mingguan. 

5. Sistem hanya dapat diakses oleh pimpinan dan admin. 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis kekurangan sistem yang lama sebagai acuan untuk merancang 

sebuah sistem baru. 

2. Menghasilkan rancangan sistem informasi akuntansi dalam penganggaran 

perusahaan yang sesuai pada PT Konverta Mitra Abadi Lampung. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademik 

Dapat Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam pembuatan program 

sistem penganggaran perusahaan pada PT Konverta Mitra Abadi Lampung. 

2. Manfaat Praktis 

Dapat membantu instansi dalam memecahkan masalah yang dihadapi 

terutama pada sistem penganggaran perusahaan dan diharapkan kinerja 

instansi dapat lebih maksimal. 

1.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan 

Tugas Akhir adalah sebagai berikut : 

1. Wawancara (interview) 

Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara dengan 

karyawan dan pimpinan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan 

dengan penganggaran perusahaan. 

2. Tinjauan Pustaka (Library Set) 

Penulis melakukan metode tinjauan pustaka yaitu pengumpulan data 

dengan membaca buku-buku kemudian mempelajari dengan cara mencari 

sumber teori pengetahuan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, 

dan sebagai refrensi dalam penyusunan laporan tugas akhir. 

 

 



4 
 

1.7 Sistematika Penulisan 

Pada penulisan Tugas Akhir akan dibagi menjadi tujuh bagian utama untk 

mempermudah dalam memperoleh gambaran umum secara singkat mengenai 

Tugas Akhir ini yaitu sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada Bab I diuraikan pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang, 

Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Batasan Masalah, Metode Pengumpulan Data, Sistematika 

Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada Bab II merupakan Landasan Teori yang berisi tentang pengertian 

teori dasar yang mendukung pembahasan materi penganggaran perusahaan. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab  III  merupakan  gambaran  umum  perusahaan  yang  berisi  tentang 

sejarah PT Konverta Mitra Abadi Lampung, Struktur Organisasi,uraian kerja, 

Visi dan Misi perusahaan. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab IV merupakan materi pembahasan yang berisi tentang pembahasan 

secara focus sesuai dengan objek yang diteliti, sehingga mengetahui akar 

permasalahan yang terjadi, dimana nantinya dirancang program komputer 

untuk menyelesaikan permasalahan dalam Tugas Akhir. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada Bab V merupakan kesimpulan dan saran yang berisi tentang hasil 

pembahasan dan saran dari penulisan. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka berisikan daftar referensi yang menjadi acuan bagi penulis 

dalam penulisan Tugas Akhir. 

LAMPIRAN 

Lampiran berisikan data-data pendukung dalam Tugas Akhir. 


