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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi rakyat yang menggerakkan 

perekonomian rakyat dalam mengacu kesejahteraan sosial masyarakat. Oleh 

karena itu, pertumbuhan koperasi dan pertumbuhan bisnisnya dari waktu ke waktu 

terus meningkat setiap perusahaan mempunyai wadah perkumpulan berupa 

koperasi karyawan. Begitu juga dengan PTPN VII (Persero) yang memiliki 

koperasi karyawan yang bernama koperasi karyawan Ruwa Jurai. Koperasi 

karyawan Ruwa Jurai PTPN VII dalam melaksanakan kegiatan usahanya 

ditujukan pada para anggota koperasi serta melayani pemenuhan kebutuhan 

perusahaan. Kebutuhan untuk menunjang aktifitas yang bermanfaat secara 

langsung salah satunya penyediaan sewa kendaraan (roda empat) untuk 

perusahaan. Sewa kendaraan yang diberikan oleh koperasi karyawan Ruwa Jurai 

kepada PTPN VII adalah untuk membantu setiap pekerjaan yang dilakukan diluar 

kantor direksi, seperti halnya perjalanan dinas dan angkutan untuk kebutuhan 

kebun atau kelompok usaha (PTPN VII). Selain itu penyewaan kendaraan 

memberikan kontribusi pendapatan terbesar pada koperasi karyawan ruwa jurai. 

Koperasi karyawan Ruwa Jurai dalam pelaksanaan kegiatan sewanya 

dilakukan pembayaran sewa secara angsuran selama waktu yang telah ditentukan 

oleh kopkar Ruwa Jurai, tentunya diperlukan pengolahan data yang baik. 

Pengolahan data sudah menggunakan aplikasi Microsoft office 2007 seperti 

Microsoft Excel 2007 dalam penyimpanan data dan pembuatan laporan, 
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menggunakan Microsoft Word 2007 dalam pembuatan dokumen sewa dan 

angsurannya,  penggunaan aplikasi tersebut seringkali menimbulkan masalah pada 

pencarian file data yang terlalu lama karena belum adanya sistem record basis 

data yang tersusun dengan baik, terjadi kesalahan dalam penginputan data 

pembayaran sewa pada saat angsuran karena data tidak saling terhubung, dan 

rentan terjadinya redudansi data karena data disimpan tidak terpusat serta 

kehilangan data sering dialami karena tersebarnya data yang di olah, Selain itu 

beberapa proses sewa masih menggunakan catatan fisik berupa buku yang rawan 

rusak dan hilang, serta kopkar harus merekap kembali data transaksi untuk 

membuat laporan pendapatan. Oleh karena itu, pengolahan data menggunakan 

aplikasi khusus dengan bahasa pemrograman dan database mutlak dibutuhkan 

demi keefektifan dan keefisienan pekerjaan.  

Pendapatan yang dikemukakan oleh Zaki Baridwan (1997:30) adalah aliran 

kas masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utangnya 

(atau kombinasi) selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau 

pembuatan barang, penyerahan jasa atau dari kerugian lain yang merupakan 

kegiatan utama badan usaha. Pendapatan juga mengandung makna yang luas 

dimana dalam pendapatan termasuk pula pendapatan bunga, sewa, laba, 

pendapatan aktiva lain-lain. Sehingga penyajian pendapatan dalam laporan 

keuangan dipisahkan antara pendapatan operasional dengan pendapatan di luar 

pendapatan operasional. 

Pendapatan sewa yang berjalan pada koperasi karyawan ruwa jurai PTPN 

VII Bandar Lampung dicatat apabila penyewa telah melakukan pembayaran uang 
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sewa setiap triwulan melalui bank, bukti setoran diberikan kepada bagian kopkar, 

bagian kopkar mencatat pembayaran sewa kedalam buku angsuran yang dilakukan 

oleh konsumen yang nantinya akan digunakan untuk membuat rekapan 

pendapatan sewa kendaraan. Proses untuk mendapatkan perekapan pendapatan 

dengan cara mencatat dibuku pendapatan angsuran dalam proses ini kopkar bisa 

mengetahui konsumen yang masuk jatuh tempo pembayaran sewa berkala. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka Penulis tertarik untuk 

menulis laporan proposal dengan judul “Analisis dan Perancangan Sistem 

Informasi Akuntansi Pendapatan Sewa Kendaraan pada Koperasi 

Karyawan Ruwa Jurai PTPN VII (Persero) Bandar Lampung ”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimana menganalisis proses pengolahan data sewa kendaraan ? 

b. Bagaimana menganalisis Sistem Informasi Akuntansi Pendapatan Sewa 

Kendaraan ?  

c. Bagaimana merancang dan membangun Sistem Informasi Akuntansi 

Pendapatan Sewa Kendaraan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan 

sasaran. Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah: 
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a. Menganalisis proses pengolahan data sewa kendaraan guna mengetahui 

permasalahan yang terjadi pada sistem yang sedang berjalan sehingga dapat 

dirancang sistem yang bisa membantu mengatasi permasalahan. 

b. Menganalisis sistem informasi sewa kendaraan guna membangun sebuah 

sistem aplikasi untuk membantu proses pengolahan data penyewaan, 

pembayaran angsuran dan pengembalian kendaraan serta pelaporan 

pendapatan sewa kendaraan  

c. Aplikasi yang dirancang diharapkan dapat membantu kinerja karyawan pada 

Koperasi Karyawan Ruwa Jurai PTPN VII (Persero) Bandar Lampung 

dalam memproses pengolahan data sewa kendaraan sampai dengan 

pelaporan pendapatan sewa kotor dan membantu meminimalisir masalah-

masalah yang terjadi pada system berjalan. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam proposal ini hanya dibatasi pada:  

a. Proses penginputan data kendaraan, data penyewa atau ptpn, data rekening 

bank, data sewa, data angsuran, data pengembalian kendaraan dan laporan 

pendapatan 

b. Metode analisis menggunakan PIECES 

c. Metode pengembangan sistemnya menggunakan Prototype 

d. Perancangan menggunakan Diagram Konteks dan DFD 

e. hasil outputnya adalah pengolahan data sewa dan perekapan data 

pendapatan sewa kendaraan 
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1.5 Manfaat/ Kontribusi Penelitian 

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan kemudahan bagi bagian administrasi dan umum, akuntansi dan 

keuangan serta manajer untuk mendapatkan informasi sewa kendaraan yang 

cepat, dan akurat sesuai kebutuhan manajemen pada Koperasi Karyawan 

Ruwa Jurai PTPN VII (Persero) Bandar Lampung. 

b. Memberikan pengetahuan tentang teknologi Sistem Informasi yang baik di 

bidang sewa serta pelaporan pendapatan sewa kotor yang terkomputerisasi 

dengan manajemen data yang baik. 

 

1.6 Sistematis Penulisan 

 Dalam penulisan laporan penelitian ini, pembahasan yang disajikan terbagi 

dalam enam bab, yang secara singkat akan diuraikan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan meliputi uraian mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan pnelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Landasan teori meliputi uraian mengenai tinjauan pustaka, analisis 

sistem, sistem informasi akuntansi, pendapatan sewa, jurnal, buku 

besar, metode pengembangan sistem, Bagan Allir Dokumen (BAD), 

Diagram Konteks, Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship 
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Diagram (ERD), Borland Delphi 7.0, MySQL, dan pengujian sistem 

(black box testing). 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian meliputi uraian mengenai tinjauan organisasi, 

kerangka penelitian, tahapan penelitian, dan jadwal penelitian. 

BAB IV  ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Analisis dan perancanngan meliputi uraian mengenai identifikasi 

kebutuhan pengguna (analisis PIECES dan analisis kebutuhan sistem), 

perancangan sistem (Flowchart, Diagram Konteks, DFD, ERD, relasi 

antar tabel, dan spesifikasi database) dan rancangan tampilan. 

BAB V    IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Hasil dan pembahasan meliputi uraian implementasi program dan 

pengujian sistem. 

BAB VI  SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan dan saran meliputi uraian mengenai simpulan dari 

pembahasan dan saran berdasarkan simpulan tersebut yang berupa 

masukan atau keterbatasan sistem tersebut. 

 


