
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi selalu membuat hidup manusia makin praktis yang 

berakibat pada sangat pentingnya peranan teknologi saat ini. Teknologi tidak 

hanya terbatas pada perangkat keras namun juga pada perangkat lunak, mulai dari 

aplikasi untuk pemrograman sampai aplikasi untuk multimedia. Multimedia dapat 

dikatakan suatu bentuk baru dalam pembuatan program-program komputer 

dengan penggabungan lebih dari suatu media. Menurut Rosch: “Multimedia 

adalah kombinasi dari komputer dan video”; Menurut Robin dan Linda: 

“Multimedia merupakan alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan 

interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, gambar dan 

video” (Suyanto, 2004). 

Mengingat hal tersebut Dosen jurusan DIII Sistem Informasi Akuntansi mata 

kuliah Analisa Laporan Keuangan dengan sub pelajaran rasio keuangan di 

Universitas Teknokrat Indonesia belum menggunakan media pembelajaran Rasio 

Keuangan. Dosen masih  menggunakan buku dan papan tulis sebagai media 

pembelajaran.  Di samping itu metode pembelajaran yang digunakan oleh 

sebagian besar dosen masih konvensional, yaitu metode ceramah. Metode tersebut 

dirasa sudah tidak sesuai lagi, hal ini disayangkan mengingat di era teknologi 

informasi banyak software dan hardware yang dapat diterapkan sebagai sarana 

pengembangan media pembelajaran.  Pengembangan dilakukan untuk 

menciptakan media pembelajaran yang menarik. Media dan metode pembelajaran 



 
 

yang menarik akan memudahkan dosen untuk meningkatkan motivasi dan 

pemahaman mahasiswa dalam menyerap materi pembelajaran.  

Namun, pada praktiknya tidak semua dosen dapat mengembangkan media 

pembelajaran. Kemampuan serta pengetahuan dosen dalam bidang pengembangan 

yang minim menyulitkan dosen untuk berinovasi lebih. Pendidik dalam hal ini dosen 

yang menguasai materi belum mampu menghadirkan bentuk pembelajaran 

menggunakan komputer sebagai media pembelajaran.  Perkembangan teknologi 

informasi yang kian pesat memungkinkan seseorang melakukan ekplorasi data dan 

informasi secara lebih luas dan praktis. Pemanfaatan komputer dalam berbagai bidang 

pekerjaan dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan kegiatan dilakukan dengan 

cepat, tepat dan akurat.  Akhirnya hal tersebut akan meningkatkan produktivitas 

kerja.. Multimedia bagi peserta didik diharapkan mempermudah mereka dalam 

menyerap materi pelajaran secara cepat dan efisien serta belajar mandiri bisa 

diterapkan. Pemanfaatan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif dalam 

proses pembelajaran akan menggeser pembelajaran yang membosankan menjadi 

pembelajaran yang menyenangkan. Memanfaatkan multimedia interaktif menjadikan 

dosen bukan lagi sebagai satu-satunya sumber belajar mahasiswa dan multimedia 

diharapkan bisa membuat mahasiswa aktif dalam belajar. Ketertarikan mahasiswa 

akan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif, juga akan meningkatkan 

motivasi belajar mahasiswa.  

Multimedia pembelajaran memberikan peluang kepada mahasiswa untuk belajar 

mandiri, sehingga belajar bisa dilakukan kapan saja. Pengembangan media 

pembelajaran dilakukan pada materi pelajaran Analisa Laporan Keuangan dengan sub 
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pelajaran rasio keuangan agar dapat disampaikan menggunakan animasi menarik, 

sehingga pembelajaran tidak monoton dan membosankan. Media ini dapat digunakan 

untuk mahasiswa D3 Sistem Informasi Akuntansi.  

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul 

“Perancangan Aplikasi Media Pembelajaran Analisis Rasio Keuangan 

Menggunakan Metode Rasio Liquiditas Berbasis Multimedia”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana mengembangkan media pembelajaran untuk rasio keuangan yang 

menggunakan multimedia? 

2. Bagaimana cara multimedia membantu mahasiswa DIII Sistem Informasi 

Akuntansi dalam pembelajaran rasio keuangan? 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya membahas mahasiswa jurusan DIII Sistem Informasi 

Akuntasi mata kuliah Analisa Laporan Keuangan dengan sub pelajaran rasio 

keuangan di Universitas Teknokrat Indonesia. Rasio likuiditas di antaranya: rasio 

lancar, rasio cepat, rasio kas atas aktiva lancar, rasio kas atas utang lancar, rasio 

aktiva lancar dan total aktiva, aktiva lancar dan total utang. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah  

1. Untuk mengembangkan media pembelajaran yang nantinya akan mempermudah 

proses belajar mahasiswa dalam ilmu rasio keuangan 
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2. Untuk efektifitas pembelajaran dan  membantu mahasiswa dalam memahami 

pelajaran rasio keuangan dengan menggunakan multimedia.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian ini adalah : 

a. Bagi mahasiswa  

1. Mahasiswa lebih termotivasi dan bisa mengembangkan pengetahuan analisa 

laporan keuangan setelah belajar dan memahami teknik rasio keuangan 

dengan menggunakan multimedia.  

2. Mahasiswa lebih mengenal multimedia sebagai alat untuk membantu 

pembelajaran di sekolah 

b. Bagi Dosen dan Universitas Teknokrat Indonesia  

1. Memberikan informasi bahwa kreatifitas dan prestasi mahasiswa dalam 

belajar dapat ditingkatkan melalui pembelajaran dengan bantuan multimedia.  

2. Mengefisienkan dosen untuk mengajar dalam pembelajaran rasio keuangan. 

c. Bagi Penulis  

1. Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam 

mengimplementasikan pengetahuan berbasis teknologi tersebut  secara 

tertulis maupun praktek.  

2. Membantu meningkatkan kreatifitas dan pengetahuan penulis, serta dapat 

mengolah imajinasi penulis dalam menuangkan ide dasar seni animasi dan 

aplikasi. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Masalah, Batasan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori tentang uraian teori yang mendukung pembahasan yaitu 

definisi tentang perancangan, aplikasi, rasio keuangan dan multimedia. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan metodologi penelitian meliputi tahapan penelitian, metode 

pengumpulan data, dan rancangan pengujian. 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini akan menjelaskan Analisis dan Identifikasi Masalah, Analisis Kebutuhan, dan 

flowchat. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang Implementasi, Pengujian hasil dari penelitian yang 

telah dilakukan. 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan Simpulan dan Saran dari laporan yang penulis buat. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


