
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Informasi berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi untuk

memenuhi setiap kebutuhan para penggunanya. Di era globalisasi kecepatan dan

ketepatan informasi sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan.

Sebagian besar masyarakat maupun perusahaan-perusahaan semakin merasakan

informasi sebagai salah satu kebutuhan pokok disamping kebutuhan lainnya.

Karena sesungguhnya informasi tidak kalah penting dibandingkan sumber daya–

sumber daya lain, karena informasi yang akurat akan sangat mendukung

perusahaan untuk maju dan berkembang dalam iklim dunia usaha yang sangat

kompetitif dewasa ini (Santi, 2013).

Perkembangan teknologi informasi merambah pada segala bidang

kehidupan diseluruh dunia, yang dipicu oleh kompleksitas kegiatan usaha dan

meningkatnya kebutuhan akan informasi. Perusahaan sebagai pelaku bisnis

membutuhkan suatu proses pengolahan transaksi bisnis atau keuangan yang dapat

dilakukan dengan proses yang lebih efektif dan efisien yang dapat membantu

proses pengolahan data-data keuangan, sehingga munculah konsep sistem

informasi yang mulai berkembang sebelum abad ke-20. Sistem informasi ini

menyediakan informasi keuangan maupun non-keuangan sebagai output. Salah

satu sistem yang penting dalam sebuah sistem informasi yaitu sistem informasi

akuntansi siklus pendapatan yang merupakan aktivitas formal. Dalam bentuk
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paling sederhana, siklus pendapatan adalah pertukaran langsung dari produk akhir

dan jasa menjadi kas dalam satu kali transaksi antara penjual dan pembeli.

Niaga Komputer adalah salah satu toko komputer yang ada di wilayah

Bandar Lampung yang beralamatkan pada jalan Sumantri Brojonegoro, Unila

Bandar Lampung. Niaga Komputer menyediakan pelayanan jasa service dan

penjualan aksesoris komputer/laptop dan printer. Selain itu, Niaga Komputer juga

memberikan konsultasi kepada konsumen perihal tentang kerusakan yang terjadi

pada komputer/laptop ataupun printer mereka.

Pada pengolahan dan penerimaan data serta pendapatan service (pendapatan

yang didapat dari pembayaran oleh konsumen atas jasa service yang diterima

konsumen) pada Niaga Komputer masih dilakukan dengan cara menulis data di

buku service, pencarian data yang masih dilakukan secara manual (admin mencari

data service yang ada di buku service secara satu persatu, serta sering terjadi

manipulasi data oleh pihak admin karena tidak adanya validasi dari pimpinan

terhadap laporan pendapatan service dan perhitungan bonus bulanan teknisi

(bonus didapat dari jumlah service bulanan teknisi) serta bonus 25% teknisi

(bonus didapat dari jasa service yang memiliki keuntungan senilai Rp.100.000,-

atau lebih dan dikalikan dengan 25%). Hal tersebut mengakibatkan sering

terjadinya kesalahan pada saat konsumen ingin mengambil komputer/laptop atau

printer yang sudah diperbaiki, dan kesalahan perhitungan pendapatan service

Niaga Komputer dan bonus service bulanan untuk teknisi oleh pihak admin.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas maka dibutuhkan software

atau aplikasi pengolahan dan perhitungan data yang dapat membantu
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memudahkan admin dalam proses pengolahan penerimaan data dan pendapatan

service serta membatu admin dalam melakukan perhitungan bonus untuk teknisi

yang sesuai dengan ketentuan perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas penulis mengusulkan sebuah sistem informasi

pengelolaan pendapatan service dan perhitungan bonus teknisi pada Niaga

Komputer. Diharapkan dengan adanya sistem informasi ini dapat membantu

admin dalam mengelola data pendapatan service serta mempermudah admin

dalam melakukan perhitungan bonus teknisi pada Niaga Komputer. Sehingga

kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan,

serta tidak ada lagi manipulasi data.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah :

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi pendapatan atas

jasa service dan perhitungan bonus teknisi pada Niaga Komputer?

2. Bagaimana melakukan pengujian menggunakan Technology Acceptance

Model (TAM) pada sistem informasi yang dibangun.?
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1.3. Batasan Masalah

Penulisan skripsi ini disusun berdasarkan data yang diperoleh, maka penulis

membatasi :

a. Sistem informasi yang dibangun dapat mengelola data teknisi, data service,

dan data pendapatan service.

b. Sistem informasi yang dibangun dapat mengelola transaksi pendapatan

service, dan pemberian bonus.

c. Sistem informasi yang dibangun dapat mencetak laporan pendapatan service,

dan bonus teknisi dalam bentuk laporan dan dalam bentuk grafik serta

laporan data teknisi yang ada dalam bentuk tabel.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem

informasi pendapatan atas jasa service dan perhitungan bonus pada Niaga

Komputer, sehingga dapat mengatasi masalah yang ada di Niaga Komputer.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian skripsi skripsi ini adalah :

1. Dapat membantu proses perhitungan bonus teknisi yang dilakukan oleh

bagian admin pada Niaga Komputer.

2. Dapat mengurangi kesalahan dan tindak manipulasi data oleh bagian admin.
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3. Membantu dalam melakukan pengawasan pada aktifitas yang berlangsung

terkait penerimaan dan pendapatan service serta perhitungan bonus pada

perusahaan.

1.6. Metode Pengumpulan Data

Penulis memperoleh data yang digunakan sebagai bahan penulisan

penelitian skripsi menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview)

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan bagian admin Niaga

Komputer yang bersangkutan mengenai data-data yang dibutuhkan dalam

penulisan laporan ini, hasil wawancara disajikan dalam lampiran.

b. Pengamatan (Observation)

Penulis melakukan pengamatan langsung dan mencatat secara sistematika

terhadap unsur-unsur yang diamati dalam kegiatan yang alur yang dilakukan

untuk mendukung pengembangan sistem dalam penulisan laporan ini.

c. Dokumentasi (Documentation)

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari dan

membaca dokumen yang berhubungan dengan data yang diperlukan untuk

mengambil sebuah kesimpulan untuk pengembangan selanjutnya, contoh

dokumen yang diperoleh adalah contoh laporan terkait data lampiran

penerimaan dan pendapatan service yang ada pada Niaga Komputer.
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d. Tinjauan Pustaka (Library Research)

Tinjauan pustaka merupakan pengumpulan data melalui sumber – sumber

bacaan yang terkait dengan data yang dibutuhkan, sehingga penulis dapat

menganalisis data yang disusuan dalam menunjang proses penelitian.


