
 

Bab 1 

Pendahuluan 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring perkembangan teknologi saat ini, penggunaan 

komputer dalam Sistem Informasi Akuntansi merupakan keharusan 

untuk memperlancar aktivitas-aktivitas dalam organisasi maupun 

perusahaan agar pelaksanaan dapat lebih cepat, akurat dan efisien. 

Proses pengolahan data maupun  transaksi  yang sebelumnya 

dilakukan secara manual  semakin berkembang menjadi  otomatisasi 

dan tersentralisasi. 

Perusahaan-perusahaan sekarang ini melihat teknologi bukan 

hanya sebagai pelengkap atau hanya sebagai alat bantu melainkan 

teknologi sebagai sebuah strategi bisnis. Tidak dapat dipungkiri hal 

ini dilakukan perusahaan-perusahaan untuk dapat menghadapi 

persaingan dalam dunia bisnis karena perkembangan teknologi 

informasi menjadi sebuah cara untuk menciptakan keunggulan 

kompetitif. 

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan kumpulan 

sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk 

mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi. 

Sistem Informasi Akuntansi yang telah menggunakan sistem 

terkomputerisasi sebaiknya dianalisis sehingga sistem yang 

digunakan lebih baik lagi. Dalam menganalisis suatu sistem 

framework Cobit dijadikan sebagai acuan untuk melakukan 
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pengendalian terhadap teknologi informasi dan dapat memastikan 

confidenciality, integrity and availability data sehingga informasi 

menjadi sesuatu yang sensitif dan kritikal. Cobit domain monitor 

and evaluate, ini mengarahkan terjadinya kesalahan manajemen 

pada proses pengendalian organisasi dan penjaminan independen 

yang disediakan oleh audit internal dan eksternal atau diperoleh dari 

sumber alternatif (Gondodiyoto, 2007). 

RSUD Salatiga sering mengalami berupa data yang tercecer, 

proses pemasukan data yang salah, serta sistem yang dipakai masih 

dalam tahap pengembangan sehingga dalam memproses data masih 

lambat, contohnya data yang ada di bagian Keuangan dengan di 

database yang ada di bagian Manajemen TI berbeda. Melihat 

permasalahan yang ada, maka dibutuhkan analisa sistem untuk 

digunakan. Proses analisis sistem dalam pengembangan sistem 

informasi merupakan suatu prosedur yang dilakukan untuk 

pemeriksaan masalah dan penyusunan pemecahan masalah yang 

ada. Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian dengan 

judul Analisis Sistem Informasi Akuntansi Rawat Inap 

Menggunakan Cobit dengan domain monitor and evaluate (studi 

kasus: Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga), untuk menciptakan 

Sistem yang lebih baik dari sebelumnya. Penelitian ini menggunakan 

domain monitor and evaluate karena berhubungan dengan kinerja TI 

yang diterapkan, pengendalian – pengendalian internal dan 

eksternal, jaminan independen, dan tatakelola TI. Proses monitor 

and evaluate perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu 

untuk pemenuhan dan kualitas TI dengan kebutuhan kendali. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi topik 

permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:  

Bagaimana menganalisis sistem bagian keuangan dengan 

manajemen TI menggunakan framework Cobit domain monitor and 

evaluate. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis  

Sistem Informasi Akuntansi rawat inap berdasarkan framework 

Cobit domain monitor and evaluate.  

Manfaat dari penelitian skripsi ini adalah untuk menciptakan 

Sistem Informasi Akuntansi rawap inap yang lebih baik, tepat, cepat 

dan mudah digunakan dalam operasi seharian. 

 

1.4 Batasan Masalah 
Dalam penelitian ini, penulis membatasi pada Sistem 

Informasi Akuntansi Rawat Inap di bagian keuangan dan 

Manajemen TI RSUD Salatiga berdasarkan framework Cobit 

domain monitor and evaluate. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

Bab 1 Pendahuluan 

Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah yang 

berhubugan dengan Sistem Informasi Akuntansi Rawat Inap yang 

ingin dianalisis dengan menggunakan framework Cobit domain 
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monitor and evaluate beserta perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini dijelaskan secara singkat mengenai penelitian 

yang sudah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan 

penggunaan framework cobit, dan membahas tentang landasan 

teoritis yang menunjang penelitian dan berhubungan dengan topik 

yang dibahas pada tugas akhir ini, yakni meliputi definisi sistem 

informasi, sistem informasi akuntansi, sistem, data, Cobit dan 

mengenai profil singkat Rumah Sakit Umum Daerah kota Salatiga. 

Bab 3 Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan tentang penerapan teori yang ada untuk 

proses analisis, yaitu metode penyelesaian masalah yang terdiri dari 

mendapatkan pemahaman, evaluasi pengendalian, pengujian 

substantif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode 

kuesioner, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data dan 

penilaian bukti analisis dengan sub domain monitor and evaluate. 

Bab 4 Hasil dan Pembahasan  

Bab ini membahas tentang hasil dari analisis yang meliputi 

pembahasan hasil kuesioner, hasil wawancara dan hasil dari 

observasi pada RSUD kota Salatiga.  

Bab 5 Kesimpulan dan Saran   

Sebagai penutup dari skripsi ini berupa kesimpulan dan 

saran. Kesimpulan yaitu ringkasan dari hasil analisis yang diperoleh. 

Sedangkan saran merupakan pertimbangan untuk pengembangan 

penelitian selanjutnya. 

 


