
A. Alasan Pemilihan Judul 

BAB I 

PENDAHULUA� 

Dewasa ini mformasl merupakan suatu komponen yang sangat penting 

bagi perusahaan. karena kuno suksesnya perusahaan sangat tergantung pada 

ketepatan keputusan yang d1ambll manajemen berdasarkan mformaSl yang 

tersedia pada perusahaan yang bersangkutan Semakin berkembangnya 

perusahaan tentu membawa perubahan-perubahan. sepertt bertambah 

banyaknya produk yang d1produksi dan dipasarkan. bertambahnya pemasok dan 

pelanggan. bertambahnya pegawa1, bertambahnya dana yang dipertukan untuk 

modal kerja dan investasi, sehingga dengan waktu, lenaga dan p1kiran yang 

terbatas tidaklah memungkinkan manaJemen perusahaan dapat menjalankan 

dan mengawas1 akbv1tas usahanya sendiri. Sebaga1 ganllnya pimpinan 

mendelegasikan sebagJan tugasnya kepada bawahannya Sebaga1 ak1bat dari 

perubahan yartu dan s1stem 1nformasi yan!J d1dasarkan pada pengamatan dan 

pelaksanaan sendiri aktiv,fas usaha ke sistem yang d1dasarkan alas laporan

laporan dari bawahannya, atau dengan kala lain tela terjad1 evaluas1 dari s1stem 

informasi yang informas1 kepada sistem informas1 yang formal. 

Semakin besamya kebuluhan dan informas1 formal membawa 

konsekuenSl pertunya set1ap perusahaan untuk selalu berupaya 

mengembangkan S1stem 1nformas1 yang dimiltkmya, sehingga memungkinkan 
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informasi yang cepat, tepat dan akurat dapat dihasilkan. yang merupakan 

masukan yang sangat berharga bag1 pimpinan perusahaan untuk 

mengelolanya. Komputer merupakan hasil perkembangan teknologi dalam 

bentuk elektronik yang mampu mengo lah data dengan cepat, tepat dan akurat. 

Perusahaan-perusahaan yang memakai komputer. pemrosesan data terjadi 

secara otomatis karena komputer telah memilik1 kemampuan teknis untuk 

mengolah data berdasarkan program-program yang dimasukkan ke dalam 

komputer tersebut secara otomatis. Hal ini yang mendorong penggunaan 

komputer dalam perusahaan besar. sehingga pengolahan data yang 

d1laksanakan sesuai dengan prinsip tepat waktu, tepat guna dan tepat sarana 

serta leb1h dapat dipercaya. 

Tertarik pada pentingnya peranan komputer dalam memberikan 

informasi cepat, tepat dan akurat untuk proses pengamb1tan keputusan 

manajemen maupun bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap 

perusahaan . hal mi mendorong penulis untuk menyusun skripsi dengan judul : 

"APLIKASI ELECTRONIC DATA PROCESSING (EDP) DALAM SISTEM 

INFORMASI AKUNTANSI PADA PT. ASURANSI BUMIPUTERA 1912 MEDAN". 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang Ielah dilakukan penulis, maka 

ditemukan adanya masalah yang dihadapi perusahaan yaitu : "Pengolahan 

informasi akuntansi sangat lambat, sehingga pengambilan keputusan selalu 

terlambat dalam perusahaan'. 
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