
BAB I  

 
PENDAHALUAN  

1.1 LATAR BELAKANG  

Dijaman era globalisasi ini, perkembangan di dunia bisnis semakin pesat. 

Jenis perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang 

dagangan dengan tujuan mencari laba setinggi-tingginya dan menjual kembali 

barang tersebut tanpa mengubah sifat dan bentuk asli barang (Mulyadi,1993). 

Macam – macam perusahaan dagang seperti : toko, distributor, pusat 

pembelanjaan, dan sebagainya.  

Dalam perkembangan jaman dan perkembangan teknologi yang maju ini, 

menimbulkan banyaknya persainggan yang kompetitif dan menuntut perusahaan 

untuk memiliki sistem manajemen yang terstruktur dan prospektif. Tujuan 

perusahaan adalah untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya, maka 

dibutuhkan sistem informasi akuntansi untuk mewujudkan tujuan perusahaan 

tersebut.  

Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang kegiatan utamanya 

adalah menangani sesuatu hal yang berhubungan dengan akuntansi 

(Mulyadi,1993). Sistem informasi akuntansi memiliki manfaat seperti 

memberikan informasi yang tepat waktu dan akurat untuk meningkatkan 

kemampuan dalam pengambilan keputusan yang tepat dan efisien.  

Kegiatan utama dari sistem informasi akuntansi di dalam suatu  

organisasi adalah pengumpulan data, penggolongan data, pengolahan data,  

dan menganalisis laporan keuangan yang dapat digunakan dalam sebagai  



hal pertimbangan dalam membuat keputusan yang digunakan untuk pihak  

luar, seperti investor dan inspeksi pajak, maupun pihak dalam, seperti manajemen 

(Baridwan 1996:4).  

Tujuan perusahaan untuk menggunakan sistem informasi akuntansi adalah 

untuk membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan yang tepat waktu dan 

akurat dari hasil laporan keuangan perusahaan. Perusahaan yang menerapkan sistem 

informasi akutansi yang baik, akan dipastikan bahwa perusahaan tersebut memiliki 

keberlangsungan untuk semakin maju pada waktu yang relatif lama dan dapat 

bertahan dalam persaingan yang kompetitif. Dengan perkembangan teknologi yang 

maju ini, dunia bisnis juga harus mengimbangi dengan mengikuti seiringnya 

perkembangan teknologi juga.  

Sumber Berkat merupakan toko kelontong yang menyediakan segala jenis 

kebutuhan pokok rumah tangga yang terletak di Jl. Kepala Gading Raya, 

Plampongan Indah, Semarang Timur. Segala bentuk pencatatan informasi aset 

maupun transaksi yang dilakukan oleh Toko Sumber Berkat masih menggunakan 

secara manual. Dan segala bentuk informasi penting masih disimpan didalam loker. 

Maka dari itu, peneliti menyimpulkan beberapa hal mengenai bukti adanya beberapa 

kekurangan pada sistem informasi Toko Sumber Berkat sebagai berikut :  

1. Pencatatan transaksi, penjualan dan pembelian dan pelunasan hutang yang 

masih menggunakan secara manual, sehingga  



presentase terjadi kesalahan dalam perhitungan dan  

pencatatannya cukup tinggi.  

1 Catatan yang ada hanya buku kas saja, yang mencatat semua transaksi kas, 

baik yang merupakan pendapatan dari pelunasan piutang, pembayaran hutang, 

pembayaran biaya-biaya operasional dan prive. Tidak ada catatan atau buku 

pembantu piutang, hutang, maupun persediaan. Jadi kesulitan untuk mengetahui 
jumlah saldo piutang maupun hutang yang masih ada.  

2 Pencatatan stock tidak terjaga, sehingga pemilik kesulitan untuk mengetahui 
berapa jumlah stock barang yang masih ada.  

3 Tidak adanya laporan keuangan, sehingga pemilik kesulitan  

 

untuk mendapatkan informasi keuangan untuk laba atau rugi. 

Berdasarkan data diatas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul 

“Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Teknologi pada 

Toko Sumber Berkat dengan Metode Rapid Application Development 

(RAD)”  

1.2 RUMUSAN MASALAH Permasalahan yang terdapat pada Toko Sumber Berkat adalah 

pada sistem informasi yang digunakan masih menggunakan sistem manual, 

presentase terjadi kesalahan cukup tinggi. Maka, peneliti ingin mencoba menerapkan 

sistem informasi berbasis teknologi untuk meminimalisasi  



permasalahan yang ada dan dapat untuk mengembangkan usaha bisnis Toko 

Sumber Berkat tersebut. Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang terdapat 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai : “Bagaimana sistem informasi 

akuntansi berbasis teknologi dapat meminimalisasi permasalahan yang ada, dan 

serta dapat mengembangkan kegiatan usaha oleh Toko Sumber Berkat.”  

1.3 TUJUAN PENELITIAN  

Penelitian ini bertujuan untuk perancangan sebuah sistem informasi 

berbasis teknologi yang sesuai dengan kebutuhan Toko Sumber Berkat untuk 

mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dan untuk mengembangkan 

kegiatan bisnis yang dijalankan.  

1.4 MANFAAT PENELITIAN Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi : a) Bagi Toko Sumber Berkat Diharapkan dapat memberikan 

penjelasan tentang perancangan sistem  

informasi berbasis teknologi yang dapat diterapkan oleh Toko Sumber  

Permasalahan Toko Sumber Berkat :  

1. Pencatatan transaksi, penjualan dan pembelian dan pelunasan hutang 

yang masih menggunakan secara manual, sehingga  

b) presentase terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pencatatannya  

cukup tinggi.  

1.5 K  

2. Catatan yang ada hanya buku kas saja, yang mencatat semua Toko 

Sumber Berkat merupakan toko sembako yang menyediakan  

beragam jenis kebutuhan pokok rumah tangga yang melibatkan transaksi dan 

pencatatan informasi keuangan.  



mengetahui berapa jumlah stock barang yang masih ada.  

4. Tidak adanya laporan keuangan, sehingga pemilik kesulitan untuk mendapatkan 

informasi keuangan untuk laba atau rugi.  



Perancangan sistem informasi akunatnsi berbasis teknologi pada Toko Sumber 

Berkat dengan menggunakan metode Rapid Application Development (RAD)  

dan sistematika penelitian. BAB II : Landasa Teori Bab ini mengenai semua dasar 

teori yang digunakan sebagai dasar  

dalam menganalisis permasalahan. BAB III : Metode Penelitian Bab ini menjelaskan 

tentang objek penelitian, jenis dan sumber  

data yang digunakan, serta metode yang digunakan dalam pengumpulan  

data. BAB IV : Hasil Analisis Bab ini berisi pembahasan hasil analisis dengan 

metode rapid  

application development (RAD). BAB V : Penutup Bab ini menjelaskan kesimpulan 

yang diperoleh dan saran penulis  

dari hasil analisis dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan.  


