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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.A. LATAR BELAKANG 

Semakin majunya dunia perdagangan membuat perusahaan dagang 

semakin berkembang pesat di beberapa tahun terakhir ini. Hal tersebut 

terlihat dari semakin banyaknya minimarket yang merambah hingga 

kepelosok daerah. Pada awalnya mini market hanya sebatas Seven-eleven 

dan Circle K yang terdapat dikota-kota besar, tetapi sekarang semakin 

majunya jaman membuat minimarket lain seperti Indomart dan Alfamart 

menjamur dimana-mana. Dalam waktu singkat Indomart dan Alfamart telah 

merajai bisnis perdagangan retail diberbagai daerah.  Hal tersebut semakin 

menekan toko-toko kelontong retail yang ada di daerah. Alfamart dan 

Indomart yang sudah terintregasi dengan baik, menggunakan sistem yang 

baik, dan memiliki internal kontrol yang baik semakin membuat toko 

kelontong  yang masih dijalankan secara tradisionaltertinggal jauh.Pada saat 

ini bila toko kelontong retail tidak merubah cara bersaingnya maka akan 

semakin tertinggal bahkan dapat gulung tikar. 

Banyak toko-toko kelontong yang sebenarnya cukup ramai tetapi tidak 

berani mengimplementasikan sistem informasi akuntansi. Hal tersebut 

dikarenakan masih belum berkembangnya pola pikir pemilik. Pemilik masih 

menganggap yang penting tokonya masih laku sehingga tidak mau 

melakukan pengembangan. Pada kenyataanya akuntansi merupakan hal 
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yang vital dalam sebuah bisnis, karena akuntansi mecatat transaksi bisnis 

yang terjadi. Pada masa kini akuntansi telah dilakukan secara komputerisasi. 

Akuntansi yang ditunjang dengan komputerisasi dapat mempermudah 

pemilik toko dalam melakukan kontrol pada bisnisnya. 

Sistem informasi akuntansi dapat membantu toko-toko kelontong 

retail dalam melakukan pengecekan stok barang, mencari laba rugi lebih 

cepat, dan membantu pemilik toko dalam mengambil keputusan.Tetapi para 

pemilik toko lebih takut akan adanya biaya-biaya tambahan yang dipandang 

oleh pemilik toko sebagai beban yang dapat mengurangi laba yang mereka 

dapatkan. Karena terbatasnya pengetahuan pemilik toko maka pemilik toko 

mengganggap implementasi sistem sebagai beban tambahan dan bukannya 

sebagi investasi dimasa mendatang. 

Putra Jaya adalah sebuah toko kelontong  retail yang menjual berbagai 

macam barang mulai dari keperluan sehari-hari seperti sabun, shampo, dan 

pasta gigi hingga alat-alat menjahit, makanan kemasan, dan masih banyak 

lagi. Metode pembayaran secara kredit dan tunai digunakan oleh Toko Putra 

Jaya untuk melakukan pembelian barang dagangan dari pemasok dengan 

cara grosir.Lalu menjual kepada konsumen secara retail/eceran dengan 

metode pembayaran secara tunai. Toko Putra Jaya tidak menjual kepada 

konsumen secara kredit karena masih banyak konsumen yang kurang 

bertanggung jawab sehingga tidak membayar utangnya kepada toko Putra 

Jaya. 
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Toko Putra Jaya berdiri dari tahun 1990 jauh sebelum Alfamart dan 

Indomart ada. Salah satu faktor yang membuat Toko kelontong Putra Jaya 

masih dapat bertahan pada era yang serba komputer adalah kesetiaan para 

pelanggannya. Sedangkan banyak bisnis serupa yang sudah tidak mampu 

bersaing dengan banyaknya Alfamart dan Indomart yang didirikan beberapa 

tahun belakangan ini. 

Toko Putra Jaya belum cukup dikelola dengan baik karena merupakan 

toko dengan sistem manualdan hanya memperkerjakan dua orang karyawan 

yang bertugas untuk mengambilkan barang dan melayani konsumen. 

Sehingga hanya ada pencatatan seadanya mengenai pembelian dan 

penjualan barang. Bahkan pemilik juga tidak dapat mengetahui apakah toko 

ini mendapat laba atau malah mengalami kerugian. Pemilik hanya 

menyimpan nota pembelian dan penjualan tetapi nota tersebut juga tidak 

digunakan.  

Tidak ada kontrol barang yang sudah mendekati masa kadaluarsa 

sehingga hal tersebut dapat merugikan konsumen dan memperburuk citra 

toko kelontong Putra Jaya. Stock opname hanya dilakukan oleh karyawan 

dalam jangka waktu tiga hari sekali. Sehingga cukup banyak konsumen 

yang datang membeli suatu barang tetapi barang tersebut sudah habis. 

Pemilik juga tidak pernah melakukan pengecekan kesesuaian jumlah barang 

yang dibeli dan barang yang terjual. Sehingga pemilik tidak pernah 

mengetahui barang tersebut habis terjual atau habis karena hilang dicuri 

oleh karyawannya. 
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Melihat dari permasalahan di atas, penulis memiliki ketertarikan 

untuk merancangsuatu sistem informasi akuntansi bertujuan memecahkan 

permasalahan serta memudahkan operasionalisasi di toko Putra Jaya secara 

terkomputerisasi toko Putra Jaya. Oleh karena itupenulis memutuskan untuk 

menggunakan metoderapid application development (RAD) ) programnya 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat diimplementasikan secara 

cepat. Topik yang akan di gunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah 

“Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pada Toko Kelontong Putra 

Jaya di Solo dengan Pendekatan Rapid Application Development(RAD)”. 

 

I.B.PERUMUSAN MASALAH 

Beberapa permasalahan yang sebelumnya telah diuraikan membuat 

kita bisa mengetahui bahwa pada toko kelontong Putra Jaya pencatatan 

transaksi pembelian dan penjualan masih seadanya, masih buruknya 

pencatatan persediaan barang, tidak adanya laporan keuangan suatu 

perusahaan, manajemen yang masih buruk dalam mengatur kinerja 

perusahaan, dan pengecekan masa kadaluarsa masih secara manual. Oleh 

karena itu,dari uraian permasalahan di atas dapat ditarik perumusan masalah 

sebagai berikut: 
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“Bagaimana perancangan sebuah sistem informasi akuntansi berbasis 

komputer yang dapat digunakan oleh Toko Kelontong Putra Jaya untuk 

menjalankan usahanya” 

I.C. TUJUAN PENELITIAN 

Metode Rapid Application Development (RAD) akan dipakai dalam 

membuat laporan keuangan bagi Toko Putra Jaya dimana perhitungan 

keuangan tersebut telah tersistem secara komputer. Hal itu akan menjadi 

tujuan dari riset yang kali ini dilakukan oleh penulis.Agar informasi yang 

dihasilkan lebih akurat dan cepat maka cara tradisional yang sebelumnya 

digunakan oleh Toko Putra Jaya akan diubah dengan sistem yang telah 

menggunakan agar lebih bisamembantu pemilik toko Putra Jaya dalam 

mengambil keputusan. Selain itu sistem ini dibuat untuk mempermudah 

toko Putra Jaya untuk mengetahui laba-rugi dari laporan keuangan 

perusahaan setiap waktu. 

I.D. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

a) Bagi Penulis 

1. Mengaplikasikan bahan ajar yang sebelumnya telah 

diberikan oleh dosen pada saat kuliah konsentrasi sistem di 

Universitas Katolik Soegijapranata. 

2. Penulis dapat menambah ilmu yang secara langsung 

didapat dari menganalisis kasus yang ditemui agar dapat 
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memperluas pengetahuan dan dapat membuat penulis lebih 

menguasai desain dan analisa sistem informasi akuntansi 

pada suatu perusahaan. 

b) Bagi Obyek Penelitian (Putra Jaya) 

1. Sebagai evaluasi manajemen kinerja agar menjadi lebih 

baik. 

2. Pengembangan dari manual menjadi menggunakan sistem 

komputerisasi. 

3. Informasi dan data yang dibutuhkan bisa didapat dengan 

mudah, cepat, dan tepat. 

c) Bagi Universitas Katolik Soegijapranata 

Agar dapat digunakan untuk bahan ajar dan patokan bagi 

riset-riset selanjutnya walaupun permasalahan yang 

dihadapi berbeda. 
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I.E. KERANGKA PIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I.1. Kerangka Pikir Penelitian 

Penulis ingin agar permasalahan yang sebelumnya dialami oleh Toko 

Kelontong Putra Jaya karena masih menggunakan metode pencatatan 

keuangan tradisional dapat diselesaikan dengan metode pencatatan 

keuangan yang sudah terkomputerisasi dan telah tersistem dengan baik. 

Putra Jaya mengalami permasalahan karena masih menggunakan 

sistem informasi yang manual maka hasil laporan keuangan masih 

berantakan, bukti transaksi yang masih berantakan, tidak tahu jumlah 

persediaan barang, dan tidak ada kontrol terhadap tanggal kadaluarsa 

suatu barang.Semua transaksi masih menggunakan cara tradisional 

atau secara manual. 

Analisis dengan Metode Rapid 

Application Development (RAD) 

Prototype yang sudah dapat dijalankan dengan komputer 

merupakansistem informasi akuntansi yang dibuat dengan 

Microsoft Visual Basic 2010 

Pemecahan masalah yang diinginkan yang di inginkan adalah 

Toko Putra Jaya memiliki laporan keuangan yang berguna untuk 

membantu dalam pengambilan keputusan, ada bukti transaksi 

yang meliputi transaksi pembelian dan penjualan, pengecekan 

persediaan barang yang akurat, dan ada kontrol terhadap tanggal 

kadaluarsa suatu barang. 
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I.F. SISTEMATIKA PENULISAN  

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari : 

 BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab I berisi beberapa sub bab, antara lain Latar Belakang 

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Kerangka Pikir, dan Sistematika Penulisan. 

 BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab II memberikan penjelasan mengenai pengertian perusahaan 

dagang, pengertian sistem informasi akuntansi, pengembangan 

sistem informasi, analisis sistem, pengenalan program Microsoft 

Visual Basic 2010, serta pengenalan program MySQL. 

 BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab III memberi pembahasan mengenai gambaran umum objek 

penelitian, metode pengumpulan data, tehnik pengumpulan data, 

serta metode analisis data. 

 BAB IV  : HASIL ANALISIS 

Bab IV memberikan bahasan mengenai hasil analisis dan desain 

sistem informasi akuntansi menggunakan metodeRapid 

Application Development (RAD). 

 BAB V  : PENUTUP 

Bab V menyebutkan beberapa kesimpulan dan saran yang 

berasal dari hasil pembuatan perancangan sistem. 


