
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang Masalah 

 

Perkembangan tekonlogi sudah sangat maju di jaman modern ini. 

Khususnya perkembangan tekonologi dibidang sistem informasi 

akuntansi. Perkembangan penggunan teknologi dibidang sistem informasi 

akuntansi sudah merambah hingga ke perusahaan – perusahaan yang ada 

di dunia. Bahkan bukan hanya perusahaan besar saja, toko pun ikut 

menggunakan sistem informasi akuntansi untuk mencatat transaksi dagang 

yang terjadi. Penggunaan sistem informasi akuntansi jaman sekarang 

seolah memang sudah menjadi keharusan bagi para pemilik usaha. 

Tujuannya adalah agar dapat menunjang proses bisnis yang lebih efektif 

dan efisien. Apalagi di era globalisasi ini manusia cenderung 

menginginkan segala sesuatunya yang bisa bekerja dengan mudah, cepat, 

dan efektif.  

Kemudahan, kecepatan dan keefektifan tekonologi dalam suatu 

sistem informasi merupakan salah satu hal yang menjadi alasan teknologi 

digunakan untuk usaha dalam berbagai bidang bisnis. Salah satu 

contohnya adalah usaha dagang. Saat ini sudah ada beberapa usaha dagang 

yang sudah mulai menggunakan sistem informasi akuntansi yang 

terkomputerisasi. Namun masih ada juga yang masih menggunakan sistem 
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konvensional dengan cara pencatatan manual, salah satunya contohnya 

adalah Toko Listrik HTS Jaya. 

HTS Jaya adalah toko yang menjual berbagai peralatan listrik 

seperti lampu, sekering, steker, stop kontak, kabel, dan lain sebagainya. 

Ibu Susana mendirikan usaha toko ini sejak tahun 2000 yang terletak di 

kota Kudus tepatnya di Jl. Bhakti no 87A. Dalam penjualan barang 

daganganya HTS Jaya melayani penjualan secara eceran dan juga bakulan. 

Bakulan disini adalah istilah di gunakan pemilik dalam menyebut 

penjualan grosiran pada pelanggan yang sudah  terdaftar jadi pelanggan 

tetap dengan tujuan pembelian untuk dijual kembali. Namun karena 

jumlah penjualannya tidak sebanyak seperti penjualan grosiran di toko 

besar, pemilik lebih suka menyebutnya dengan istilah bakulan. Dan juga 

pelanggan untuk penjualan bakulan berasal dari toko – toko kecil yang ada 

di sekitar kota Kudus saja tidak ada yang dari luar kota. Kemudian untuk 

pembelian barang daganganya Toko Listrik HTS Jaya memiliki supplier 

alat – alat listrik dari berbagai kota.  

Selama enam belas tahun ini Toko Listrik HTS Jaya dalam 

pencatatan transaksi penjualan maupun pembelian  masih menggunakan 

proses pencatatan dengan cara manual. Untuk penjualan eceran pemilik 

hanya menuliskan barang-barang yang terjual dibuku tulis biasa. Untuk 

penjualan bakulan pemilik menggunakan kertas nota biasa yang dibeli dari 

toko buku atau didapat gratis dari pemberian suplier.  



 
 

 
 

Pencatatan secara manual lebih disukai oleh pemilik karena pemlik 

beranggapan bahwa penggunaan sistem informasi berbasis teknologi sulit 

untuk dipelajari, karena pada dasarnya pemilik adalah orang kuno yang 

hanya lulusan SMP saja. Pemilik lebih menyukai cara manual karena 

dianggap lebih mudah ketimbang dengan komputer. Namun dalam 

pencatatan transaksinya secara manual diketahui bahwa ada beberapa 

masalah, diantaranya: 

1. Nota bisa hilang sewaktu – waktu dan tidak ada cadangannya. 

2. Pemlik tidak bisa mengetahui historis pengeluaran kasnya 

karena pengeluaran kas untuk membayar biaya - biaya tidak 

pernah ada pencatatannya. 

3. Sangat rentan terjadinya kesalahan pencatatan/perhitungan. 

4. Tidak pernah adanya laporan keuangan yang dihasilkan, 

sehingga pemilik tidak dapat menilai kondisi keuangan tokonya 

secara akurat. 

Masalah tersebut tentunya akan membuat kerugian bagi toko listrik 

HTS Jaya. Maka dari itu agar proses pencatatan pada Toko Listrik HTS 

Jaya dapat berjalan lebih baik, efektif dan efisien, sudah seharusnya untuk 

menggunakan aplikasi pencatat transakasi berbasis komputer yang dapat 

menangani pengelolaan pencatatan transaksi penjualan maupun pembelian 

dengan lebih cepat. Dengan dibentuknya suatu sistem dengan proses 

komputerisasi, maka diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang 

telah terjadi sehingga kekeliruan maupun kerugian dapat diminimalkan. 



 
 

 
 

Oleh karena itu dalam skripsi ini peneliti memilih judul 

“PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BERBASIS 

KOMPUTER PADA TOKO LISTRIK HTS JAYA DENGAN 

MENGGUNAKAN METODE RAPID APPLICATION 

DEVELOPMENT (RAD)”. 

 

2. Perumusan Masalah 

Masalah utama yang ada pada Toko HTS Jaya adalah penggunaan 

cara yang masih manual pada pengolahan sistem informasi akutansinya. 

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimanakah analisis dan perancangan aplikasi sistem informasi 

akuntansi berbasis tekonologi komputer yang mampu mengatasi 

permasalahan – permasalahan pada HTS Jaya dengan metode Rapid 

Application Development (RAD)?” 

 

3. Tujuan dan Manfaaat Penelitian 

3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang suatu aplikasi sistem 

informasi akuntansi berbasis komputer yang dapat mengatasi 

masalah – masalah  yang ada pada Toko HTS Jaya. 

3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bagi Toko HTS Jaya: 



 
 

 
 

Memiliki sebuah sistem informasi akuntansi yang 

terkomputerisasi yang dapat menjadi solusi untuk masalah 

yang ada pada HTS Jaya  sehingga pengelolaan bisnis dapat 

dilakukan dengan lebih baik.  

Bagi penulis: 

Untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh 

penulis selama masa kuliah.  

Bagi Pembaca: 

Diharapkan penelitian bisa menjadi referensi untuk 

penelitian selanjutnya yang serupa dengan penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

4. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

Masalah yang timbul: 

1. Nota bisa hilang sewaktu – waktu dan tidak ada cadangannya. 

2. Pemlik tidak bisa mengetahui historis pengeluaran kasnya karena 

pengeluaran kas untuk membayar biaya - biaya tidak pernah ada 

pencatatannya. 

3. Sangat rentan terjadinya kesalahan pencatatan/perhitungan. 

4. Tidak pernah adanya laporan keuangan yang dihasilkan, sehingga 

pemilik tidak dapat menilai kondisi keuangan tokonya secara akurat 

Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Teknologi HTS Jaya Dengan 

Menggunakan Metode Rapid Application Development (RAD)  

Sistem informasi pada Toko HTS Jaya yang masih menggunakan cara manual. 

Toko HTS Jaya menjual berbagai macam peralatan listrik 



 
 

 
 

 

5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan dan  manfaaat penelitian, kerangka pikir, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan mengenai tinjauan – tinjauan pustaka yang 

digunakan sebagai landasan teori dalam pembuatan skripsi ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab tiga ini berisi mengenai lokasi dan gambaran umum 

perusahaan, metode yang digunakan untuk pengumpulan data, dan metode 

analisis data. 

BAB IV HASIL ANALISIS 

Dalam bab empat ini berisi tentang tahap-tahap pengembangan sistem 

yang terdiri dari tahap investigasi awal, analisis kebutuhan sistem, tahap 

analisis biaya dan manfaat, tahap desain dan implementasi. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis dan saran dari penulis. 

 

 

 

 

 


