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BAB I 

LATAR BELAKANG 

1.1 LATAR BELAKANG 

Di era yang modern ini, kita semua dituntut untuk mengikuti kemajuan 

dan perkembangan yang terjadi. Terutama untuk teknologi, tak ada hentinya 

inovasi-inovasi yang bermunculan mewarnai dunia yang semakin canggih. Dari 

inovasi yang sesederhana mungkin sampai yang sangat canggih pun sudah 

merejalela di dunia.  Dengan kemajuan dan perkembangan teknologi yang pesat 

ini, kita tidak boleh untuk berhenti belajar dan terus belajar agar tidak ketinggalan 

atas kecanggihan yang ada. 

Keadaan kini teknologi sudah memasuki kebutuhan yang pokok bagi 

kelangsungan kehidupan manusia. Kemajuan teknologi dapat bermanfaat besar 

bagi kelangsungan hidup manusia di jaman sekarang. Karena dengan kemajuan 

teknologi yang kian terus bermunculan inovasi baru dapat menunjang bahkan 

memperbaiki kehidupan manusia dalam segi pendidikan, perekonomian, pangan, 

transportasi, dan masih banyak lagi. Seperti yang lagi hangatnya dibahas, di ibu 

kota kita sedang disibukkan atas perdebatan Go-jek yang hampir sebagian 

menguasai lingkup transportasi. Go-jek adalah pelayanan jasa transportasi yang 

menggunakan aplikasi berbasis internet yang dapat memudahkan calon customer 

untuk memesan hanya dengan bermodal smartphone dan aplikasi Go-jek. Tidak 
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perlu waktu yang lama dari diluncurkannya aplikasi Go-jek pada awal tahun 

2015, user yang mengunduh aplikasi tersebut sudah mencapai 650.00 orang 

dengan pertumbuhan pengojek mencapai 10.000 orang yang bergabung. (kompas 

online, Selasa 28 Juli 2015).  

Dengan kasus tersebut kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi 

yang terjadi di akhir-akhir dekade ini sungguh mengejutkan bagi kita semua 

khususnya bagi pesaing-pesaing bisnis. Kemajuan tersebut tidak dapat 

disalahakan karena tidak akan lama revolusi teknologi merambat pada semua 

bidang yang ada. Kita harus dapat menyikapi kejadian tersebut dengan pemikiran 

yang terbuka dan kacamata yang kreatif. Kini banyak para pengusaha 

memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada untuk kemajuan bisnisnya sehingga 

persaingan semakin ketat. Salah satunya adalah Sistem Informasi Akuntansi yang 

banyak dipergunakan dalam dunia bisnis. 

Sistem itu sendiri adalah sekelompok unsur yang saling berinteraksi antara 

satu dengan lainnya yang memiliki fungsi untuk meraih tujuan tertentu melalui 3 

tahapan yaitu input, proses, dan output. (Nugroho, 2001). Informasi adalah suatu 

data yang dapat berguna dan diolah menjadi satu rangkaian informasi untuk 

landasan dasar mengambil keputusan secara tepat yang memiliki sifat real time, 

relevan, akurat, dan lengkap. Sehingga sistem Informasi adalah sistem yang 

meproses data dan transaksi yang memperoleh sebuah informasi untuk 

merencanakan, mengendalikan dan mengeporasikan bisnis. Sedangkan Informasi 
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Akuntansi adalah suatu bagian yang memiliki unsur-unsur yang saling berkaitan 

dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui tahapan-tahapan 

yang ada yaitu: input, proses, dan output (Widjajanto, 2011). Sistem teknologi 

Informasi Akuntansi berkembang pesat seiring dengan perkembangan 

perekonomian dan bisnis yang tak akan ada hentinya, kualitas SDM yang semakin 

meningkat, dan penggunaan teknologi yang semakin melebar luas tanpa ada 

batasan kalangan, kelompok, gender, bahkan usia. Beberapa alasan perusahaan 

atau pengusaha menggunakan alat bantu sistem yaitu software untuk 

menghasilkan informasi akuntansinya: 

1. Membantu pekerjaan untuk menjadi lebih efisien waktu, mudah, 

praktis, dan akurat karena adanya komputerisasi. 

2. Tingkat rahasia dan keamanan untuk data lebih dapat terkontrol. 

Ada pula beberapa contoh penerapan sistem informasi pada perusahan-

perusahaan yang sering kita jumpai diligkungan sekitar, yaitu: 

1. Amazon (http://www.amazon.com) merupakan toko online yang dapat 

kita jumpai kapan saja dan dimana saja karena toko amazon berbasis 

website. Kita calon konsumen tidak perlu datang untuk membeli 

produk yang kita inginkan. Hanya berdiam dirumah, dikantor, atau 

dimana saja kita dapat melakukan transaksi beli. Selain itu kita dapat 

memesan buku atau produk lain melalui fasilitas keranjang belanja 

http://www.amazon.com/


4 
 

yang sudah disediakan dan pembayaran yang dilakukan dengan sistem 

kartu kredit.  

2. Garuda Indonesia (https://www.garuda-indonesia.com), perusahaan 

yang bergerak dibidang transportasi yang memfasilitasi sarana web 

untuk para calon peumpang yang ingin melihat jadwal penerbangan, 

memesan tiket tanpa perlu datang ke biro penjualan untuk membelinya 

dan informasi-informasi lain yang dapat kita temui didalam web 

tersebut.  

3. Perguruan tinggi yang sudah banyak menggunakan sistem website 

yang memberikan layanan terhadap mahasiswa untuk dapat mengakses 

daftar nilai, daftar tagihan pembayaran, informasi mengenai perguruan 

tinggi tersebut, dan pengambilan mata kuliah secara online.  

Seperti manfaat dan kegunaan dari software Sistem Informasi Akuntansi 

yang dijabarkan diatas, begitu besar manfaatnya untuk kemajuan dan 

perkembangan bisnis yang ada. Tetapi kesadaran akan itu semua masihlah sangat 

memprihatinkan, masih ada beberapa pengusaha yang masih menggunakan sistem 

akuntansi yang manual. Kejadian tersebut terjadi khususnya pada unit usaha yang 

masih kecil atau menengah. Mereka masih ragu dalam menggunakan software 

Sistem Informasi Akuntansi. Ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan 

untuk unit usaha yang masih kecil atau menengah untuk menggunakan software 

dalam membantu alur akuntansinya. Salah satu yang sering dijadikan alasan 

https://www.garuda-indonesia.com/
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terbesar adalah dari segi budget. Pengusaha kecil atau menengah memikirkan 

budget yang harus digunakan untuk membeli atau mendesain sebuah software. 

Tetapi untuk pengusaha yang target penjualannya sudah tinggi, jumlah karyawan 

yang cukup banyak dan sistem marketing tersebar luas dari daerah ke daerah, 

dapat mulai menggunakan software sistem informasi akuntansi.   

Toko Favian adalah salah satu perusahaan dagang-manufaktur yang 

berpusat di kota Salatiga. Untuk transaksi penjualan toko Favian sudah 

menggunakan sistem yang tertata tetapi pengelolaannya masih sederhana. Sistem 

pemasarannya menyebar sehingga kegiatan transaksi yang terjadi bisa lebih dari 

satu lokasi. Lokasi pertama ada di toko dan kedua ada di tim. Tim dari Toko 

Favian ini tidak menetap di satu kota dan lokasi saja, tim ini dapat berpindah-

pindah dengan kurun waktu yang ditentukan oleh pemilik. Tim marketing ini 

bertugas untuk memasarkan produk Toko Favian dan kantor lebih memonitor dari 

kegiatan yang terjadi di tim. Sistem sederhana yang sudah berjalan didalam Toko 

Favian masih memiliki kelemahan dalam pengoperasiaanya dikarenakan terdapat 

jarak antara kantor dengan tim marketingnya, dan pelaporan kegiatan transaksi 

yang dilakukan tim hanya sekali pada tanggal yang ditentukan oleh pemilik.  

Itulah kasus yang selama ini dirasakan oleh pemilik Toko Favian, beliau 

tidak dapat mengetahui posisi keuntungan diwaktu kapanpun yang beliau 

inginkan, karena pelaporan kegiatan transaksi tim dilakukan secara sebulan sekali 

sehingga laporannya belum bersifat online. Toko Favian belum memiliki sistem 
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yang berbasis komputerisasi dan website yang dapat membantu untuk 

memperoleh informasi secara real time dan relevan. Selain itu kelemahan yang 

ada didalam Toko Favian adalah costing dalam pembebanan produk  yang dibuat 

belum akurat dan sistem pencatatan pembukuannya masih secara sederhana yaitu 

secara tertulis, sehinnga frekuensi kesalahan lebih sering terjadi dikarenakan 

human error. Dan untuk produk Toko Favian yang telah dipasarkan hingga saat 

ini meskipun 2 varian produk, tetapi pemilik memiliki niat untuk melebarkan 

varian produknya yang nantinya akan mulai diluncurkan pada saat moment puasa-

lebaran. Sehingga sistem nantinya akan disiapkan untuk mengakomodasikan atas 

perkembangan dari bergam varian produk yang akan diluncurkan untuk 

perkembangan dan kemajuan Toko favian sendiri.  

Berdasarkan kasus-kasus yang telah diurakain diatas, Toko Favian 

menginginkan sistem informasi akuntansi yang dapat mendukung segala kegiatan 

yang dilakukan Toko Favian dengan berbasis website agar dapat melaporkan 

secara online dan pencatatan akuntansi yang akurat. 

Oleh karena itu penulis berupaya memberikan solusi untuk 

meminimalisirkan permasalahan yang ada di Toko Favian. Penulis berusaha 

menyusun penelitian yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi Akuntansi 

pada Toko Favian Berbasis Website dengan Metode Rapid Application 

Development”. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan didalam latar belakang seperti 

yang ada atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

Bagaimana merancang dan mendesaian Sistem Informasi Akuntansi yang sesuai 

dengan kondisi Toko Favian, dengan berbasis website supaya dapat membantu 

kinerja Toko Favian secara efisien dan dapat menghasilkan informasi laporan 

keuangan yang lebih akurat dengan metode Rapid Application Development 

(RAD)? 

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian adalah penulis ingin membantu pelaku usaha 

khususnya disini Toko Favian untuk mengembangkan bisnisnya dalam penerapan 

sistem informasi akuntansi dengan berbasis website dengan metode Rapid 

Application Development (RAD). Supaya ini semua dapat membatu kinerja 

karyawan Toko Favian dan dapat memberikan informasi secara real time yang 

dapat diakses dari beberapa tempat. Selain itu perancangan sistem yang akan 

diterapankan di Toko Favian nantinya dapat memberikan informasi atas keuangan 

yang lebih akurat, membantu dalam penyusunan, penghitungan, dan pelaporan 

keuangan yang lebih akurat dan tertata rapi. 

Manfaat dari penelitian untuk: 

1. Pemilik Usaha 

Peneleitian ini diharapkan dapat menbantu dan bermanfaat bagi Toko 

Favian dalam penyusunan, penghitungan, dan pelaporan akuntansi 
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yang lebih tertata rapi, akurat, dan dapat terpacaya sebagai informasi 

keadaan siklus yang terjadi pada Toko Favian yang nanti dapat 

membantu pemilik usaha dalam menentukan kebijakan dan strategi 

kedepannya. Selain itu pula Toko Favian dapat mengakses data yang 

diperlukan secara real time.   

2. Penulis 

Penulis dapat menambah dan memperdalam ilmu dalam merancang 

sistem informasi akuntansi  berbasis website sesuai dengan kebutuhan 

pemilik usaha dibidanng dagang.   

3. Akademik 

Dapat menambah pengetahun bagi civitas akademik dalam percangan 

sistem informasi akuntansi pada perusahaan dagang. 
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1.4 KERANGKA PIKIR 

Gambar 1.1. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dalam pencatatan dan penghitungannya 

belum akurat, belum tertata dengan rapi 

dan terpadu. 

2. Pelaporan kejadian transaksi yang terjadi 

tim sales belum dapat diakses oleh kantor 

pada setiap saat (tidak online). Kantor  

harus  menunggu timsales  kembali ke 

kantor. 

3. Laporan Keuangan tidak dapat dihasilkan 

setiap saat. 

4. Kemungkinan terjadi kecurangan masih 

berskala besar. 

Kelemahan Sistem Informasi Akuntansi 

Sederhana 

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI 

AKUNTANSI BERBASIS WEBSITE DENGAN 

METODE RAPID APPLICATION 

DEVELOPMENT 
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1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan topik yang akan dibahas dalam 

penelitian melalui sub bab latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, kerangka pikir, dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan dibahas teori-teori yang akan digunakan dan 

dijadikan dasar dalam penelitian ini. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai jenis data dan sumber untuk 

menunjang penelitian ini. Selian itu juga dalam bab ini akan 

menguraikan gambaran umum usaha yang akan menjadi objek 

penelitian ini yaitu Toko Favian. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN MASALAH 

Dalam bab ini akan membahas hasil dan perancangan sistem informasi 

akuntansi berbasis website dengan metode Rapid Application 

Development pada Toko Favian secara rinci. Pembahasan yang 

dilakukan berisi tahap-tahap pengembangan sistemnya.   

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil keseluruhan penelitian ini dan 

saran-saran yang dapat bermanfaat bagi pengembangan sistem 

informasi akuntansi. 


