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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada era saat ini, dimana teknologi informasi yang berkembang sangat pesat 

dengan diiringi banyaknya bisnis yang mengalami kemajuan dengan sangat cepat 

pula, menyebabkan persaingan semakin ketat. Perusahaan dituntut untuk 

memberikan informasi secara cepat dan akurat yang didukung dengan sistem 

terkomputerisasi  yang mampu memenuhi keperluan akan informasi perusahaan, 

ehingga perusahaan dapat melakukan  kegiatan operasionalnya secara efektif dan 

efisien untuk mempertahankan perjalanan bisnsisnya. Perusahaan yang masih 

menggunakan sistem informasi manual akan mengalami keterlambatan dan 

keterhambatan dalam perkembangan dan kemajuan bisnisnya dibandingkan dengan 

para pesaing yang sudah menerapkan sistem informasi yang berbasis komputer. 

Sistem informasi yang sudah terkomputerisasi sangat menguntungkan bagi 

perusahaan, karena perusahaan dapat dengan cepat memperoleh informasi secara 

tepat dan akurat sehingga tingkat efisiensi kinerja perusahaan menjadi lebih baik. 

Dengan menerapkan  informasi dari komputer, data yang sudah tersimpan dalam 

basis data dapat membuat perusahaan dengan mudah mencari data dan informasi 

yang dibutuhkan.  

 Toko Dapur Hias yang beralamat di Jl. Seteran Dalam No. 03 merupakan 

sebuah toko yang menyediakan berbagai macam alat dan bahan – bahan untuk 

pembuatan roti. Alat roti yang disediakan diantaranya adalah cetakan, loyang, 
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kardus cup cake, kardus tart, cutter dan alat – alat untuk pembuatan roti yang 

lainnya. Sedangkan untuk bahan – bahan pembuatan roti diantaranya fondant, 

pewarna makanan, coklat, dan bahan – bahan roti lainnya. Toko Dapur Hias selalu 

mengutamakan kualitas dan kenyamanan serta harga yang terjangkau bagi 

pelanggan saat berbelanja di Toko Dapur Hias, sehingga Toko Dapur Hias 

mengalami kemajuan dalam perjalanan bisnisnya hingga saat ini. Selain menjual 

alat dan bahan roti, Toko Dapur Hias juga menyediakan pemesanan roti untuk acara 

ulang tahun, pernikahan, valentine, natal, dan event – event lainnya. Pemesanan 

biasa dilakukan oleh pelanggan jauh – jauh hari sebelum pengambilan pesanan, dan 

toko Dapur Hias biasa memproduksi roti yang dipesan sehari sebelum roti tersebut 

di ambil oleh pelanggan. 

Namun dalam kemajuan bisnisnya, mulai timbul masalah dalam sistem 

informasi yang dikarenakan Toko Dapur Hias belum memiliki sistem akuntansi 

yang baik. Dokumen – dokumen transaksi seperti nota pembelian, penjualan dan 

pencatatan keuangan, tidak dicatat atau dibukukan, sehingga belum dapat disajikan 

informasi – informasi keuangan yang diperlukan perusahaan untuk mengelola 

usahanya secara lebih baik. 

  Seiring dengan meningkatnya volume transaksi yang terjadi, penggunaan 

sistem manual, menimbulkan kelemahan – kelemahan, diantaranya pencatatan 

keuangan yang tidak tersistem dan teratur. Tidak disusunnya laporan pengeluaran 

dan pendapatan. Tidak ada pengontrolan persediaan barang yang ada di dalam toko. 

Tidak adanya perhitungan harga pokok produksi untuk menetukan harga jual dari 

pemesanan roti. Demikian juga informasi yang berkaitan dengan pemakaian bahan 



3 
 

dalam satu produksi tidak dapat diketahui secara pasti, dan kemungkinan terjadinya 

human eror sangat besar. 

Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan mengenai kelemahan 

tersebut, penulis tertarik untuk membuat sistem informasi akuntansi dengan 

menerapkan sistem yang berbasis komputer untuk Toko Dapur Hias sehingga dapat 

meningkatkan kinerja yang efektif dan efisien dengan judul “Perancangan Sistem 

Informasi Akuntansi Berbasis Teknologi Informasi dengan Metode RAD 

(Rapid Application Development) Pada Toko Dapur Hias”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah disajikan diatas, maka penulis 

merumuskan masalah yaitu “Bagaimana merancang sistem  informasi akuntansi 

berbasis komputer pada Toko Dapur Hias?”  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang suatu sistem informasi 

akuntansi dengan menerapkan sistem yang terkomputerisasi dan berbasis komputer 

pada Toko Dapur Hias sehingga dapat memudahkan toko tersebut dalam 

melakukan kegiatan operasional sehari – hari. 

 

 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 



4 
 

1)  Bagi Penulis 

 Dapat dijadikan bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

baru dengan menerapkan teori – teori dan pembelajaran yang sudah 

didapatkan dan dipelajari saat masa perkuliahan.  

 

2)  Bagi Perusahaan 

 Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan sistem informasi 

akuntasi yang ada di Toko Dapur Hias yang sebelumnya menggunakan 

sistem secara manual beralih dengan menerapkan sistem yang berbasis 

komputer. Perusahaan juga lebih mudah dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya serta dapat meningkatkan  kinerja perusahaan sehingga 

lebih cepat, akurat, efektif dan efisien. 

 

3)  Bagi Akademik 

Dapat memebrikan wawasan dan pengetahuan tentang sistem 

informasi akuntasi dengan menerapkan sistem terkomputerisasi dan 

memberikan refrensi perancangan aplikasi sistem informasi akuntansi yang 

memiliki bidang usaha yang sama dengan Toko Dapur Hias.   

 

 

 

 

1.5  Kerangka Pikir 
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Gambar 1.1 

1.6 Sistematika Penulisan  

Kelemahan : 

1. Pencatatan keuangan yang tidak tersistem dan teratur. 

2. Tidak disusunnya laporan pengeluaran dan pendapatan.  

3. Tidak ada pengontrolan persediaan barang yang ada di dalam toko. 

4. Tidak adanya perhitungan harga pokok produksi untuk menentukan harga 

jual dari pemesanan roti. 

5. Informasi yang berkaitan dengan pemakaian bahan dalam satu produksi 

tidak dapat diketahui secara pasti. 

6. Kemungkinan terjadi human eror sangat besar. 

Analisis dengan menggunakan 

metode RAD 

(Rapid Application Development) 

Belum adanya Sistem Akuntansi  Pada Toko Dapur Hias 

Keuntungan : 

1. Pencatatan keuangan akan tersistem dengan teratur. 

2. Laporan pengeluaran dan pendapatan dapat tersusun dengan rapi. 

3. Terkontrolnya persediaan barang yang ada di dalam toko. 

4. Adanya perhitungan harga pokok produksi untuk menetukan harga jual 

pemesanan roti. 

5. Informasi yang berkaitan denagn pemakaian bahan dalam satu produksi 

dapat diketahui secara pasti. 
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Bab I : Pendahuluan, memaparkan latar belakang penelitian, perumusan 

masalah, tujuan  penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir dan 

sistematika penulisan. 

 

Bab II : Landasan Teori, berisi uraian tentang teori – teori yang berhubungan 

dengan penelitian dan untuk mendasari penulisan penelitian. 

 

Bab III : Metode Penelitian, memaparkan tentang sumber – sumber dan 

jenis data yang digunakan, gambaran umum perusahaan sebagai objek 

penelitian, definisi dan pengukuran variabel yang diperlukan dalam 

penelitian, serta metode analisis data. 

 

Bab IV : Hasil dan Analisis, memaparkan tentang hasil perancangan sistem 

informasi akuntasi yang menerapkan sistem yang terkomputerisasi berbasis 

komputer. 

 

Bab V : Kesimpulan, Keterbatasan dan Implikasi, berisikan kesimpulan dari 

hasil penelitian ini dengan disertai saran – saran yang menjadi bahan 

pertimbangan dalam mengembangkan penelitian ini dan penelitian – 

penelitian lainnya yang menggunakan usaha di bidang yang sama.  
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