BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar belakang masalah

Tidak disadari perkembangan teknologi semakin hari semakin pesat dan telah memasuki segala
bidang diantaranya adalah bidang dikehidupan sehari hari kita. Perkembangan teknologi ada
yang menguntungkan dan banyak yang merugikan bagi kemajuan kita. Disetiap aktifitasnya
manusia membutuhkan Teknologi dan ilmu pengetahuan, selama itu perkembangan teknologi
dan ilmu pengetahuan semakin berkembang pesat contohnya dibidang ekonomi. Kegiatan
operasional dibidang ekonomi sangat dimudahkan dengan adanya Teknologi informasi. Dengan
teknologi informasi dapat dihasilkan suatu cara untuk meningkatkan kemampuan kerja dan untuk
meningkatkan produktivitas.
Dalam bidang ekonomi tepatnya didunia bisnis banyak terjadi persaingan ketat antara satu
perusahaan dengan perusahaan lain. Perusahaan yang bertahan lah yang mempunyai sistem
informasi manajemen yang baik. Namun Sistem informasi akuntansi tidak kalah penting, sistem
informasi akuntansi digunakan dalam semua aktivitas perusahaan dalam mencapai laba yang
maksimal.
Sistem informasi akuntansi berbasis teknologi inforfmasi yang kita kenal dengan SIA merupakan
suatu sistem berbasis teknologi yang manangani berbagai macam aktivitas perusahaan yang
berhubungan dengan akuntansi seperti mengolah data yang cepat,akurat,dan efektif. Tujuannya
yaitu menghasilkan informasi yang tepat waktu dan akurat sehingga membantu perusahaan
dalam mengambil keputusan yang efektif dan dapat bersaing dengan perusahaan perusahaan lain.
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Menurut Baridwan (1996:4) pengertian sistem informasi akuntansi adalah sebuah komponen
yang menggolongkan, mengolah, mengumpulkan menganalisa dan komunikasikan informasi
yang efektif untuk pengambilan keputusan.
Sampai sekarang masih banyak perusahaan dagang yang belum mengimplementasikan teknologi
informasi di bisnisnya di dalam usaha dagangnya karena banyak perusahaan dagang yang
khawatir terhadap perhitungan cost yang dikeluarkan dalam mencatat transaksi bisnis dengan
komputerisasi.
Usaha dagang Indah Baru adalah usaha yang bergerak dibidang dagang aneka barang barang
kelontong seperti alat alat tulis, rokok, jajanan anak anak, aneka sabun, kebutuhan facial,
makanan dan minuman ringan,dan lain sebagainya. Toko Indah Baru terletak di Jl Bisma no 82
Margasari,Kab.Tegal. Toko Indah Baru terdapat 2 orang pegawai yang bertugas melayani
pembeli atau konsumen dan mengambil barang barang digudang dan menyusun barang barang
tersebut ke Toko jika barang ditoko sudah mulai habis. Dan pemilik Toko Indah Baru bertugas
sebagai pengawas toko,sebagai kasir sekaligus melayani pembeli atau konsumen. Produk produk
yang ada di Toko ini di ambil dari beberapa distributor seperti PT.INTIANAGA TUNAS
SEJAHTERA,

CV.YAPORA,

PT.INDOMARCO

ADI

PRIMA,

PT.ARTA

BOGA

CEMERLANG, DIVA COSMETIC, PT.TEMPO, PT.CAHAYA AGUNG CEMERLANG, PT.
SUPRALITA MANDIRI.
Toko INDAH BARU ini dalam melakukan transaksi bisnis belum mengimplementasikan
penggunaan aplikasi atau software. Semua aktivitas bisnis yang ada dalam Toko Indah Baru ini
masih dilakukan secara manual. Sehingga di Toko Indah Baru ini masih sering terjadi Human
eror. Karena sistem yang serba manual di Toko Indah Baru ini maka timbul berbagai masalah
masalah yang serius seperti
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1.

Tidak ada stock opname atau proses pengecekan secara berkala sehingga pemilik sering

kehabisan barang karena tidak tahu kapan barang mulai menipis
2.

Pemilik Toko Indah Baru tidak mempunyai pencatatan disetiap transaksi, jadi pemilik

tidak tau laba setiap bulannya
3.

Pemilik Toko Indah Baru sering kehilangan nota penjualan sehingga menimbulkan

beberapa piutang ke pelanggan belum terlunasi
4.

Pemilik Toko Indah Baru tidak bisa pergi meninggalkan toko walaupun cuma

sebentar,karena jika pergi pegawai bisa saja bermain dengan harga kepada pelanggan
5.

Pemilik Toko Indah Baru tidak mempunyai laporan keuangan

Selain masalah masalah diatas Toko Indah Baru dalam perkembangan nya sangat lambat dan
mudah kesaing dengan toko toko kelontong lainnya. Pemilik Toko sulit mendapatkan data yang
tepat ,cepat juga akurat, Untuk mengatasi masalah masalah diatas perlu adanya sebuah sistem
informasi berbasis computer guna mendukug aktivitas operasional yang memberikan informasi
secara cepat,tepat,dan efektif sesuai kebutuhan Toko Indah Baru. Berdasarkan masalah yang ada
diatas maka penulis ingin menghadirkan sebuah sistem informasi berbasis computer yang
mwmbantu memudahkan masalah Toko tersebut. Penulis mamakai topik tersebut kedalam
skripsi yang berjudul “PERANCANGAN SISTEM INFORMASI BERBASIS KOMPUTER
PADA TOKO KELONTONG INDAH BARU DENGAN METODE RAD (RAPID
APPLICATION DEVELOPMENT)”
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1.2

Perumusan masalah

Berdarsarkan masalah masalah diatas maka dapat dirumuskan perumusan masalah yaitu
“Bagaimana merancang sebuah sistem informasi akutansi berbasis computer pada Toko Indah
baru dalam menjalankan usahanya”

1.3

Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem informasi berbasis computer dengan
menggunakan Rapid Application Development ( RAD) yang terdapat pada Toko Indah Baru
yang berguna untuk membantu aktivitas bisnis agar menghasilkan data yang lebih
cepat,tepat,dan akurat. Toko Indah Baru juga dapat mengetahui laporan keuangan

1.4

Manfaat penelitian

1.4.1 Bagi penulis
Menambah pengetahuan,pengalaman dalam merancang sistem informasi berbasis computer
sebagai bekal dalam dunia pekerjaan
1.4.2 Bagi Toko Indah Baru
Sebagai alat bantu dalam pengelohan data dan memecahkan masalah masalah yang ada diToko
Indah Baru sehingga aktifitas bisnis dapat berjalan dengan baik

1.5

Kerangka pikir

Dalam penelitian ini,penulis mengamati mengenai kondisi dan aktifitas bisnis Toko Indah Baru
ini. Dalam pengamatan tersebut penulis menumukan masalah masalah yang terdapat pada Toko
Indah Baru, karena sistem yang serba manual di Toko Indah Baru sistem tersebut belum bisa
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menutup semua masalah yang ada. Karena itu peneliti mendesain sistem informasi berbasis
akuntansi sesuai dengan kebutuhan Toko Indah Baru.
Berikut Kerangka pikir dalam penelitian ini
Gambar 1.1 Kerangka pikir penelitian
Permasalahan

1. Tidak ada stock opname atau proses pengecekan secara berkala
2. Tidak mempunyai pencatatan disetiap transaksi
3. Penyimpanan bukti sering hilang dan manual
4. Pegawai bisa saja bermain dengan harga kepada pelanggan
5. Tidak mempunyai laporan keuangan
6. Laporan keuangan yang belum bisa dihasilkan

Analisis Metode Rapid Application Development (RAD)

Masalah yang dapat diatasi dengan adanya sistem informasi yang terkomputerisasi
1. Adanya laporan keuangan untuk membantu dalam pengambilan keputusan
2. Ada bukti transaksi yang meliputi transaksi penjualan dan pembelian
3. Pengecekan persediaan barang yang akurat
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1.6

Sistematika Penulisan

Dalam menyusun tugas akhir ini penulis juga membuat sistematika penulisan guna
mempermudah penyusunan dan pembahasan dalam tugas akhir ini, berikut adalah beberapa bab
yang ada di sistematika penulisan :

BAB I PENDAHULUAN
Beriisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka
pikir dan sistematika penulisan
BAB II LANDASAN TEORI
Bab ini berisikan pengertian pengertian tentang perusahaan dagang, pengertian sistem informasi
akuntansi,pengembangan sistem informasi akuntansi,pengertian analis sistem, pengertian visual
basic dan pengertian MySQL
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, metode pengumpulan data dan
metode analisis data
BAB IV HASIL ANALISIS
Bab ini berisikan hasil, pembahasan serta desain sistem informasi akutansi beserta implementasi
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
BAB ini mengurai kesimpulan dan saran penulis

