BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman yang modern ini sangat
diperlukan dalam dunia bisnis. Teknologi yang terus berkembang akan
semakin membantu memberikan manfaat sesuai kebutuhan yang terus
bertambah. Teknologi informasi merupakan salah satu teknologi yang terus
mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Dalam hal ini, pelaku bisnis
tentunya diharapkan mampu untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi
tersebut sehingga dapat mengikuti persaingan bisnis yang semakin ketat.
Teknologi informasi merupakan teknologi yang dapat digunakan untuk
mengolah data, memproses, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data
dengan berbagai cara sehingga dapat menghasilkan informasi yang akurat dan
relevan. Oleh karena itu, teknologi informasi sangat diperlukan dalam dunia
bisnis untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehingga dapat
menghasilkan informasi yang efektif dan efisien.
Menurut Mulyadi (2001, h.3), Sistem Informasi Akuntansi adalah
organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa
untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen
guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Sistem informasi akuntansi yang
baik akan membantu perusahaan dalam mengambil keputusan serta
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menghasilkan laporan keuangan. Dengan adanya sistem informasi akuntansi
yang baik serta teknologi informasi yang terus berkembang, tentunya kinerja
perusahaan akan semakin maksimal. Sayangnya, ada beberapa perusahaan
yang belum menerapkan sistem informasi teknologi dengan baik. Salah
satunya adala TB. Subur.
TB. Subur adalah toko bahan bangunan yang terletak di Jl. Majapahit
316A Semarang. TB. Subur dimiliki oleh Bapak Budi Setiawan dan telah
berjalan selama kurang lebih 20 tahun. TB Subur memiliki gudang untuk
menyimpan persediaannya di Jl. Pedurungan Tengah 12 No. 6. Karyawan
yang bekerja di TB. Subur sebanyak 15 orang. Semua transaksi yang terjadi di
TB. Subur masih dilakukan secara manual.
Transaksi penjualan yang terjadi di TB. Subur dilakukan secara tunai dan
kredit. Penjualan tunai terjadi saat konsumen langsung membelinya di toko
sedangkan untuk penjualan kredit, TB. Subur menerima order melalui telepon
yang kemudian dikirim bersama dengan nota penjualan. Pelunasan piutang
dilakukan dengan jangka waktu selama 3 minggu. Sedangkan untuk transaksi
pembelian, TB. Subur membeli barang dagangannya dengan order melalui
telepon kepada pemasok dan pembayarannya dilakukan secara kredit dengan
jatuh tempo mulai dari 2 minggu hingga 3 bulan. Pencatatan stock persediaan
yang dimiliki oleh TB. Subur dilakukan setiap hari. Dalam pencatatan
persediaan juga belum menggunakan coding.
Dengan sistem yang masih dilakukan secara manual, terdapat beberapa
masalah yang timbul yaitu:
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1. Tidak ada laporan keuangan.
2. Pencatatan persediaan masih belum akurat karena tidak ada catatan
yang pasti berapa persediaan yang masuk dan berapa persediaan yang
keluar.
3. Kemungkinan adanya human eror, seperti penyimpanan bukti
transaksi yang dapat hilang dan terdapat kesalahan dalam perhitungan
dan pencatatan.
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat topik
skripsi dengan judul : “ Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pada
Toko Bahan Bangunan Subur dengan Metode Rapid Application
Development (RAD)”

1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, perumusan masalah
dalam penelitian ini adalah:
“Bagaimana merancang sistem informasi akuntansi pada TB. Subur
dengan menggunakan metode Rapid Application Development (RAD)?”

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sistem informasi
akuntansi pada TB. Subur dengan menggunakan metode Rapid
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Application Development (RAD) sehingga dapat meningkatkan kinerja
secara maksimal dan menghasilkan laporan yang efektif dan efisien.
1.3.2. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:
a. Pemilik TB. Subur
Memiliki sistem informasi akuntansi terkomputerisasi yang
dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar
lebih efektif dan efisien.
b. Penulis
Sebagai sarana dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama
belajar di UNIKA Soegijapranata serta menambah pengetahuan
dan pengalaman dalam merancang sistem informasi akuntansi.
c. Akademik
Sebagai referensi tambahan dalam melakukan penelitian
selanjutnya.
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1.4. Kerangka Pikir
Permasalahan TB. Subur:
1. Tidak ada laporan keuangan.
2. Pencatatan persediaan yang belum akurat.
3. Kemungkinan adanya kesalahan dalam perhitungan dan pencatatan.
4. Keamanan dalam penyimpanan data kurang terjaga.

Analisis dengan menggunakan metode Rapid Application Development (RAD)

Pembuatan prototype sistem infromasi akuntansi berbasis komputer dengan
menggunakan Microsoft Visual Basiv 6.0 dan Microsoft Office Access

Permecahan masalah yang diharapkan:
1. Ada laporan keuangan sehingga dapat digunakan untuk mengambil
keputusan.
2. Pencatatan persedian yang akurat.
3. Meminimalisir kesalahan pehitungan dan pencatatan.
4. Keamanan dalam penyimpanan data terjaga.

Gambar 1.1. Kerangka Pikir
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1.5. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari
beberapa bab, yaitu:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini terdapat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian, kerangka pikir, dan sistematika penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI
Bab ini menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk mendukung
penelitian ini.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini menjelaskan gambaran umum TB. Subur Semarang, sumber dan
jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini serta metode analisis
data.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini menjelaskan secara rinci tentang hasil perancangan sistem
informasi akuntansi dengan menggunakan metode Rapid Application
Development (RAD).
BAB V PENUTUP
Bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari hasil perancangan sistem
informasi akuntansi yang telah dibuat.
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