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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sistem komputer diciptakan puluhan tahun lalu dengan tujuan 

utama untuk mempermudah pekerjaan manusia. Sistem komputer dapat 

diartikan sebagai suatu sistem elektronika yang bekerja secara otomatis 

untuk mengolah data secara cepat, tepat dan akurat serta dapat menerima, 

menyimpan data dan menghasilkan suatu informasi berdasarkan instruksi 

atau program yang diberikan (Mulyana, 2004). Seiring perjalanan waktu, 

penggunaan komputer atau komputerisasi yang awalnya hanya untuk 

kalangan terbatas saja, kini sudah banyak digunakan oleh berbagai 

kalangan di seluruh dunia. 

Komputerisasi adalah kegiatan pengelolaan data yang dilakukan 

sebagian besarnya menggunakan komputer sebagai alat bantu (Wahyono, 

2004). Di Indonesia sendiri, penggunaan komputer juga dipakai dalam 

berbagai macam aspek dan bidang kehidupan. Bukanlah suatu kesalahan 

apabila kita menyebut penggunaan sistem komputerisasi adalah hal yang 

umum. Bidang ekonomi, transportasi, kesehatan, dan bidang-bidang 

lainnya tidak luput dari penerapan sistem komputerisasi demi 

mempermudah kerja dan meningkatkan efektivitas.
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Dalam bidang ekonomi sendiri, perusahaan juga telah sadar bahwa 

penerapan sistem komputerisasi akan sangat membantu mereka dalam 

menjaga kelangsungan usahanya. Perusahaan baik yang bergerak di bidang 

manufaktur, dagang, maupun jasa tentu sangat memerlukan sistem 

komputerisasi yang baik untuk mendapatkan hasil yang baik pula. Salah 

satu contoh penggunaan sistem yang telah banyak digunakan adalah 

Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Menurut Midjan dan Susanto (2001), 

Sistem Informasi Akuntansi adalah sistem pengolahan data yang 

merupakan koordinasi dari manusia, alat yang bersinergi dalam wadah 

terstruktur untuk menghasilkan informasi akuntansi yang benar. Diluar 

semua itu, ternyata kenyataan di lapangan terkadang berkata lain. Masih 

terdapat banyak perusahaan yang hanya setengah-setengah atau bahkan 

tidak menerapkan sistem komputerisasi sama sekali meskipun perusahaan 

tersebut telah berdiri puluhan tahun. Faktor utama yang menyebabkan 

terjadinya hal ini biasanya adalah ketiadaan Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang cakap dan juga minimnya pengetahuan tentang sistem computer, 

serta penggunaan komputer adalah suatu hal yang asing dalam perusahaan 

keluarga yang memiliki pola pikir cenderung kuno atau kolot sehingga 

agak sulit untuk menerima penerapan komputerisasi ini. Faktor lain yang 

mungkin juga banyak dialami adalah ketiadaan biaya. 

Pada perusahaan manufaktur, peran dari sistem komputer sangatlah 

diperlukan sehingga perusahaan dapat mencatat input, proses, output, dan 

biaya lainnya dengan cermat. Hal ini tentu sangat membantu perusahaan 
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mendapatkan keuntungan sesuai target dan membantu menentukan 

kebijakan paling tepat berdasarkan situasi terkini. Berdasarkan hal-hal 

diatas, maka dipilih perusahaan yaitu PD. Anak Dunia. 

PD Anak Dunia adalah suatu perusahaan home industry yang 

memproduksi sirup. Perusahaan ini berlokasi di Kecamatan Weleri, 

Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Pada permasalahan yang dialami PD. 

Anak Dunia, mereka belum menerapkan sistem komputerisasi keuangan 

sama sekali meskipun telah beroperasi selama puluhan tahun. Pencatatan 

keuangan hanya dilakukan secara manual. Oleh karena semua pencatatan 

keuangan dilakukan hanya dengan manual, ada pos-pos tertentu yang 

beberapa kali tidak sesuai. Dengan produksi sirup yang terdiri dari 

beberapa varian dan juga pelanggan atau distributor yang cukup banyak, 

tentu menyulitkan perusahaan untuk melacak satu per satu transaksi dan 

kesesuaiannya secara mendetail. Selain transaksi kas, hal lain yang juga 

agak sulit untuk dicek detailnya oleh perusahaan adalah masalah utang dan 

piutang. Dengan hanya mengandalkan catatan singkat dan nota, PD. Anak 

Dunia seringkali kesulitan menemukan beberapa alur dari utang dan 

piutang tersebut, apalagi pelanggan juga cukup banyak. Ini lebih 

dikarenakan tidak ada database yang lengkap tentang toko atau distributor 

mana saja yang terlibat dalam proses utang dan piutang tersebut.  

 



4 

 

 

Hal lain yang patut menjadi perhatian dengan ketiadaan sistem 

komputerisasi adalah berkaitan dengan penghitungan Harga Pokok 

Produksi (HPP) dan juga masalah penyusunan laporan keuangan 

perusahaan. Harga Pokok Produksi adalah aktiva atau jasa yang 

dikorbankan atau diserahkan dalam proses produksi yang meliputi biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik dan termasuk biaya 

produksi (Supriyono, 2002). Setiap transaksi yang terjadi di PD. Anak 

Dunia baik dalam bagian produksi maupun penjualan hanya dicatat dengan 

catatan kecil seadanya dan bukti hanya berupa nota. Oleh karena itu, dalam 

penentuan HPP tentu sangat riskan terjadinya miss atau kesalahan. Dapat 

dibayangkan jika kesalahan dalam penentuan dan penghitungan HPP 

tersebut meski sedikit, tapi bila berlangsung dalam jangka waktu yang 

lama tentu akan menimbulkan kerugian keuangan. Imbas dari kejadian ini 

adalah laporan keuangan menjadi tidak sehat. Laporan keuangan sendiri 

dapat diartikan hasil dari proses akuntansi dan merupakan informasi 

historis. Proses akuntansi itu sendiri adalah proses pengidentifikasian, 

mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat 

pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai 

informasi tersebut (Sadeli, 2002). Dengan PD. Anak Dunia hanya 

mengandalkan catatan kecil tanpa data yang jelas tentu berimbas pada 

penyusunan laporan keuangan akhir. Laporan ini juga rentan terhadap 

kesalahan akibat kurangnya data lengkap mengenai transaksi sehingga bisa 
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juga merugikan perusahaan. Dengan adanya sistem diharapkan dapat 

membuat laporan keuangan yang benar. 

Atas dasar latar belakang diatas, supaya ada solusi untuk 

permasalahan PD. Anak Dunia, maka judul penelitian ini adalah 

“Perancangan Aplikasi Sistem Akuntansi pada PD. Anak Dunia 

dengan Metode Rapid Application Development”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Bagaimana merancang aplikasi sistem akuntansi yang tepat dan dapat 

diterapkan untuk membantu mengetahui seluruh alur transaksi keuangan 

yang terjadi dan menghasilkan laporan keuangan yang benar pada PD. 

Anak Dunia dengan metode Rapid Application Development?  

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membantu usaha home industry 

yang bergerak di bidang manufaktur agar dapat memiliki sistem keuangan 

dan laporan keuangan yang baik dan benar sehingga dapat menjadi dasar 

bagi perusahaan untuk pengambilan keputusan ke depan dan akhirnya bisa 

mendapat keuntungan yang optimal. 
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Manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi Perusahaan 

Diharapkan penelitian ini dapat membantu PD. Anak Dunia 

mengetahui dengan benar transaksi-transaksi yang terjadi sehingga 

dapat meminimalisir kesalahan dan menghasilkan laporan keuangan 

yang benar pula. 

b. Bagi Penulis 

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman tentang 

perancangan aplikasi sistem keuangan yang dapat diterapkan untuk 

membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul pada industri 

rumahan yang bergerak di bidang manufaktur. 

c. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pada akademisi 

dalam hal aplikasi sistem keuangan dengan metode Rapid Application 

Development. 

d. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengetahui 

aplikasi sistem keuangan yang tepat bila mereka juga ingin atau telah 

memiliki usaha home industry di bidang manufaktur. 
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1.4. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produksi Barang dalam Beberapa Varian dan 

Pelanggan dalam Jumlah Cukup Banyak 

Pencatatan Keuangan dalam 

Bentuk Manual 

Pencatatan 

Transaksi Baik Kas, 

Utang, Piutang, dll 

Kurang Jelas 

Penentuan Biaya 

Bahan Baku, Biaya 

Produksi, dan Biaya 

Lain, serta 

Pengambilan 

Keputusan 

Keuangan Hanya 

Berdasarkan 

Perkiraan 

Perancangan Aplikasi Sistem Keuangan pada PD Anak Dunia dengan 

Metode Rapid Application Development 
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1.5. Sistematika Penulisan   

   Bab I:  Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

kerangka pikir, serta sistematika penulisan. 

Bab II:  Merupakan landasan teori yang terdiri dari teori-teori yang 

digunakan sebagai dasar tentang perancangan sistem keuangan 

yang dapat menunjang penelitian ini. 

Bab III: Merupakan metodologi penelitian yang terdiri dari objek 

penelitian, metode pengembangan sistem, strategi 

pengembangan sistem, dan tahap-tahap metode pengembangan 

sistem yang dipakai. 

Bab IV: Merupakan pembahasan hasil dan analisis sistem yang terkait 

dengan metode Rapid Application Development, dimulai dari 

alur perancangan sistem sampai pada hasil pembuatan sistem 

tersebut. 

Bab V:    Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan akhir untuk 

permasalahan dan penyelesaiannya, serta berisi kritik dan saran 

yang dapat digunakan ke depannya.


