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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada mulanya masyarakat dalam melakukan aktivitas atau 

kegiatannya masih menggunakan cara yang sederhana dan memakan 

waktu cukup lama karena minimnya teknologi. Berbeda dengan saat ini, 

segalanya dimudahkan dengan adanya teknologi dan sistem informasi 

yang semakin berkembang dengan pesat. Teknologi dan sistem informasi 

sangat membantu manusia dalam melakukan pekerjaannya. 

Penerapan teknologi dan sistem informasi saat ini merupakan peran 

yang sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia. Jika teknologi 

dan sistem informasi dilenyapkan, maka dapat menjadi masalah yang 

cukup besar. Karena saat ini kebutuhan manusia tidak akan berjalan 

dengan baik tanpa adanya sebuah teknologi dan sistem informasi. 

Sistem informasi sendiri bertujuan untuk mengolah data menjadi 

sebuah informasi yang bermanfaat dalam memecahkan masalah dan dalam 

pengambilan keputusan.  Dalam dunia bisnis, sistem informasi sangat 

dibutuhkan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Manusia 

sangat berperan penting bagi suatu sistem informasi. Karena mereka 

memiliki kemampuan dalam merancang suatu sistem informasi yang 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 
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Roti Tutik merupakan sebuah usaha yang bergerak dalam 

pembuatan makanan untuk suatu acara, seperti rapat kantor, pernikahan, 

bahkan dijual melalui sekolah-sekolah atau perusahaan. Usaha ini telah 

berdiri selama kurang lebih 12 tahun. Roti Tutik berada di Jalan Anggraeni 

4 No. 9, Semarang dan sekaligus menjadi tempat untuk melakukan 

transaksi penjualan dan produksi. Usaha yang dimiliki oleh Ibu Tutik ini 

memiliki 5 orang karyawan untuk membuat produk dan 2 orang karyawan 

untuk bagian penjualan/sales. Roti Tutik menjual berbagai macam jenis 

makanan, seperti roti isi, donat, dan snack. Produksi terbesar yang dibuat 

oleh Roti Tutik adalah roti isi. Roti isi yang diproduksi Roti Tutik 

memiliki beberapa macam isian, seperti pisang, sosis, keju, coklat, abon, 

dan ayam. Sedangkan untuk donat memiliki 2 macam, yaitu meses dan 

keju. Meskipun telah lama beroperasi, Roti Tutik masih menggunakan 

pencatatan secara sederhana baik bagian persediaan, pembelian, penjualan, 

hingga laporan keuangan. Karena masih menggunakan pencatatan secara 

sederhana dalam usaha Roti Tutik ini, segala aktivitas yang meliputi 

pencatatan dan transaksi usaha ini  cenderung tidak efektif dan masih 

banyak melakukan kesalahan akibat human error terutama dalam 

pencatatan. Hal tersebut sangat menyulitkan pemilik dan para karyawan 

dalam melakukan pekerjaannya karena pencatatan perlu ditulis setiap hari. 

Pemilik selaku bagian keuangan melakukan pencatatan laporan keuangan 

secara asal dan tidak teratur, sehingga menyulitkan pemilik untuk melihat 

kembali laba yang telah didapat sebelumnya. 
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Maka, untuk mengatasi kelemahan dalam pencatatan secara 

sederhana tersebut, penulis berpikir Roti Tutik perlu memiliki sebuah 

sistem informasi akuntansi yang sederhana dan mudah dimengerti oleh 

pemilik. Tujuan adanya sistem informasi akuntansi tersebut agar usaha 

Roti Tutik dapat melakukan pencatatan yang lebih efektif, hemat waktu, 

dan mengurangi resiko human error. Berdasarkan permasalahan tersebut, 

penulis akan melakukan sebuah penelitian terhadap usaha Roti Tutik 

dengan judul : “ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

INFORMASI AKUNTANSI PADA USAHA ROTI TUTIK DENGAN 

PENDEKATAN METODE RAPID APPLICATION DEVELOPMENT 

(RAD)”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Melihat beberapa kelemahan akibat pencatatan sederhana yang 

dimiliki oleh Roti Tutik, penulis dapat merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

“Bagaimana merancang sistem informasi akuntansi pada usaha Roti 

Tutik dengan pendekatan metode Rapid Application Development 

(RAD)?” 

 

 

 

 



4 
 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini 

adalah merancang dan menerapkan sistem informasi akuntansi 

dengan metode Rapid Application Development (RAD) sehingga 

dapat bermanfaat bagi usaha bisnis Roti Tutik. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

1.3.2.1. Bagi Usaha Roti Tutik 

 Dengan adanya sistem informasi akuntansi ini 

dapat mempermudah usaha Roti Tutik dalam 

menjalankan usahanya dan tidak melakukan 

kesalahan lagi. 

1.3.2.2.  Bagi Akademik 

 Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi 

mahasiswa lain dalam merancang sebuah sistem 

informasi akuntansi. 

1.3.2.3. Bagi Penulis 

 Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan 

bagaimana cara merancang sebuah sistem 

informasi akuntansi pada usaha atau perusahaan. 

 Dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama 

belajar di Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang.  
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1.4. Kerangka Pikir 

  Belum adanya sistem informasi akuntansi pada 

usaha Roti Tutik dan masih menggunakan 

pencatatan yang sederhana 

 

Perancangan sistem informasi akuntansi berbasis komputerisasi pada 

usaha Roti Tutik dengan metode Rapid Application Development 

(RAD) 

 

Kelemahan-kelemahan: 

1. Terdapat kesalahan dalam pencatatan karena masih 

menggunakan sistem pencatatan yang sederhana, seperti pada 

bagian penjualan, pembelian dan laporan keuangan. 

2. Informasi mengenai persediaan pada pemakaian bahan yang 

tidak diketahui secara pasti. 

3. Memakan waktu yang relatif lama untuk pembuatan laporan 

keuangan. 

4. Laporan keuangan yang telah dibuat kurang rapi dan 

berantakan dalam penyajiannya. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan 

Manfaat Penelitian, Kerangka Pikir, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai seluruh teori yang berkaitan 

dengan sistem informasi akuntansi. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang Obyek Penelitian, Metode Pengumpulan Data, 

Teknik Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, dan Gambaran Umum 

usaha Roti Tutik. 

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 

Bab ini berisi tentang pembahasan secara lengkap mengenai hasil dan 

analisis perancangan sistem informasi akuntansi menggunakan pendekatan 

metode Rapid Application Development. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil perancangan sistem 

informasi akuntansi yang telah dibuat agar menjadi bahan pertimbangan 

untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 




