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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Persaingan dalam dunia bisnis atau usaha hingga saat ini tergolong sangat 

ketat. Setiap bisnis yang di kelola oleh seseorang pasti mempunyai strategi khusus 

yang di gunakan dan mempunyai tujuan tertentu yang ingin di capai. Sistem sangat 

di butuhkan dalam  sebuah perusahaan. Ada tiga unsur dalam sistem yaitu 

input,proses dan output yang dapat membantu menghasilkan suatu laporan 

keuangan.Namun tiga unsur ini tidak semua perusahaan menerapkannya. Menurut 

Azhar Sutanto (2004) suatu sistem harus mempunyai tujuan sistem,batas 

sistem,subsistem,hubungan sistem,lingkungan sistem,input,proses,serta ouput. 

  Selain itu informasi juga bagian terpenting yang di butuhkan dalam suatu 

bisnis atau usaha. Informasi yang akurat,tepat waktu,relevan dan lengkap sangat 

membantu untuk pengambilan keputusan serta menentukan langkah-langkah atau 

strategi sesuai dengan kondisi yang terjadi di perusahaan.Setiap perusahaan pasti 

memiliki sistem informasi yang mempunyai fungsi sebagai penghasil informasi 

yang sering di sebut dengan istilah sistem informasi akuntansi.Sistem informasi 

akuntansi adalah suatu sistem informasi yang di butuhkan oleh perusahaan yang 

bertujuan untuk mengatasi kegiatan operasionalnya setiap hari agar menghasilkan 

informasi-informasi akuntansi yang relevan dan informasi lainnya yang 

bersangkutan dalam perusahaan.Menurut Bodnar dan Hapwood (2006) mengatakan 

bahwa sistem informasi akuntansi yaitu sistem berbasis komputer
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 yang telah dirancang untuk mentransformasi data akuntansi yang menghasilkan 

informasi dan mencakup siklus pemrosesan transaksi,penggunaan teknologi 

informasi serta pengembangan suatu sistem informasi.Sistem informasi akuntansi 

sangat erat kaitannya dengan teknologi informasi. Tidak bisa di pungkiri bahwa 

teknologi informasi selalu berkembang pesat dari waktu ke waktu. Hal inilah yang 

membuat semua orang sangat bergantung pada teknologi informasi yang dapat 

membantu memudahkan pekerjaan dalam menghasilkan informasi akuntansi yang 

lebih cepat dan akurat.Maka dari itu adanya sistem informasi akuntansi yang baik 

sekaligus teknologi informasi dengan sistem komputerisasi akan dapat membuat 

perusahaan tersebut menjadi yang terbaik di dunia bisnis. Sistem komputerisasi 

sangat di anjurkan bagi perusahaan untuk mengolah data atau kegiatan lainnya 

karena dapat mengurangi dan meminimalisir resiko yang dapat menimbulkan 

kesalahan-kesalahan yang fatal bagi perusahaan. 

 Banyak juga perusahaan yang hingga sekarang ini tidak menggunakan 

sistem komputerisasi dalam pengolahan data. Dengan sistem komputerisasi pada 

perusahaan dapat membantu untuk lebih cepat mengetahui hasil laporan keuangan 

yang di inginkan. Perusahaan yang tidak menggunakan sistem komputerisasi dan 

lebih memilih melakukan pencatatan secara manual untuk mengolah data,akan 

menimbulkan banyak kesalahan atau fraud yang lebih besar terjadi. Selain itu 

perusahaan harus membutuhkan waktu yang lebih lama jika menggunakan sistem 

manual. Meskipun pencatatan manual sudah di lakukan secara detail dan teliti tetapi 

peluang terjadi kesalahan lebih tinggi. Persaingan dalam dunia bisnis yang cukup 
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ketat inilah yang di haruskan bagi perusahaan untuk lebih sadar akan pentingnya 

sistem informasi akuntansi bagi perusahaan. 

 

 Penulis akan mengevaluasi dan merancang sistem komputerisasi pada 

Wooden House atau yang terkenal dengan nama Woodshouse. Woodshouse 

bergerak pada pembuatan wooden name dan furniture spesialis. Produk-produk 

yang sering di produksi seperti ukiran nama (wooden name),wooden stack,frame 

no rumah,rak dinding kotak,rak buku,rak zig zag,rak multifungsi,dan jam dinding 

yang di olah dari bahan kayu. Semua produk Woodshouse yang akan di pesan bisa 

custom ukuran,model  dan warna sesuai selera masing-masing jadi customer bisa 

berkreasi sesuai dengan keinginannya. Woodshouse berdiri sejak 1 September 2014 

hingga sekarang ini.Tempat produksi woodshouse ini berada di jalan Sarwoedi 

Pucang Gading Semarang. Woodshouse adalah usaha milik keluarga yang 

mempunyai 3 karyawan tetap. Pemasaran produk-produk woodshouse lebih 

menggunakan media sosial berupa instagram dan juga line, dengan begitu customer 

yang ingin memesan dapat dengan mudah melihat contoh produk-produk yang ada 

di woodshouse dan dengan cepat melakukan order secara online. Hingga sekarang 

ini woodshouse sudah memiliki banyak customer dari berbagai daerah. 

Woodshouse berusaha berkomitmen penuh dalam memberikan pelayanan yang 

terbaik untuk para customer serta selalu berinovasi dan meningkatkan kualitas dari 

produk-produk yang telah di hasilkan. 

 Dari hasil observasi pada Woodshouse ini di temukan beberapa masalah 

yang terjadi seperti pada pencatatan dalam hal pembelian dan penjualan yang masih 
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di lakukan secara manual, serta pencatatannya tidak dilakukan secara rutin sehingga 

data tidak lengkap. Pencatatan manual akan membutuhkan waktu yang relatif lama 

dan dapat meningkatkan resiko kesalahan yang lebih besar. Dengan pencatatan 

yang tidak di lakukan secara rutin akan membuat data yang di hasilkan kurang 

akurat dan relevan. Selain itu bukti-bukti atau nota transaksi tidak tersimpan dengan 

baik sehingga data sering hilang. Hal ini sangat beresiko dalam sebuah perusahaan 

dan bisa merugikan usaha Woodshouse. Woodshouse juga belum mempunyai 

laporan keuangan sehingga tidak bisa mengetahui seberapa besar keuntungan atau 

kerugian yang di hasilkan dari usaha Woodshouse dalam setiap bulan bahkan 

hingga setiap tahunnya. 

 Berdasarkan permasalahan yang terjadi oleh usaha Woodshouse,maka 

penulis memutuskan untuk merancang suatu aplikasi menggunakan Microsoft 

Visual Basic 6.0 dan menyusun skripsi dengan judul: “Analisis dan Perancangan 

Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Sistem Komputerisasi dengan 

Menggunakan Metode Rapid Application Development (RAD) pada Usaha 

Woodshouse”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan dengan latar belakang tersebut yang mempunyai beberapa 

masalah yang terjadi maka penulis akan merancang sistem informasi akuntansi 

berbasis sistem komputerisasi pada usaha Woodshouse dengan perumusan sebagai 

berikut : “Bagaimana merancang sistem informasi akuntansi berbasis sistem 

komputerisasi pada usaha Woodshouse dengan menggunakan metode RAD 

sehingga dapat memudahkan pemilik untuk mendapatkan informasi yang di 

butuhkan serta dapat mengatasi permasalahan yang terjadi?”. 

 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi akuntansi 

berbasis sistem komputerisasi pada usaha Woodshouse dengan menggunakan 

program aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0 yang dapat memudahkan perusahaan 

untuk memenuhi kebutuhan yang di inginkan dan bisa mengatasi masalah-masalah 

yang terjadi. 

Penelitian ini memberikan manfaat bagi: 

1. Pemilik Woodshouse 

Dari hasil penelitian yang telah di lakukan di harapkan dapat membantu 

usaha Woodshouse untuk memudahkan mendapat informasi yang di 

inginkan secara akurat,tepat waktu,relevan dan lengkap. Selain itu dapat 

mengatasi masalah-masalah yang terjadi terkait dengan pencatatan dengan 

sistem manual. 
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2. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam merancang atau 

mengembangkan sistem informasi akuntansi dengan metode RAD sehingga 

dapat bermanfaat jika suatu saat membuka usaha sendiri. 

3. Bagi Pembaca 

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadikan sumber referensi dan 

sebagai panduan untuk pembuatan sistem informasi akuntansi berbasis 

sistem komputerisasi dengan menggunakan metode Rapid Application 

Development (RAD) atau melakukan penelitian dengan masalah yang 

berbeda. 
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1.4 Kerangka Pikir 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

Pencatatan secara manual pada usaha Woodshouse 

Kelemahan-kelemahan pada Woodshouse 

1. Pencatatan dalam hal pembelian dan penjualan tidak di 

lakukan secara rutin. 

2. Bukti-bukti atau nota transaksi tidak di simpan dengan baik 

dan mudah hilang atau rusak. 

3. Pencatatan persediaan tidak bisa di ketahui secara pasti 

karena kurangnya pengecekan dan tidak sering di catat. 

4. Tidak dapat mengetahui laba atau rugi secara cepat dan 

akurat. 

Analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi berbasis sistem 

komputerisasi dengan metode Rapid Application Development 

(RAD) dan menggunakan Visual Basic 6.0 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan di lakukan untuk memberikan kemudahan dalam 

penyusunan langkah-langkah penulisan skripsi. Sistematika penulisan skripsi ini di 

bagi menjadi beberapa bagian bab,antara lain: 

a. Bab 1 Pendahuluan 

Bab ini berisi mengenai latar belakang,perumusan masalah,tujuan dan 

manfaat penelitian,kerangka pikir penelitian dan sistematika penulisan 

skripsi. 

b. Bab II Landasan Teori 

Bab ini berisi mengenai pengertian dan teori-teori yang berhubungan 

dengan sistem,karakteristik sistem,informasi,kualitas informasi,sistem 

informasi,tujuan dan fungsi sistem informasi,akuntansi,sistem informasi 

akuntansi,akuntansi biaya,tujuan akuntansi biaya,pengertian biaya-

biaya,biaya bahan baku,perhitungan biaya bahan baku,biaya tenaga 

kerja,biaya overhead pabrik,pembelian,penjualan,persediaan,Microsoft 

Visual Basic 6.0,database,Microsoft Access,metode Rapid Application 

Development,desain sistem,flowchart dan simbol-simbol flowchart yang di 

gunakan untuk melakukan penelitian. 

c. Bab III Metode Penelitian 

Bab ini berisi mengenai sumber dan jenis data yang akan digunakan,objek 

dan lokasi penelitian,gambaran umum objek penelitian,cara untuk 

mengumpulkan data yang di butuhkan,metode analisis data,struktur 

organisasi,sistem pembelian,sistem penjualan,dan flowchart. 
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d. Bab IV Hasil dan Analisis 

Bab ini berisi mengenai tahap identifikasi masalah,analisis masalah,analisis 

kebutuhan sistem,serta perancangan sistem. 

e. Bab V Penutup 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian,saran dari 

penulis,dan keterbatasan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




