BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Di era globalisasi seperti sekarang, sistem informasi dan teknologi
semakin berkembang dengan sangat pesat di dalam berbagai bidang bisnis.
Perkembangan sistem informasi dan teknologi memaksa masyarakat untuk
mengikuti perkembangan yang semakin canggih. Hal ini dikarenakan
teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan tugas
dan tanggungjawabnya. Selain itu sistem informasi dan teknologi sangat
membantu masyarakat dalam berbagai bisnis supaya kinerja lebih efisien
dan efektif terutama bagi perusahaan yang harus mengikuti perkembangan
sistem informasi dan teknologi untuk memudahkan dalam mencapai tujuan
perusahaan. Sistem informasi dan teknologi sekarang tidak hanya
digunakan oleh perusahaan besar, tetapi banyak perusahaan kecil sampai
perusahaan menengah yang sekarang telah menggunakan sistem informasi
dan teknologi untuk kelancaran bisnis dan aktivitas sehari-hari perusahaan.
Sekarang ini perusahaan bahkan rata-rata semua perusahaan mulai
berlomba meningkatkan kinerja perusahaan untuk mencapai tujuan
tertentu atau untuk meningkatkan hasil dan keuntungan. Hal tersebut
dilakukan oleh banyak perusahaan dengan cara salah satunya mengganti
atau memperbaiki sistem informasi perusahaan yang awalnya dilakukan
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dengan metode lama atau secara manual dengan mengganti metode
komputerisasi

karena
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penerapan sistem informasi pada perusahaan dapat sangat berbepangaruh terhadap
aktivitas-aktivitas

yang

dilakukan

perusahaan.

Perusahaan

tidak

hanya

mengandalkan sistem informasi yang telah diterapkan didalam perusahaan tetapi
peran manusia itu sendiri juga mempengaruhi dan berperan penting dalam
menjalankan sistem informasi karena salah satu komponen utama sistem
informasi terdiri manusia yang mempunyai kemampuan menajalankan sistem
informasi sesuai dengan kebutuhan dan yang diharapkan suatu perusahaan.
Sistem informasi merupakan suatu sistem yang dapat mendukung
perusahaan dalam memecahkan dan menyelesaikan masalah. Menurut
Jogiyanto (1997), dengan cara diterapkannya komputerisasi pada Sistem
Informasi Akuntansi (SIA), maka bisa terjadi beberapa perubahan didalam
sistem. Jika penerapan komputer sudah penuh (fully computerized) dan
cara manual sudah benar-benar ditinggalkan, maka perubahan-perubahan
yang terjadi cukup drastis. Sedangkan menurut Widjajanto (2001), Sistem
informasi akuntansi juga sangat berperan sebagai pengaman aset atau harta
kekayaan perusahaan. Dengan adanya unsur-unsur pengendalian atau
pengecekan pada sistem akuntansi, berbagai kecurangan, penyimpangan,
dan kesalahan akan dapat dihindarkan atau dilacak sehingga dapat segera
diperbaiki. Dengan adanya dukungan atau penerapan sistem informasi
yang baik pada perusahaan, maka tujuan perusahaan akan tercapai dengan
hasil yang sesuai dengan harapan dan keuntungan perusahaan akan lebih
meningkat.
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Tetapi meskipun sistem informasi sangat penting dan memberikan
manfaat yang lebih, kebutuhan sistem informasi belum diterapkan oleh
perusahaan Konveksi Rizhani. Konveksi Rizhani ini di dirikan oleh
pemiliknya yaitu Bapak Slamet sejak tahun 2011 yang bertempat di
Kedalingan, kec. Tambakromo, Pati. Konveksi Rizhani merupakan sebuah
usaha pembuatan kerudung dengan berbagai model seperti instan, khimar,
hana, rajut, pasmina, serut, syar’i, segiempat dll. Konveksi ini mempunyai
tipe produk yaitu job order costing karena konveksi ini membuat kerudung
jika ada pesanan dari pelanggan. Walaupun telah berjalan selama kurang
lebih 5 tahun, sampai saat ini Konveksi Rizhani belum mempunyai sistem
informasi yang memadai. Padahal apabila dengan diterapkannya sistem
informasi berbasis komputer dalam proses transaksi akan menghasilkan
informasi yang relevan, akurat dan cepat karena selama proses transaksi
bukti-bukti transaksi bisa langsung tersimpan di dalam komputer.
Dengan tidak adanya sistem informasi berbasis IT pada perusahaan
Konveksi Rizhani menimbulkan masalah yang harus segera diatasi yaitu:
1. Saat ini Konveksi Rizhani masih melakukan pencatatan sederhana
dan belum diolah manajemen laporan atau informasi, seperti
laporan laba rugi, laporan pembelian, laporan penjualan dll.
2. Konveksi Rizhani belum dapat menghitung harga pokok produksi
3. Konveksi Rizhani belum membuat laporan keuangan seperti neraca
dan laba rugi.
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Sedangkan apabila suatu perusahaan mempunyai sistem informasi
akuntansi maka perusahaan akan memiliki informasi yang lengkap dan
akurat sehingga dapat mempermudah dalam mengelola usaha lebih baik
lagi. Dengan melihat latar belakang permasalahan yang dialami oleh
perusahaan Konveksi Rizhani, maka penulis menyusun topic skripsi
dengan

judul

:

“PERANCANGAN

SISTEM

INFORMASI

AKUNTANSI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN
PENDEKATAN METODE RAPID APPLICATION DEVELOPMENT
(RAD)” PADA KONVEKSI RIZHANI.
1.2

Perumusan Masalah
Dengan melihat latar belakang masalah, maka permasalahan dalam
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
“Bagaimana

perancangan

sistem

informasi

akuntansi

berbasis

komputerisasi pada perusahaan Konveksi Rizhani untuk menjalankan
usahanya dengan pendekatan Rapid Application Development (RAD)”?
1.3

Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan perancangan

dan menerapkan suatu sistem informasi akuntansi berbasis komputer
pada perusahaan Konveksi Rizhani untuk menjalankan usahanya dengan
pendekatan metode Rapid Application Development (RAD).
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1.3.2

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagi Konvensi Rizhani
Mempunyai

suatu

sistem

informasi

akuntansi

yang

terkomputerisasi yang dapat melancarkan, mempermudah dan
mempercepat kinerja kegiatan operasional perusahaan serta
memecahkan masalah perusahaan sehingga masa depan usaha
dapat menjadi lebih baik.
2. Bagi Akademik
Menambah sarana informasi mengenai perancangan sistem
informasi akuntansi berbasis komputer dengan metode Rapid
Application

Development

(RAD)

khususnya

dalam

bidang

manufaktur.
3. Bagi Penulis
a. Sebagai sutau tolak ukur sampai sejauh mana kemampuan
penulis dalam menerapkan ilmu

yang sudah diperoleh

selama kuliah.
b. Sebagai penambah pengetahuan dan kemampuan penulis
dalam

berkontribusi

Konveksi

Rizhani

meningkatkan

dengan
serta

mutu

SOEGIJAPRANATA.

masyarakat

sebagai
pendidikan

khususnya

evaluasi
di

dalam
UNIKA
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1.4

Kerangka Pikir
Gambar 1.1. Kerangka Pikir

Konveksi Rizhani

Kelemahan:
1. Saat ini Konveksi Rizhani masih melakukan
pencatatan sederhana dan belum diolah
manajemen laporan atau informasi, seperti
laporan laba/rugi, laporan pembelian, laporan
penjualan dll.
2. Konveksi Rizhani belum menghitung harga
pokok produksi
3. Konveksi Rizhani belum membuat laporan
keuangan seperti neraca dan laba/rugi.

Analisis dengan metoda Rapid Application
Development (RAD)

Kelebihan:
1. Konveksi Rizhani dapat melakukan pencatatan
secara komputer dan laporan atau informasi
dibuat dengan manajemen yang baik
2. Konveksi Rizhani dapat menghitung dan
mengetahui harga pokok penjualan
3. Konveksi Rizhani dapat membuat laporan
keuangan
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Konveksi Rizhani merupakan suatu usaha yang bergerak dalam
bidang manufaktur, dimana usaha ini menjual berbagai model kerudung
dari model lama maupun model yang baru ngetren. Selama ini usaha
konveksi krudung ini cukup berkembang karena banyaknya pesanan yang
diterima. Selain mendapat pesanan dari masyarakat sekitar, banyak
pembeli yang datang langsung ke Konveksi Rizhani.
Maka dari itu penulis berusaha membuat perancangan suatu sistem
informasi akuntansi berbasis komputer untuk Konveksi dengan penerapan
metode Rapid Application Development (RAD) dengan harapan
menghasilkan suatu prototype agar diaplikasikan supaya meningkatkan
kinerja usaha Konveksi Rizhani.
1.5

Sistematika Penulisan
Dalam sistematika penulisan ini terdapat 5 bab yang terdiri dari:
BAB 1: PENDAHULUAN
Pada bab pendahuluan berisi beberapa komponen didalamnya yaitu latar
belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka
pikir penelitian dan sistematika penulisan.
BAB 2: LANDASAN TEORI
Pada bab landasarn teori ini berisi penguraian semua dasar teori penelitian,
konsep penelitian dan relevan untuk selanjutnya dibahas lebih mendalam
di bagian pembahasan.
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BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN
Pada bab metodologi penelitian ini memberikan penggambaran menganai
sumber dan jenis data yang akan digunakan, gambaran umum objek
penelitian Konveksi Rizhani dan analisis.
BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN MASALAH
Pada bab ini berisi pembahasan mengenai hasil dan perancangan sistem
informasi akuntansi berbasis komputer dengan menggunakan metode
Rapid

Application

Development

pada

Konveksi

Rizhani

yang

dikembangkan dari sistem manual menjadi sistem komputerisasi.
BAB 5: PENUTUP
Pada bab penutup mencakup kesimpulan dan pembahasan pada bab-bab
sebelumnya serta

