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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di era yang modern saat ini, masyarakat telah mengalami 

perkembangan sistem informasi dan teknologi yang sangat pesat. 

Perkembangan sistem informasi dan teknologi membawa perubahan dalam 

sistematika di dunia bisnis. Perubahan terlihat dari banyaknya pelaku bisnis 

yang menggunakan sistem informasi dan teknologi dalam bisnisnya. 

Meskipun  pelaku bisnis banyak yang menginginkan bisnisnya 

terkomputerisasi, tetapi masih ada pelaku bisnis yang masih menggunakan 

proses yang sederhana untuk menjalankan bisnisnya. 

Alasan pelaku bisnis lebih melirik menggunakan sistem informasi 

dan teknologi di bisnisnya yaitu penghematan waktu, pengematan 

pengeluaran, dan efisiensi. Tidak heran jika sistem informasi dan teknologi 

menjadi tolak ukur dari kualitas bisnis yang sedang dijalankan. Pelaku 

bisnis yang menggunakan sistem informasi dan teknologi atau berbasis 

terkomputerisasi dibandingkan dengan pelaku bisnis yang menggunakan 

proses yang dilakukan secara sederhana sangatlah berbeda. 

Kecanggihan dan keakuratan yang diperoleh sangatlah besar jika 

menggunakan komputerisasi. Maka dari itu pelaku bisnis yang 

menggunakan cara pencatatan secara sederhana lambat laun akan 

meninggalkan proses tersebut dengan beralih ke sistem informasi dan 



2 
 

teknologi. Salah satu pelaku bisnis yang masih menggunakan proses 

pencatatan secara sederhana dalam usaha adalah usaha Canting Mas. 

Canting Mas merupakan usaha pembuatan batik yang didirikan oleh 

Joko Sunarto pada tahun 2012. Canting Mas berlokasi di Pondok Raden 

Patah Tahap I blok C1/17 yang merupakan lokasi untuk melakukan 

produksi dan transaksi penjualan. Usaha utama Canting Mas adalah 

mengolah kain putih menjadi kain batik dengan menggunakan teknik tulis 

dan cap. Meskipun Canting Mas berkembang di dunia yang modern, 

Canting Mas masih menggunakan teknologi yang dilakukan secara 

sederhana seperti pencatatan keuangan dan persediaan dan belum 

terkomputerisasi. 

Canting Mas bergerak di bidang manufaktur. Manufaktur adalah 

barang mentah yang diolah menjadi barang  jadi yang siap dipasarkan. 

Canting Mas masih menggunakan pencatatan yang dilakukan secara 

sederhana  dan mempunyai masalah yang harus segera diselesaikan antara 

lain: 

1. Pencatatan akuntansi masih dilakukan secara sederhana dengan 

cara mencatat di buku kas saja. Menggunakan buku kas 

membutuhkan waktu yang lama untuk mencatat terlebih lagi 

keamanan belum tetentu aman atau terjamin. 

2. Adanya kemungkinan human eror seperti salah mencatat atau 

menghitung. 



 
3 

3. Informasi yang bersangkutan dengan persediaan seperti 

pemaikanian barang tidak dapat diketahui secara pasti. 

4. Laporan yang dibuat masih berantakan dalam penyajiannya. 

 

Dilihat dari permasalahan-permasalahan yang ada maka penulis 

mengangkat topik skripsi dengan judul: “ANALISIS DAN 

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA 

USAHA CANTING MAS DENGAN PENDEKATAN METODE 

RAPID APPLICATION DEVELOPMENT (RAD)” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana merancang sistem informasi 

akuntansi pada usaha Canting Mas dengan pendekatan Rapid Application 

Development (RAD)” 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

`1.3.1 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah merancang suatu sistem 

informasi akuntansi pada usaha Canting Mas dengan menggunakan 

pendekatan Rapid Application Development (RAD), sehingga dapat 

menghasilkan laporan yang bermanfaat bagi pemilik usaha. 
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`1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Canting Mas 

1. Memudahkan dan mempercepat kinerja usaha dalam 

melakukan kegiatan operasional. 

b. Bagi Akademik 

1. Menambah pengetahuan dalam perancangan sistem 

informasi akuntansi 

c. Bagi Penulis 

1. Menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman dalam 

perancangan sistem informasi akuntansi. 

1.4 Kerangka Pikir 

Penulis telah melakukan penelitian dan pengamatan tentang kondisi dan 

kegiatan bisnis yang dijalankan Canting Mas. Penulis menemukan berbagai 

masalah dalam pencatatan akuntansi karena masih menggunakan metode 

pencatatan yang masih dilakukan secara sderhana. Sehingga dapat 

dijabarkan melalui kerangka pikir sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

 

 

Kelemahan – Kelemahan: 

1. Pencatatan akuntansi masih dilakukan secara sederhana dengan cara 

mencatat di buku kas saja. Menggunakan buku kas membutuhkan 

waktu yang lama untuk mencatat terlebih lagi keamanan belum 

tetentu aman atau terjamin. 

2. Adanya kemungkinan human eror seperti salah mencatat atau 

menghitung. 

3. Informasi yang bersangkutan dengan persediaan seperti pemaikanian 

barang tidak dapat diketahui secara pasti. 

4. Laporan Keuangan yang dibuat masih berantakan dalam 

penyajiannya. 

 

 

 

Analisis dan merancang sistem informasi menggunakan metode Rapid 

Application Development (RAD) 

Hasil perancangan berupa prototype dengan menggunakan Microsoft Visual 

Basic.Net 

 

Kelebihan: 

1. Pencatatan akuntansi akan lebih tertata dan lebih aman berkat 

terkomputerisasi. 

2. Terhindar kemungkinan kesalahan karena Human eror 

3. Informasi yang bersangkutan dengan persediaan seperti pemaikanian 

barang dapat diketahui secara pasti. 

4. Laporan keuangan akan lebih teratur saat penyajian 
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1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk memudahkan dalam penyusunan dan pembahasan tugas 

akhir, maka penulis menyusun sitematika sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN: 

Dalam bab ini menjelaskan secara garis besar pada bagian 

pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian, 

dan sistematika penulis. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi dan menjelaskan teori-teori yang dibahas 

secara mendalam pada bagian pembahasan. 

BAB II : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan struktur organisasi dari perusahaan dan 

gambaran umum serta menjelaskan data-data yang digunakan dalam 

penelitian secara terperinci. 

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 

Dalam bab ini mencakup urutan analisis permasalahan, identifikasi 

kebutuhan sistem dan analisi kebutuhan sistem yang menggunakan desain 

sistem informasi akuntansi dalam siklus akuntansi di usaha Canting Mas 

yang dikembangkan dari manual menjadi terkomputerisasi. 
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BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya 

dan saran kepada usaha atas permasalahan yang dialami sehingga dapat 

berguna bagi usaha Canting Mas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




