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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Seiring berjalannya waktu manusia mengalami perkembangan-

perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan arus globalisasi yang diiringi 

dengan perkembangan teknologi informasi menyebabkan arus informasi yang 

dulu sulit didapat kini dapat dengan mudah diperoleh sesuai kebutuhan. 

Perkembangan teknologi informasi dalam instansi atau perusahaan sangat 

membantu dalam menyediakaninformasi yang dibutuhkan secara tepat, cepat, dan 

akurat.  

Perkembangan sistem informasi terasa semakin ketat dalam dunia bisnis. 

Salah satu sistem informasi yang dibutuhkan yaitu Sistem Informasi 

akuntansi.Sistem informasi akuntansi merupakan suatu kumpulan catatan, 

formulir dan laporan untuk memberikan informasi yang diperlukan perusahaan.. 

(Mulyadi, 1993). 

Akuntansi memberikan peran penting di dalam suatu bisnis. Tujuan akhir 

dari akuntansi adalah membuat Laporan Keuangan yang berguna bagi pemilik 

kepentingan untuk mengambil sebuah keputusan. Dengan hadirnya sistem 

informasi akuntansi berbasis komputer membuat proses pengolahan data 

berlangsung dengan cepat dan laporan keuangan yang di buat akan real time tanpa 

harus menunggu akhir tahun. Akan tetapi pemanfaatan teknologi informasi 

akutansi ini di Indonesia banyak di dominasi perusahaan-perusahaan kelas atas 

1 



2 
 

  

dan menengah. Masalah biaya merupakan kendala utama dalam pengoperasian 

sistem tersebut. Alhasil banyak perusahaan di negeri ini masih menggunakan 

sistem berbasis manual dalam mengoperasikan bisnisnya. Suatu sistem akuntansi 

yang berbasis komputer memberikan banyak manfaat yaitu lebih fleksibel 

daripada sistem akuntansi manual, dan dapat memberikan informasi yang lebih 

tajam dan akurat. (Himawati, 2004).  

Apotek Ben Sehat salah satu apotek yang beroperasi di Pasar Johar 

Semarang. Apotek Ben sehat salah satu perusahaan yang masih menggunakan 

sistem manual. Alasannya adalah karena pemilik menganggap bahwa sistem 

tersebut memerlukan biaya yang mahal dan rumit.  Setiap pencataan dan transaksi 

yang terjadi masih dilakukan secara manual. Dengan menggunakan sistem 

akuntansi manual membuat Apotek Ben Sehat kurang efisien dan efektif dalam 

menjalankan bisnisnya. 

Dengan sistem manual, pemilik sering melakukan kesalahan hitung dalam 

penjualan dan pembelian dalam jumlah yang banyak.Selain itu pemilik melakukan 

kesalahan dalam melakukan pencatatan expired date yang bisa menyebabkan 

kerugian. Lalu kelemahan yang terakhir Apotek Ben sehat tidak adanya Laporan 

Keuangan sehingga semua proses bisnis yang terjadi tidak bisa direkam dan tidak 

bisa digunakan dalam pengambilan bisnis di masa mendatang. Untuk mengatasi 

hal tersebut dibutuhkan sistem komputerisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan 

perusahaan. Dengan sistem informasi akuntansi meningkatkan proses bisnis 

karena memberikan informasi yang cepat dan akurat. Sehingga efisien proses 

bisnis bertambah dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang akurat. 
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Penlitian sejenis pernah dilakukan oleh Ricky Ramanda, 2015 yang 

berjudul " Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer pada 

Apotek Sumbersari dengan Menggunakan Metode Rapid Application 

Development (RAD) ". Pada penilitian tersebut berfokus pada stock opname, 

pencurian barang dan kesalahan pencatatan. Penulis ingin melakukan penelitian 

lain dengan membuat suatu program dimana expired date nya akan memunculkan 

suatu peringatan apabila tanggal expired tersebut sudah mendekati tanggalnya. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin memilih judul “Analisis  

Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Apotek Ben Sehat dengan Metode 

Rapid Application Development ”.  

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dirumuskan sebagai berikut :  

Bagaimana merancang suatu sistem informasi akuntansi berbasis Teknologi 

Informasi dengan menggunakan metode Rapid Application Development  di 

Apotek Ben Sehat ? 

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN  

Tujuan penelitian : Merancang dan mengembangkan sistem informasi akuntansi 

yang mendukung proses bisnis dan pengambilan keputusan di Apotek Ben Sehat. 

Manfaat penulisan penelitian ini adalah :  

a) Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki sistem informasi 

yang digunakan oleh Apotik Ben Sehat untuk membantu 

proses bisnis menjadi efektif dan menghasilkan Laporan 
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Keuangan untuk pengambilan keputusan di masa yang akan 

datang  

b) Bagi Penulis.  

Peneliti dapat memperdalam ilmu dan pengalaman tentang 

cara merancang dan mengembangkan sistem informasi 

akuntansi pada perusahaan dagang.  

c) Bagi Pembaca.  

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan 

pembaca tentang membuat suatu software akuntasi di apotek 

1.4. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 
MENGGUNAKAN METODE RAD (RAPID APPLICATION 

DEVELOPMENT)  

KELEMAHAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

1. Pencatatan masih kurang rapi dan sering teradi salah hitung 
2. Laporan Keuangan belum dihasilkan 
3. Tidak bisa melacak Expired Date 

Kegiatan operasional bisnis Apotek Ben 
sehat menggunakan sistem manual 
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1.5. SISTEMATIKA PENULISAN  

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini berisi  latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian, sistematika penulisan. 

 BAB II : LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi semua dasar teori yang untuk selanjutnya dibahas lebih mendalam pada 

bagian pembahasan. 

 BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini memberikan gambaran mengenai sumber dan jenis data yang akan digunakan, 

gambar umum Perusahaan Dagang.  

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN MASALAH  

Bab ini berisi pembahasan secara rinci mengenai hasil dan perancangan sistem 

informasi akuntansi berbasis website menggunakan metode rapid application 

development. Pembahasan meliputi tahap – tahap pengembangan system hingga 

pembuatan prototype system. 

BAB V : PENUTUP  

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dan saransaran yang 

diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


