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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dengan berjalannya waktu, Teknologi Informasi (TI) yang telah berproses 

sekarang ini telah memudahkan segala aktifitas bisnis. Karena teknologi berkaitan 

langsung dengan komputer, dan komputer tersebut tentu memiliki sistem 

informasi yang akan berproses mengikuti perkembangan jaman. Kebutuham 

teknologi informasi dalam usaha bisnis dipenuhi karena adanya proses yang cepat, 

ketepatan waktu, relevan, dan hasilnya pasti. Manusialah yang mengembangkan 

teknologi informasi itu sendiri, dengen belajar dan proses waktu yang panjang 

untuk mengembangkan teknologi informasi yang sudah ada. Salah satunya yang 

bergerak di bidang akuntansi, adanya relasi antara akuntansi dan teknologi 

informasi akan menggabungkan keduanya menjadi kesatuan yang lebih 

bermanfaat pada jaman sekarang.. 

  

Kemajuan jaman ini memaksa seluruh pemangku usaha untuk 

meningkatkan sistem informasi akuntansinya. Agar usahanya tetap dapat terus 

berjalan dan mampu bersaing dengan yang lain melalui TI dan SIA. Siklus 

akuntansi yang beroperasi menggunakan komputer maupun sistem akuntansi yang 

beroperasi manual, keduanya sama-sama bertujuan untuk menghasilkan laporan 

keuangan yang benar. Artinya cara yang digunakanpun sama sesuai metode yang 

telah ada. Sistem informasi akuntansi yang beroperasi menggunakan komputer 
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hanya memudahkan kita untuk mengoperasikannya, tanpa mengubah dasar 

pembelajaran sistem informasi akuntansi. 

 

Sebernarnya teknnologi informasi sudah digunakan sejak dahulu, 

perkembangannya itu berjalan seiring berjalannya waktu.. Tujuan utama 

pentingnya TI adalah efisiensi kerjanya yang meliputi pemakaian waktu jadi 

efisien dan otomatis biayanya akan lebih murah. Tujuan yang lainnya yaitu 

efektifitas akan naik, sehingga hasil atau output dari laporan keuangan akan baik. 

Dan bermanfaat untuk keamanan aset yang ada di perusahaan tersebut. 

 

Setiap sistem informasi akuntansi memiliki dan akan melaksanakan lima 

fungsi utamanya, yaitu : 

 Mengambil seluruh data dari segala kegiatan maupun transaksi di 

perusahaan yang kemudian data tersebut disimpan. 

 Lalu data ini diolah untuk menghasilkan informasi yang dapat dipakai oleh 

manajemen di perusahaan. 

  Mengatur data tersebut dengan mengelompokannya ke dalam beberapa 

kelompok yang ada di perusahaan. 

 Mengontrol data dengan pengamanan yang baik sehingga segala data yang 

dimiliki perusahaan tersebut tetap terjaga dengan aman. 

 

Pada jaman sekarang, masih banyak sekali toko yang belum memiliki sistem 

komputerisasi pada usahanya. Terutama pada perancangan pencatatan transaksi 
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pembelian dan penjualannya. Tidak ada yang salah dalam melaksanakan 

pencatatan transaksi manual. Tetapi perlu dilakukan moderenisasi toko, agar  

semua dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Sekaligus dapat meminimalkan 

segala kesalahan dan kecurangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. 

Dan untuk mengembangkan toko agar memiliki sistem akuntansi yang baik, perlu 

dibuat sistem akuntansi dengan teknologi yang moderen. 

 

Sumber jaya adalah salah satu toko mainan dan boneka yang bergerak di 

bidang dagang. Pertama kali didirikan tanggal 1 juni 2013 sampai sekarang. 

Beralamatkan di Jalan Brotojoyo nomer 3. Walaupun baru dua tahun berjalan, 

usaha ini sudah memperoleh keuntungan yang cukup walaupun belum banyak. 

Segala pencatatan aktifitas di toko ini masih dilakukan secara manual. Dan untuk 

mengikuti perkembangan jaman dan juga persaingan usaha, perlu melalukan 

perbaikan proses akuntansi toko Sumber Jaya. Dengan cara mengubah dari 

manual menjadi tersistem, agar mempercepat dan mempermudah aktifitas 

akuntasi toko Sumber Jaya. 

 

Misi dan visi dari toko Sumber jaya itu sendiri yaitu agar toko Sumber jaya 

bisa menjadi di kenal oleh semua masyarakat disekitar karena barang yang 

dimiliki lengkap dan menguasai pangsa pasar di area lokasi. Dalam meningkatkan 

mutu dan kepuasan pelanggan dalam pelayanannya, toko Sumber jaya mencoba 

bekerja lebih ramah terhadap pelanggan. Terutama dalam hal pelayanan klien 
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yang akan membeli mainan maupun klien yang akan membeli boneka, yang 

bertujuan untuk memberi kenyamanan pada klien. 

 

Berjalannya waktu toko Sumber jaya memiliki klien yang semakin 

bertambah banyak dan sifatnya tetap. Dari sinilah mulai muncul berbagai masalah 

yang ditimbulkan karena toko Sumber Jaya tidak memiliki Sistem Informasi 

Akuntansi sama sekali. Toko Sumber Jaya belum melakukan pencatatan akuntansi 

sehingga owner tidak dapat mengetahui laba dan rugi usaha secara pasti. Dalam 

melakukan pembelian barang tidak ada stock opname untuk persediaan barang 

sehingga tidak mengetahui berapa jumlah barang yang tersisa di gudang. Sering 

kali tidak bisa mengontrol persediaan barang sehingga ada beberapa barang yang 

habis baru diketahui saat terjadi permintaan.. Maka toko Sumber Jaya sangat 

membutuhkan Informasi Teknologi (IT) untuk membuat pencatatan sistem 

akuntansi yang lebih terstruktur sesuai dengan standar dan menghasilkan 

pelaporan sesuai standar akuntansi yang telah berlaku. 

 

Dari latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan riset yang 

bertujuan untuk pengembangkan dengan sistem informasi akuntansi pada Toko 

Sumber jaya untuk memberikan solusi desain Sistem Informasi Akuntansi yang 

mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan informasi Toko Sumber jaya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran yang terdapat di latar belakang, maka 

permasalahan yang penulis teliti dapat dirumuskan sebagai berikut : 

“Bagaimana menerapkan sistem informasi akuntasi pada toko Sumber Jaya agar 

dapat mengubah pencatatan manual menjadi terkomputerisasi sehingga menjadi 

moderen, dapat berjalan dengan baik melalui Rapid Application Development ?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pada penelitian riset ini, penulis hanya merancang serta mengembangkan  

sistem  informasi akuntansi yang mendukung adanya tiga fungsi utama berupa : 

master data, transaksi, dan akuntansi. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untukMerancang dan mengembangkan sistem 

informasi akuntansi berbasis komputerisasi pada perusahaan dagang yang mampu 

mendukung transaksi secara tersistem, cepat, dan tepat. Dan juga dapat  

menghasilkan laporan keuangan yang   akurat dengan menggunakan metode  

rapid application development. 

 

Adapun manfaat penulisan penelitian sebagai berikut : 

 Bagi Perusahaan (penulis) 

Penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki sistem informasi yang 

digunakan oleh Toko Sumber Jaya agar dapat mempermudah transaksi secara 
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tersistem dan menghasilkan informasi yang akurat dan tepat. Penulis juga dapat 

mengambil pembelajaran dari ilmu tentang perancangan, pengolahan SIA dengan 

metode rapid application development. 

 

 Bagi Masyarakat 

Masyarakat dapat mempelajari pengembangan usaha dagang ini. Kususnya 

pada mainan dan boneka. Sehingga dapat diterapkan untuk mengembangkan 

usaha masyarakat yang berminat memilih berdagang di usaha ini. 

 

 Bagi Akademik. 

Menjadi pedoman dalam pembuatan penelitian serupa serta menambah 

wawasan kususnya mahasiswa unika soegijapranata yang mengambil jurusan 

akuntansi konsentrasi sistem informasi akuntansi. 
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1.5 Kerangka Pikir Riset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kelemahan siklus lama : 

1. Pencatatan aktifitas transaksi toko masih manual. 

2. Belum adanya stock opname, tidak mengetahui barang yang kosong. 

3. Pemberian diskon yang bervariasi tidak tercatat, dan mudah disalahgunakan. 

4. Tidak ada pencatatan biaya reparasi kerusakan barang. 

5. Penghitungan masih menggunakan kalkulator dagang biasa. 

6. Tidak dapat mengetahui laba atau rugi perusahaan setiap bulan maupun 

tahunnya secara pasti. 

Pengembangan sistem informasi akuntansi manual menjadi terprogram. 

(Rapid Application Development) 

Siklus Lama 




