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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Di perkembangan teknologi informasi yang sudah semakin berkembang
saat ini, masih terdapat adanya perusahaan di Indonesia yang menggunakan
pencatatan sistem akuntansi yang dilakukan secara manual. Baik itu perusahaan
kecil, menengah, maupun sudah berbentuk PT sekalipun, masih ada yang
menggunakan metode pencatatan secara manual. Dengan penggunaan metode
pencatatan akuntansi secara manual tersebut, telah membuat kurang optimalnya
proses pencatatan sistem akuntansi pada suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan
kesalahan yang dilakukan oleh manusia masih sangat berpengaruh dalam proses
pencatatan sistem akuntansi yang sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang
ditentukan. Oleh karena itu, seiring dengan berkembangnya teknologi informasi
saat ini, proses pencatatan sistem akuntansi yang ada di perusahaan dapat
diperbaiki dan berjalan dengan tepat dan efisien, apabila perusahaan
menggunakan bantuan diluar perusahaan seperti Teknologi Informasi (TI). Dan
upaya memanfaatkan perkembangan teknologi informasi tersebut adalah dengan
menggunakan Sistem Informasi Akuntansi.
Tujuan adanya sistem informasi akuntansi, yaitu untuk mendukung
operasi-operasi dalam perusahaan yang berjalan sehari-hari serta mendukung
pengambilan keputusan dalam manajemen perusahaan.

2

Sistem informasi akuntansi sendiri saat ini telah menjadi sarana bagi
manajemen suatu perusahaan untuk mendapatkan berbagai informasi yang akan
digunakan untuk pengelolaan perusahaan serta berguna untuk menyusun laporan
keuangan bagi pemilik, kreditor, dan pihak lain yang berkepentingan. (Niswonger,
Fess & Warren, 1995).
Walaupun sistem informasi menjadi hal yang sangat penting, namun masih
ada perusahaan yang belum menerapkan sistem informasi akuntansi di
perusahaannya. Terutama pada perusahaan yang berskala kecil atau menengah.
Oleh karena itu, penulis memilih satu penelitian pada perusahaan dagang PD.
Sinar Terang.
PD Sinar Terang merupakan perusahaan dagang yang berlokasi di
Semarang, dengan menjual berbagai macam lakban dan isolasi secara grosir.
Permasalahan perusahaan ini terletak pada sistem pencatatan yang dilakukan
untuk persediaan, transaksi penjualan maupun pembelian, utang piutang
perusahaan , hingga pengeluaran dan pemasukan pendapatan (laporan keuangan
perusahaan) masih dicatat secara manual menggunakan buku dan aplikasi
Microsoft Excel. Misi dari PD Sinar Terang adalah menguasai pangsa pasar di
seluruh wilayah Jawa Tengah. Dalam meningkatkan kepuasan pelanggan dalam
pengiriman barang, PD Sinar Terang ini tidak pernah sampai kehabisan stock
barang dalam waktu yang cukup lama, perusahaan ini selalu menyetock barang
hingga puluhan sampai ratusan karton (dus).
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Berdasarkan permasalahan yang ada, PD. Sinar Terang menginginkan
sebuah sistem informasi yang didukung dengan fasilitas akuntansi agar dapat
mengatur persediaan serta transaksi penjualan yang dilakukan perusahaan.
Sehingga sistem dapat melayani transaksi penjualan, pencatatan stock barang,
serta memfasilitasi pencatatan akuntansi.
Oleh karena itu dalam upaya menghasilkan solusi bagi perusahaan dagang,
terutama bagi PD. Sinar Terang. Penulis akan melakukan penelitian dengan
judul"Perancangan Sistem Informasi Akuntansi MenggunakanMetode Rapid
Application Development Pada PD. Sinar Terang".
1.2 RUMUSAN MASALAH
Identifikasi masalah dari latar belakang yang dijelaskan adalah sebagai berikut :
1. Pencatatan persediaan/stock barang dan penjualan yang masih dilakukan
secara manual menggunakan buku.
2. Pencatatan order, nama pelanggan, serta tiap item dan harga yang
berbeda–beda untuk tiap customer yang dapat menimbulkan kesalahan
dalam pencatatan data
3. Tidak adanya perhitungan akuntansi
Melalui identifikasi tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam riset ini
adalah “Bagaimana merancang sistem informasi akuntansi pada PD. Sinar Terang
yang dapat meminimalkan kesalahan dalam pencatatan stock barang, order, serta
harga yang ditetapkan untuk tiap customer, juga secara efisien memiliki
pencatatan akuntansi yang secara nyata dan akurat dengan menggunakan metode
Rapid Application Development ?”
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1.3 TUJUAN DAN MANFAAT RISET
1.3.1 Tujuan penelitian ini :
Merancang dan menerapkan sistem informasi akuntansi pada perusahaan dagang
yang dapat meminimalkan kesalahan dalam pencatatan stock barang, order, serta
harga yang ditetapkan untuk tiap customer, juga secara efisien memiliki
pencatatan akuntansi yang secara nyata dan akurat dengan menggunakan metode
Rapid Application Development.
1.3.2 Manfaat penulisan penelitian ini :
Bagi Penulis :
Peneliti dapat memperoleh ilmu dan pengalaman yang lebih mendalam mengenai
caramerancang dan mengembangkan sistem informasi akuntansi pada perusahaan
dagang.
Bagi Perusahaan :
Penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki sistem informasi yang digunakan
oleh PD. SinarTerang agar dapat mempermudah jalannya transaksi yang
dilakukan, mempermudahpencatatan persediaan, serta memiliki laporan keuangan
secara nyata dan akurat.
Bagi Akademik :
Memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas terhadap mahasiswa
mengenai manfaat serta pentingnya sistem informasi akuntansi.
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1.4 KERANGKA PIKIR PENELITIAN

KELEMAHAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI MANUAL
1.

Tidak efisien karena saat melakukan transaksi memerlukan waktu yang
cukup lama, terutama bagi perusahaan yang sering melakukan
transaksi harian.

2.

Mudah terjadinya kesalahan saat melakukan transaksi.

3.

Apabila terjadi kesalahan, sulit untuk mencari letak kesalahannya.

4.

Laporan Keuangan Akuntansi yang belum terlaksana, hanya
pencatatan arus keluar dan masuk secara manual dan sederhana,
sehingga selisih perhitungan pun sering terjadi.

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DENGAN
METODE RAPID APPLICATION DEVELOPMENT PADA PD. SINAR
TERANG
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1.5 SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I : PENDAHULUAN
Bab pendahuluan ini meliputi latar belakang,perumusan masalah, batasan
masalah, tujuan dan manfaat riset, kerangka pikir riset, dan sistematika penulisan.
BAB II : LANDASAN TEORI
Pada bab ini berisi teori-teori yang terkait dalam penulisan penelitian ini seperti
konsep sistem informasi akuntansi serta teori pendukung lainnya yang akan
dibahas lebih rinci pada bagian pembahasan.
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini penulis menjelaskan metodologi yang digunakan, yaitu metode
pengembangan sistem informasi akuntansi dan metode pengumpulan data, serta
kerangka pikir yang terdapat dalam penulisan penelitian ini.
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN MASALAH
Bab ini berisi pembahasan secara rinci mengenai hasil dan perancangan sistem
informasi akuntansi berbasis teknologi informasi menggunakan metode rapid
application development. Pembahasan meliputi tahap – tahap pengembangan
sistem hingga pembuatan prototype system yang akan di aplikasikan pada PD.
Sinar Terang.
BAB V :

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelititan yang dilakukan dan saran-saran yang
diusulkan untuk pengembangan dan pengambilan keputusan agar memperoleh
hasil akhir yang lebih baik.

