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BAB I 

PENDHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tujuan bisnis tidak terlepas dari manfaaat ekonomi yang diberikan 

yaitu laba atau keuntungan, dari situ sebuah perusahaan dapat hidup dan terus 

berkembang untuk memproduksi serta melayani suatu pasar tertentu. 

Keefektifan dan keefisienan sangat penting bagi suatu perusahaan untuk 

menjalankan suatu proses bisnisnya agar dapat bersaing dengan para 

kompetitornya.  

Dewasa ini dengan banyaknya persaingan dunia bisnis yang ada, maka 

dibutuhkan pula informasi secara tepat, cepat dan akurat untuk mendukung 

dan meningkatkan kinerja perusahaan dari proses pembelian, penjualan dan 

pengendalian persediaan barang dagang. Dengan sistem informasi yang masih 

manual atau konvensional, sebuah perusahaan akan terhambat serta tidak 

dapat bertahan dalam menghadapi para pesaingnya. Maka dari situlah 

dibutuhkan suatu sistem informasi dengan dukungan teknologi yang handal. 

Penerapan sistem informasi pada suatu perusahaan sangatlah penting terhadap 

segala aktivitas yang dilakukan saat suatu proses bisnis dijalankan.  

Sistem informasi akuntansi atau yang biasa kita singkat dengan (SIA) 

adalah sesuatu yang mampu menangani segala sesuatu berkaitan dengan aspek 
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akuntansi. Banyak manfaat yang diberikan seperti menyediakan informasi 

untuk melakukan pengambilan keputusan secara tepat dan cepat. Seiring 

perkembangan teknologi dunia bisnis pun harus mengikuti perkembangan 

teknologi juga. 

Pada era modern saat ini, cukup banyak usaha dagang yang merupakan 

perusahaan dengan aktivitas melakukan pembelian suatu barang dan menjual 

lagi tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Perusahaan seperti 

distributor, toko, agen tunggal, pengecer, pusat barang grosir serta pusat 

perbelanjaan dapat dimasukan dalam kategori sebagai perusahaan dagang. 

Salah satunya Toko Baru Elektronik yang beralamat di jalan Nusantara No 

12C Jetis, Kota Blora yang berlokasi di pusat kota dekat alun-alun Kota Blora. 

Usaha dagang ini dikelola oleh Bapak David David Cahyono Kurniawan yang 

berdiri sejak tahun 2005 dan sudah berjalan kurang lebih sepuluh tahun 

sampai saat ini. Dalam menjalankan usahanya Bapak David dibantu oleh 4 

orang pegawai yang bekerja dari pagi hingga malam hari yang tugasnya untuk 

melayani calon pembeli dan mengantar barang pesanan ke rumah pembeli 

serta mencatat transaksi yang terjadi. 

Toko Baru Elektronik menjual berbagai macam jenis elekronik mulai 

dari barang kecil seperti remot TV, setrika, magic com, blender, mixer, lampu, 

regulator, kompor, speaker, DVD, kipas angin hingga barang besar yaitu TV, 

Home Teather, kulkas, AC dan mesin cuci. Dalam menjual produknya Toko 

Baru Elektronik berusaha melayani calon pembeli dengan ramah, senyum dan 

memberi pengetahuan tentang barang yang akan dibeli oleh calon pembeli 
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agar konsumen tidak merasa dirugikan dan kecewa terhadap produk yang 

dibelinya serta memberikan pelayanan purna jual jika barang yang dibeli 

mengalami masalah atau kerusakan. Sedangkan untuk sistem pembayaranya, 

Toko Baru Elektronik melayani pembelian secara tunai dan kredit. 

Seiring bertambahnya penjualan dan pembelian di Toko Baru 

Elektronik, mulailah timbul masalah serta hambatan yang dihadapi oleh 

pemilik toko. Hal ini terjadi karena pengelolaanya belum ada sistem yang 

memadai.  

Beberapa hambatan yang dialami oleh Toko Baru Elektronik adalah 

sebagai berikut : 

1. Tidak adanya laporan persediaan  

2. Tidak adanya laporan keuangan seperti neraca dan laba rugi 

3. Nota/ dokumen transaksi tidak dicatat 

4. Kesalahan dalam pencatatatan tipe barang yang masuk dan keluar 

Berdasakan uraian latar belakang yang dijabarkan diatas, perusahaan 

membutuhkan sistem akuntansi dimana sistem tersebut berbasis teknologi 

informasi yang akan mempercepat dan mempermudah proses bisnis di Toko 

Baru Elektronik. Penulis akan menuangkan topik tersebut dalam skripsi yang 

berjudul “PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

BERBASIS KOMPUTERISASI PADA TOKO BARU ELEKTRONIK 
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DENGAN MENGGUNAKAN METODE RAPID APPLICATION 

DEVELOPMENT (RAD)” 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat kita ketahui beberapa masalah 

yang akan penulis pecahkan di dalam penelitian ini : 

1. Tidak adanya laporan persediaan  

2. Tidak adanya laporan keuangan seperti neraca dan laba rugi 

3. Nota/ dokumen transaksi tidak dicatat 

4. Kesalahan dalam pencatatatan tipe barang yang masuk dan keluar 

Dilihat dari permasalahan belum adanya sistem yang ada, maka 

penelitian ini dapat dirumuskan: 

“Bagaimana desain sistem informasi akuntansi berbasis komputerisasi 

dengan metode Rapid Application Development (RAD) pada Toko Baru 

Elektronik” 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari penelitian ini untuk merancang sistem informasi akuntansi 

untuk mempercepat serta mempermudah proses bisnis yang berbasis 

komputerisasi pada toko Baru Elektronik Blora menggunakan metode Rapid 

Application Development (RAD), menggantikan sistem yang masih manual 
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agar data dan informasi yang keluar serta masuk bisa cepat, handal dan akurat 

untuk membantu menjalankan proses usahanya. 

Manfaat Penelitian : 

Bagi Toko Baru Elektronik memiliki sebuah sistem informasi 

akuntansi agar dalam menjalankan proses bisnisnya lebih cepat, tepat dan 

akurat serta sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan sistem yang ada 

saat ini. 

Bagi Penulis : 

1. Mampu mengembangkan ilmu dan menyelesaikan masalah yang ada 

melalui kasus nyata 

2. Penerapan ilmu yang telah dipelajari selama masa studi perkuliahan 

sistem akuntansi 

3. Kontribusi penulis kepada toko Baru Elektronik 

Bagi Akademik : 

Sebagai tambahan bahan referensi mengenai sistem informasi 

akuntansi di penelitian selanjutnya. 
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1.4 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 : Kerangka pikir penulis 

 

Analisis dengan metode Rapid Application Development (RAD) 

1. Tidak adanya laporan persediaan dan keuangan 

2. Nota/ dokumen transaksi sering lupa dicatat, sedangkan 

uang masuk dan menimbulkan selisih lebih 

3. Kesalahan dalam pencatatan seperti tipe barang yang 

masuk dan keluar 

Pembuatam prototype sistem keuangan berbasis komputerisasi dengan 

menggunakan Microsoft Visual Basic 

Pemecahan masalah yang diharapkan dapat dipecahkan di Toko Baru 

Elektronik : 

1. Pemilik dapat mengetahui laporan persediaan dan keuangan 

setiap saat bila dibutuhkan 

2. Kesalahan pencatatan dokumen dapat dikurangi sehingga tidak 

menimbulkan selisih 

3. Tipe barang yang masuk dan keluar dapat diketahui secara 

pasti 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Bab ini adalah dasar penyusunan penelitian yang meliputi latar belakang 

adanya suatu perusahaan dagang yang melakukan proses bisnis serta 

perumusan masalah yang ada dan tujuan penulisan ini dibuat. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Menguraikan teori-teori yang digunakan untuk mendukung penulisan 

penelitian ini yang merupakan tinjauan pustaka. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Menjelaskan mengenai letak lokasi objek yang diteliti, adanya gambaran 

umum tentang sistem penjualan dan pembelian toko. 

BAB IV : HASIL ANALISIS 

Berisi hasil analisis dan desain sistem informasi akuntansi, screenshoot 

program yang telah di buat serta cara penggunaanya.  

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis, saran dari 

penulis dan keterbatasan penelitian. 

 


