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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Pada masa modern ini manusia tidak dapat dipisahkan dari 

teknologi. Teknologi sudah sangat melekat pada kehidupan manusia 

dalam berbagai bidang. Hal tersebut disebabkan teknologi memiliki 

banyak manfaat yang telah membantu manusia dalam menyelesaikan 

setiap aktifitas yang telah menjadi tanggung jawabnya. 

Berbagai bidang kini telah menyatu dengan teknologi 

menghasilkan informasi. Kecepatan dan kemudahan memperoleh 

informasi merupakan salah satu hal yang menjadi alasan mengapa 

teknologi dapat memasuki berbagai bidang. Mulai dari proses belajar dan 

mengajar mulai dari bangku sekolah dasar hingga kuliah sampai untuk 

menjalankan suatu bisnis. 

Saat ini citra suatu bisnis sebuah perusahaan dinilai berdasarkan teknologi 

yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Semakin canggih teknologi 

yang digunakan oleh sebuah perusahaan maka semakin tinggi citra 

perusahaan dimata masyarakat.Teknologi dalam sebuah bisnis digunakan 

untuk membantu proses transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Salah 

satu bukti bahwa perusahaan telah menggunakan teknologi dalam 

kegiatan operasionalnya adalah dengan adanya system keuangan yang 

digunakan oleh perusahaan tersebut. Aplikasi yang digunakan dapat 

mengurangi kesalahan baik dalam proses pencatatan maupun 

perhitungan. Hal ini juga berarti perusahaan melakukan penghematan 

waktu dan biaya transaksi. 

Toko Dinar merupakan  toko dagang yang melayani penjualan 

telur yang terletak di jalan Krakatau Raya 1 D, Kelurahan Karang 

Tempel, Kecamatan Semarang Timur. Ibu Lie, Linda Sari telah 

mendirikan dan memimpin langsung Toko Dinar sejak tahun 1998. Ibu 
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Lie, Linda Sari dibantu tiga orang pegawai yang bertugas untuk 

menerima dan mengantar pesanan telur. 

Toko Dinar menjual telur. Telur yang dijual yaitu telur ayam horn 

(petelur). Melayani penjualan baik secara ecer maupun grosir. Dalam 

pengadaan telur, Toko Dinar memiliki dua kategori pemasok, yaitu 

peternak dan supplier. Sedangkan untuk proses pembayaran ke pemasok, 

Toko Dinar melakukan pembayaran baik secara tunai maupun kredit. 

Dalam cara  penjualan Toko Dinar berusaha dengan cara yang 

tepat agar para pelanggan tidak merasa kecewa. Toko Dinar menjamin 

kualitas telur yang dijual. Telur yang dijual selalu baru setiap hari. 

Beberapa konsumen Toko Dinar seperti antara lain toko kelontong, 

rumah makan, toko roti, pujasera, hingga swalayan. Sedangkan untuk 

system pembayaran dari konsumen, Toko Dinar menerima pembayaran 

baik secara tunai maupun kredit. 

Dalam kegiatan sehari-harinya, Toko Dinar masih menggunakan 

system manual atau belum terkomputerisasi dalam proses datanya. Hal ini 

mengakibatkan sering terjadi kesalahan, terutama dibagian persediaan, 

kurang akuratnya jumlah persediaannya, sehingga sering mengakibatkan 

kesalahan atau selisih antara persediaan yang ada dengan  persediaan 

yang dicatat. 

Berdasarkan keadaan di atas, perusahaan membutuhkan aplikasi 

Perancangan sistem yang sederhana dan mudah dimengerti oleh para 

pemakinya. Maka dari itu penulis memilih metode RAD sebagai 

pemecahan masalah, karena didalam metode pengembangan ini 

dibutuhkan keterlibatan pengguna sehingga dapat dengan mudah 

dimengerti, sehingga memerlukan software tersendiri. 

Oleh karena itu penulis mengambil judul: “perancangan sistem 

informasi akuntansi berbasis teknologi informasi pada Toko Dinar 

dengan menggunakan metode Rapid Application Development (RAD)” 
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1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

“Bagaimana merancang system informasi akuntansi berbasis 

teknologi informasi pada Toko Dinar dengan menggunakan RAD?” 

 

1.3.  Tujuan dan manfaat penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang system informasi 

akuntansi berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan karakteristik  

pada Toko Dinar untuk mengoptimalkan kinerja  melalui metode RAD. 

a. Bagi pemilik Toko Dinar  

Hasil penelitian ini dapat membantu Toko Dinar dalam mengatasi 

masalah yang berhubungan dengan kekurangan system manual. 

b. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

Hasil peneliatian dapat menambah referensi tentang aplikasi system 

informasi pada berbagai usaha. 

c. Bagi penulis 

Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai system 

komputerisasi yang diperoleh dari bangku kuliah sebagai bekal untuk 

memasuki dunia kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

1.4.  Kerangka pikir 

Gambar 1.1 : Kerangka Pikir Penulisan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem Manual 

Kelemahan : 

 Pencatatan transaksi penjualan dan pembelian yang masih manual. 

 Tidak melakukan stock opname secara rutin sehingga persediaan barang 

dagang tidak diketahui secara pasti. 

 Penyimpanan bukti transaksi yang belum tertata rapi. 

 Pemilik menemukan kesukaran untuk memperoleh informasi keuangan baik 

mengenai pengeluaran maupun pendapatan. 

Sistem informasi akuntansi berbasis teknologi 

informasi 
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1.5.  Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi memiliki 

urutan sebagai berikut:  

 BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan 

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

sistematika penulisan untuk menjelaskan pokok-pokok pembahasan 

yang akan dijabarkan pada bab selanjutnya. 

 BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini akan menguraikan teori-teori yang digunakan untuk mendukung 

penelitian ini, digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian masalah 

sebagai landasan dalam melakukan penelitian. 

 BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai sumber dan jenis data, menjelaskan tentang 

gambaran umum Toko Dinar yang mencakup riwayat perusahaan, 

prosedur yang sedang berjalan, diagaram aliran data, permasalahan yang 

dihadapi, dan alternatif pemecahan masalah dan metode analisis data. 

 BAB IV : RANCANGAN SISTEM 

Bab ini merupakan hasil pengembangan system informasi akuntansi 

yang mengunakan metode Rapid Application Development.  

 BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan simpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-

saran yang diusulkan untuk pengembangan lebih lanjut agar tercapai 

hasil yang lebih baik. 

 

 

 

 

 

 


