BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perusahaan – perusahaan pada zaman sekarang ini baik kecil maupun besar
membutuhkan teknologi informasi untuk bisa bersaing dalam dunia bisnis.
Teknologi informasi ini berkembang dengan sangat pesat untuk membantu dalam
perkembangan bisnis. Pada penelitian ini, dilakukan dengan mengambil sampel
dari UD. Gege Furniture Semarang
UD. Gege Furniture merupakan salah satu perusahaan distribusi barang dagang.
Perusahaan ini melakukan distribusi barang dagang yang berupa mebel kepada toko
– toko mebel. Perusahaan mulai bediri pada Oktober 2004 yang terletak di jalan
medoho, jarak jangkauan perusahaan masih disekitar provinsi Jawa Tengah. Sistem
perusahaan UD. Gege Furniture menggunakan pencatatan secara manual dan
belum memiliki sistem akuntansi yang memadai.
Pada UD Gege Furniture terdapat masalah pada pencatatan persediaan barang
yang tidak sesuai dengan jumlah fisiknya. Hal ini diakibatkan karena faktur
penjualan yang diberikan kepada bagian gudang setelah pengangkutan barang
diberikan dan dibawa kepada bagian pengiriman barang sebagai bukti untuk
diberikan ke pelanggan. Masalah ini membuat adanya kemungkinan kesalahan
pencatatan dan perhitungan persediaan yang tidak sesuai karena tidak memiliki
bukti dokumen yang diarsip oleh bagian gudang. Masalah selanjutnya adanya
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proses pencatatan yang memakan waktu karena pencarian kode barang dikarenakan
banyaknya buku daftar kode barang yang dibedakan bedasarkan merknya, sehingga
pada saat melakukan pencatatan dan admin tidak ingat dengan kode barang yang
akan dicatat, admin harus mencari kode barang tersebut pada buku daftar kode
barang, hal ini bisa memakan waktu beberapa menit dan kemungkinan bisa
menimbulkan kesalahan karena admin yang kurang teliti.
Beberapa pencatatan juga harus dilakukan secara berulang, sebagai contoh
yaitu admin harus melakukan proses pencatatan nota dan buku rekapitulasi
penjualan. Hal ini mengakibatkan proses pengoperasian menjadi lama dan
menghabiskan waktu sehingga kurang optimal.
UD. Gege Furniture ini juga menjual barang-barang import dari luar negeri,
sehingga harus menggunakan mata uang asing pada transaksinya. Hal ini
menimbulkan masalah adanya selisish kurs. Laporan keuangan perusahaan tidak
memperhitungkan biaya kerugian dan keuntungan nilai kurs. Ketika nilai tukar
meningkat, harga jual barang dinaikkan sedangkan kerugian selisih kursnya tidak
dibebankan maka dapat menimbukan laba yang diakui terlalu besar (overstated),
sedangkan untuk pendapatan tidak diakui pada laporan keuangan. Hal ini dapat
menimbulkan masalah dalam perhitungan yang tidak akurat seperti laba yang lebih
rendah atau laba yang lebih tinggi. Pemilik UD. Gege Furniture menginginkan
proses pencatatan yang cepat dan akurat, dan menghasilkan laporan keuangan yang
lengkap, cepat dan tepat.
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Berdasarkan masalah diatas proses komputerisasi dibutuhkan dalam UD. Gege
Furniture untuk membantu aktivitas bisnis yang dilakukan. Penulis ingin mencoba
melakukan perancangan sistem dengan Metode Rapid Application Development.
Oleh karena itu penulis megambil judul : “ PERANCANGAN SISTEM
INFORMASI AKUNTANSI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA UD.
GEGE

FURNITURE

DENGAN

METODE

RAPID

APPLICATION

DEVELOPMENT”
1.2 Perumusan Masalah
Dari latar belakang masalah diatas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai
berikut :
“Bagaimana rancangan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi informasi (TI
) menggunakan metode Rapid Application Development ( RAD ) UD. Gege
Furniture ?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah membuat perancangan sistem informasi akuntansi
yang berbasis teknologi informasi (TI) dengan menggunakan metode Rapid
Application Development ( RAD ) pada UD. Gege Furniture.
1.4 Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :
Pemilik UD. Gege Furniture
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Diharapkan dapat membantu dalam proses operasi bisnis dan pencatatan transaksi
bisnis yang dilakukan sampai penyajian laporan keuangan, sehingga membantu
untuk menghasilkan informasi yang relevan dan akurat.
1.5 Kerangka Pikir Penelitian

Proses pengoperasian bisnis dengan sistem manual

Kelemahan – kelemahan :
1. Proses waktu yang lama.
2. Bukti transaksi kurang lengkap karena tidak
dimiliki setiap bagian sehingga timbul
kesalahan pencatatan
3. Selisih nilai kurs yang tidak diakui
4. Laporan keuangan yang kurang akurat

Perancangan sistem informasi akuntansi terhadap
UD. Gege Furniture
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1.6 Metodologi Penelitian
Metode yang digunakan dalam perancangan sistem akuntansi pada UD. Gege
Furniture adalah sebagai berikut :
1. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian penyusunan
skripsi sebagai berikut : (Jogiyanto, 2010)
Penelitian lapangan (Field Research)
Penelitian lapangan dilakukan dengan beberapa cara yaitu:
1. Pengamatan (Observation), yaitu metode pengumpulan data dengan
melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian.
2. Wawancara (Interview), yaitu metode pengumpulan data dengan
melakukan proses tanya jawab terhadap orang yang dibutuhkan.
3. Dokumentasi (Documentation), yaitu metode pengumpulan data
dengan menelusuri dokumen - dokumen yang berkaitan dengan
topik penelitian seperti nota atau bukti transakasi yang terjadi di
dalam perusahaan.
4. Analytical procedures, yaitu metode pengumpulan data dengan
menganalisis prosedur perusahaan untuk memperoleh informasi
yang dibutuhkan dalam penelitian.
2. Metode Analisis dan Perancangan Metode
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Metode perancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan model Rapid Application Development, dimana tahapantahapannya adalah sebagai berikut : (Mulyadi, 2010)
1. Analisis Sistem, yaitu berfungsi dalam membantu pemakai
informasi dalam mengindentifikasi informasi yang diperlukan oleh
pemakai. Analisis sistem dapat dibedakan menjadi empat tahap,
yaitu analisis pendahuluan, penyusunan usulan pelaksanaan analisis
sistem, pelaksanaan analisis sistem, dan penyusunan Laporan Hasil
Analisis Sistem.
2. Desain

Sistem,

yaitu

mengetahui

solusi

alternatif

untuk

memecahkan masalah dan memilih solusi yang terbaik. Setelah itu
data yang telah didapatkan dan dimodelkan dalam arsitektur sistem
informasi digunakan untuk membuat desain proses bisnis dan desain
pemrograman.
3. Implementasi Sistem, yaitu sistem diimplementasikan (coding) ke
dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin dalam bentuk
program. Tahap ini merupakan tahap penerapan sistem dalam
operasi bisnis.
1.7 Sistematika Penelitian
Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dimana masing-masing bab terbagi
menjadi beberapa sub bab. Sistematikanya adalah sebagai berikut:
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BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, ruang lingkup,
tujuan dan manfaat, dan metodologi penelitian.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai dasar untuk membahas
permasalahan yang terjadi dalam skripsi ini.
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini berisi tentang profile perusahaan, struktur organisasi, dan tugas masingmasing bagian. Selain itu juga berisi tentang sistem yang sedang berjalan di dalam
perusahaan ini berkaitan dengan siklus penjualan, pembelian, dan persediaan, serta
mengetahui kelemahan dan dampaknya terhadap perusahaan UD. Gege Furniture.
BAB 4 PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI UD. GEGE
FURNITURE
Bab ini akan membahas mengenai sistem informasi akuntansi UD. Gege Furniture
yang direkomendasikan untuk menyelesaikan masalah – masalah yang dihadapi.
Dan menampilkan form sistem yang baru yang akan di implementasikan kepada
UD. Gege Furniture
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini akan berisi simpulan mengenai fungsi dan manfaat yang diperoleh oleh
perusahaan mengenai sistem yang telah dirancang dan bagaimana proses bisnis
perusahaan terbantu setelah perubahan sistem.

