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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Teknologi Informasi pada saat era ini sudah menjadi bagian yang 

penting dalam kehidupan masyarakat kita. Banyak manfaat yang dapat kita 

peroleh dalam berkembangnya teknologi. Salah satu contohnya yaitu di dalam 

dunia bisnis karena dunia bisnis inilah yang kita sering jumpai dampak 

perkembangan teknologinya. Salah satu contohnya yaitu internet dalam bisnis 

(jual beli online) dan penggunaan computer pada kantor-kantor. 

Perkembangan Teknologi Informasi ini membuat dunia industry dan bisnis 

menjadi serba mudah, cepat, dan praktis sehingga dapat menghasilkan 

efektifitas kerja yang produktif dan efisien. Perusahaan dapat tertinggal atau 

kalah saing jika tidak mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Karena 

hampir semua perusahaan kini sudah menerapkannya dengan baik dan 

merasakan manfaatnya bagi produktifitas dan efisiensi kerja. Yang dimaksud 

teknologi informasi disini ialah tidak hanya sebatas hardware dan software , 

tetapi juga teknologi komunikasi yang menjadi sebuah informasi (Martin, 

1999). 
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Akuntansi juga merupakan tombak bisnis dalam perusahaan di bagian 

keuangan. Seringkali system pencatatan akuntansi di perusahaan masih 

menggunakan system pencatatan manual yang tidak terkomputerisasi 

sehingga pencacatan akuntansi dirasa kurang efektif dan efisien. Seperti salah 

satunya di CV.Anugrah Terang Abadi Jaya ini, pencacatan akuntansinya 

masih manual dan membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikan 

laporan keuangan yang semestinya harus dilaporkan setahun sekali. 

Terkadang juga stock opname harus dilakukan lebih lama karena pengecekan 

barang-barang yang sangat banyak macamnya.  

Dari masalah – masalah dan kelemahan yang diuraikan tersebut, maka 

penulis ingin membuat serta mendesain program pencatatan akuntansi yang 

efektif dan efisien bagi CV.Anugrah Terang Abadi Jaya sehingga membantu 

perusahaan tersebut dalam pencacatan stock opname, serta penggunaan 

laporan keuangan yang berguna bagi pihak internal perusahaan. Penelitian ini 

akan dikembangkan menggunakan metode Rapid Application Development 

(RAD). Rapid Application Development (RAD) yaitu strategi pengembangan 

yang dilakukan lebih cepat untuk memperoleh hasil kualitas yang lebih 

maksimal. Manfaat yang didapat dari pengembangan menggunakan metode 

Rapid Application Development (RAD) ini adalah hemat waktu, hemat 

tenaga, adanya rasa kepemilikan bersama dalam suatu program projek  
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Oleh karena latar belakang yang diuraikan diatas, penulis mengajukan 

judul dalam penelitian ini “Perancangan Sistem Informasi Akuntansi di 

CV.Anugrah Terang Abadi Jaya Semarang Dengan Menggunakan 

Metode Rapid Application Development (RAD)”. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini ialah “Bagaimana perancangan sistem informasi 

akuntansi di CV.Anugrah Terang Abadi Jaya Semarang dengan menggunakan 

metode Rapid Application Development (RAD)?”. 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 1.3.1  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini tujuannya untuk merancang dan membuat sistem 

informasi akuntansi di CV.Anugrah Terang Abadi Jaya Semarang 

dengan menggunakan metode Rapid Application Development 

(RAD).  

 1.3.2  Manfaat Penelitian  

  a. Bagi Pemilik CV.Anugrah Terang Abadi Jaya Semarang 
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Memberikan kemudahan dalam transaksi jual beli, stock opname, 

serta penyelesaian laporan keuangan tepat waktu. 

  b. Bagi Penulis  

Menambah pengetahuan dan menerapkan, serta mengaplikasikan 

ilmu yang sudah pernah didapat di perkuliahan. 

  c. Bagi Akademisi / Peneliti 

Menginspirasi jika akademisi/peneliti memiliki penelitian yang 

sama dengan penulis 

  d. Bagi Pembaca  

Menginspirasi dan menambah pengetahuan bagi pembaca tentang 

perancangan system informasi akuntansi. 

 

 

 

 

 

1.4  Kerangka Pikiran 
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     Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

 

CV.Anugrah Terang Abadi Jaya Semarang berdiri sejak tahun 

2008. Sampai sekarang ini system pencatatan akuntansinya masih 
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menggunakan system pencatatan manual. Sistem Pencatatan Akuntansi dan 

pembukuan dilakukan oleh seorang karyawan admin perusahaan. Dalam 

pencatatan manual ini sering mengalami kendala, yaitu salah perhitungan 

dalam stock opname sehingga tidak diketahui persediaan barang yang masih 

ada di gudang. Selain itu juga keterlambatan laporan keuangan yang 

semestinya dilaporkan pada akhir desember. Hal tersebut dikarenakan laporan 

yang dibuat secara manual, sehingga kadang kala mengalami salah saji 

material. 

Diharapkan dengan adanya sistem informasi akuntansi yang 

berbasis komputer ini dapat membantu pencatatan akuntansi CV.Anugrah 

Terang Abadi Jaya Semarang sehingga tidak mengalami kendala lagi. 

Perhitungan stock barang di gudang dapat dicatat dengan tepat, transaksi jual 

beli pun tidak harus melakukan pencatatan kembali, serta pelaporan laporan 

keuangan dapat selesai tepat waktu tanpa adanya salah saji material maupun 

non material. 

   

1.5  Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan penelitian ini ada 5 bab, yaitu : 

 BAB I : PENDAHULUAN 
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 Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, manfaat dan tujuan penulisan, dan kerangka piker, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

 Bab ini menjelaskan tentang definisi sistem, informasi, akuntansi, 

sistem informasi akuntansi (SIA), komponen pembentuk sistem, database, dan 

Microsoft Visual Basic 6.0. 

 BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan tentang objek dan lokasi penelitian, sumber data, 

teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data, serta metode analisis yang 

digunakan untuk penelitian ini. 

 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menjelaskan tentang tahapan – tahapan pengembangan sistem 

yaitu proses tahapan persiapan, RAD design workshop, hingga dengan 

implementasinya. 

BAB V : PENUTUP 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.




