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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi pada zaman sekarang ini sangatlah pesat. 

Hampir semua kegiatan sehari-hari yang kita lakukan menggunakan 

teknologi. Begitu juga dalam dunia bisnis, dalam proses akuntansinya 

sekarang sudah dipengaruhi oleh adanya penggunaan sistem berbasis 

komputerisasi. Misalnya saja dalam penjurnalan, update stock barang, 

penjualan, pembelian, maupun retur barang. Penggunaan sistem ini jelas 

membantu penggunanya supaya informasi yang dihasilkan lebih terjamin, 

akurat, dan lebih jelas. 

Panca Wahana adalah sebuah usaha yang berdiri sejak tahun 1992. 

Usaha yang dimilikinya tergolong dalam usaha dagang semi manufaktur. 

Panca Wahana memiliki toko sekaligus usaha percetakan. Hasil produksi 

dari percetakan itu nantinya akan dipasarkan atau dipromosikan ke toko 

maupun supplier lain yang di dalam dan luar kota. Contoh percetakan yang 

biasa dibuat adalah percetakan kalender, nota, buku, dll. Selain itu di bidang 

toko, menjual beberapa alat tulis kantor maupun sekolahan, keperluan anak 

sekolah, prakarya, maupun tupperware. Transaksi yang ada di Panca 

Wahana termasuk dalam transaksi kredit maupun tunai.  

Dalam pencatatan stock yang ada di toko Panca Wahana masih 

digunakan dengan cara yang manual, yaitu hanya dengan mengecek barang 
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yang sudah habis di rak maupun di gudang dan kemudian dicatat dalam 

stock yang habis. Begitu juga dengan pembelian, pemilik akan melihat 

catatan stock yang sudah ditulis oleh karyawan, kemudian dipilih lagi oleh 

pemilik untuk dipesan kepada supplier barang-barang yang dianggap 

penting. Seringkali dari adanya pencatatan dan pemeriksaan manual ini 

terjadi miscommunication yang menyebabkan barang double saat datang. 

Dalam usaha ini juga tidak menggunakan laporan laba rugi dan hanya 

menggunakan catatan-catatan kecil. Sehingga sering terjadinya tercampur 

antara uang pribadi dan juga bisnis, pemilik hanya menggunakan “kira-kira” 

dalam modal yang disediakan setiap harinya yang menyebabkan tidak 

diketahuinya laba atau rugi usaha tersebut secara akurat. 

Dalam pencatatan yang ada di percetakan Panca Wahana sendiri 

dibutuhkan pencatatan detail dari pelanggan, jatuh tempo akhir dari 

tagihan, total tagihan tiap pelanggan, dan juga bahan-bahan percetakan. 

Hal ini dibutuhkan karena terkadang pemilik lupa untuk melakukan 

tagihan kepada konsumennya walau sudah melewati tanggal jatuh tempo. 

Begitu juga sebaliknya, pemilik yang kadang terlupa untuk melakukan 

pembayaran saat sudah jatuh tempo dari supplier. 

Tidak adanya pencatatan ataupun penjurnalan juga disebabkan oleh 

pemilik yang tidak terlalu memahami proses akuntansi dan enggan untuk 

belajar lebih lanjut yang didasari oleh faktor usia. Pemilik juga jarang untuk 

melakukan pencatatan pengeluaran maupun pemasukan. 
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Walaupun sudah dirasa cukup oleh pemilik hanya dengan 

penggunaan catatan sederhana maupun dengan “kira-kira”, tetapi dengan 

cara tersebut tidak dapat mengetahui biaya yang sudah dikeluarkan setiap 

bulan maupun setiap tahunnya. Dengan latar belakang masalah tersebut, 

maka sistem komputerisasi sangat diperlukan di Panca Wahana. Maka dari 

itu, penulis menggunakan judul “Perancangan Sistem Informasi Akuntansi 

Berbasis Teknologi Informasi ( TI ) Menggunakan Metode Rapid 

Application Development ( RAD ) Pada  Toko dan Percetakan Panca 

Wahana” 

1.2 Perumusan Masalah 

Bagaimana melakukan rancang bangun sistem yang berbasis 

teknologi informasi Rapid Application (RAD) yang akan mempermudah 

kegiatan akuntansi di Toko dan Percetakan Panca Wahana? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan rancang bangun 

sistem yang berbasis informasi teknologi dengan Rapid Application 

Development (RAD) dan juga menyediakan sistem yang dapat digunakan 

untuk mempermudah kegiatan akuntansi yang ada di Toko dan Percetakan 

Panca Wahana. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak – pihak 

seperti : 

1. Bagi pemilik Panca Wahana 

Diharapkan dengan adanya hasil dari penelitian ini dapat 

membantu pemilik dalam mengetahui laba rugi tiap bulannya, 

memberikan data dan informasi yang akurat bagi pemilik dalam 

hal pencatatan stock, jumlah piutang dan hutang, maupun 

mencatat pesanan. 

2. Bagi Penulis 

Menambahkan wawasan penulis dalam bidang sistem informasi 

akuntansi dan mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh 

selama menempuh pendidikan. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Dapat memberikan inspirasi kepada peneliti lain yang memiliki 

topik penelitian yang sama dan untuk mengembangkan dari 

topik terdahulu. 

4. Bagi Pembaca 

Memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang 

perancangan sistem informasi akuntansi. 
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1.5 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang pengertian sistem informasi 

akuntansi, pengembangan sistem, analisis sistem, pengertian dari 

Rapid Application Development (RAD), Visual Studio 2010, dan 

MySql. 

Toko dan Percetakan PANCA WAHANA 

Pencatatan stock yang dilakukan masih dengan basis “mengingat” dan 

mencatat di kertas kecil yang kemudian ditempelkan ke lemari. 

Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Teknologi Informasi ( TI ) 

Menggunakan Metode Rapid Application Development ( RAD ) Pada 

Toko dan Percetakan Panca Wahana 

1. Stock barang, barang datang, dan  barang keluar 

terdapat data yang akurat sehingga tidak ada 

pemesanan barang yang double. 

2. Dapat menghasilkan laporan keuangan tiap bulannya. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan objek penelitian, jenis dan sumber data, 

teknik pengumpulan data, siklus dan flowchat dan metode analisis 

data. 

BAB IV HASIL ANALISIS 

Dalam bab ini diuraikan mengenai tahap investigasi awal, tahap 

analisis masalah, tahap pembuatan prototype dan tahap 

implementasi. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 


