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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi merupakan suatu hal yang pada zaman ini sangat 

berpengaruh terhadap setiap pekerjaan manusia. Berkembangnya teknologi 

informasi ini seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan 

pemahaman dan manfaat dari penggunaan teknologi informasi pada kehidupan 

sehari-hari.Perkembangannya meliputi perkembangan infrastruktur seperti 

hardware, software, storage, teknologi komunikasi atau jaringan (Laudon, 2006). 

Penggunaan teknologi informasi memberikan manfaat yang baik bagi manusia 

karena teknologi sangat mempermudah manusia dalam melakukan berbagai 

macam pekerjaan terutama dalam hal pengaksesan informasi dan data. 

Penggunaan teknologi informasi dalam perusahaan-perusahaan juga sudah banyak 

dilakukan karena perusahaan dapat menjalankan manajemen dan operasionalnya 

dengan lebih efektif dan efisien, mengembangkan kinerja karyawan, dan 

menambah produktivitas perusahaan. Teknologi informasi ini sudah banyak 

diterapkan di dunia bisnis, kesehatan, pendidikan, maupun pemerintahan. 

Perkembangan teknologi informasi juga berdampak pada Sistem Informasi 

Akuntansi (SIA), dimana sudah banyak perusahaan yang merubah proses 

pendataan dan pencatatan keuangan yang dulu dilakukan secara manual ke dalam 

sistem yang sudah terkomputerisasi. Banyak perusahaan sudah menerapkan 

teknologi informasi di dalam sistem manajemen dan operasionalnya karena 
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dengan menggunakan teknologi informasi tersebut produktivitas perusahaan akan 

berjalan lebih efektif dan efisien. Banyak keuntungan yang bisa didapat dari 

implementasi sebuah sistem informasi khususnya dalam proses manajemen dan 

operasional. Sistem akan lebih tertata dan resiko kesalahan input dan 

outputmenjadi minim. Dalam hal pembuatan laporan cashflow perusahaan juga 

akan lebih mudah dan akurat. 

Adijaya Bakery adalah sebuah Home Industry yang bergerak dibidang kuliner 

yang memproduksi roti dan snack.Home Industry ini sudah berdiri sejak tahun 

2008. Pusat produksi Adijaya Bakery terletak di Kompleks Ruko Wijaya Kusuma 

Mukti, Jl. Kolonel Sunandar No. 7, Pati – Jawa Tengah. Selama hampir 8 tahun 

berdiri, pencatatan proses produksi dan keuangan masih dilakukan secara 

sederhana. Pencatatan yang dilakukan secara sederhana memiliki beberapa 

kelemahan, contohnya seperti apabila terjadi kesalahan pencatatan (input order) 

dan human error, hal tersebut dapat mengakibatkan kesalahan pada saat proses 

produksi yang mempengaruhi laporan dan pencatatan lainnya. Disamping itu, 

penggunaan sistem secara sederhana dirasa kurang efektif dan efisien karena 

pencatatan harus dilakukan berulang kali. Pemilik juga tidak pernah membuat 

laporan keuangan dan pengarsipan bukti transaksi dengan benar, sehingga 

perusahaan selama ini hanya mengira-ngira berapa laba yang didapat. Begitu pula 

dalam penentuan harga jual, pemilik tidak menggunakan proses penghitungan cost 

seperti yang dipelajari dalam akuntansi biaya. Pemilik hanya mengira-ngira 

sehingga tidak tahu berapa HPP yang dikeluarkan.Dalam skripsi ini penulis 

memfokuskan penelitian penerapan sistem informasi akuntansi pada produksi roti 
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saja, karena produksi roti ini merupakan process costing dan job order costing 

yang membutuhkan perhitungan harga pokok produksi yang benar sehingga 

pemilik dapat memperhitungkan laba secara maksimal. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membuat skripsi 

mengenai perancangan sistem informasi akuntansi yang dikhususkan pada proses 

produksi roti di Home Industry tersebut dengan mengambil judul skripsi “Analisis 

dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Terkomputerisasi pada Home 

Industry “Adijaya Bakery” dengan menggunakan Metode RAD (Rapid 

Application Development)” 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang dapat 

disampaikan oleh penulis adalah: 

Bagaimana analisis dan rancangan sistem informasi akuntansi terkomputerisasi 

pada Home Industry “Adijaya Bakery” dengan menggunakan Metode RAD 

(Rapid Application Development)? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penilitian ini adalah untuk menganalisis dan merancang sistem 

informasi akuntansi terkomputerisasi pada Home Industry “Adijaya Bakery” 

dengan menggunakan Metode RAD (Rapid Application Development). 
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Dalam penelitian ini, penulis berharap akan memberikan manfaat bagi: 

a. Bagi penulis 

Penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah didapat selama 

menuntut ilmu di bangku perkuliahan dan mendapatkan pengalaman nyata 

dengan melakukan perancangan sistem informasi akuntansi pada sebuah 

perusahaan. 

b. Bagi Home Industry “Adijaya Bakery” 

Penulis berharap hasil dari penelitian dan perancangan sistem informasi ini 

dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam proses pencatatan 

manajemen dan keuangan, dapat mengurangi resiko kesalahan dan 

meningkatkan efektivitas kinerja karyawan pada perusahaan ini. 

c. Bagi akademik 

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam penelitian-

penilitian selanjutnya yang berhubungan dengan sistem informasi khususnya 

di perusahaan manufaktur. 
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1.4 Kerangka Pikir 

Setelah melakukan pengamatan, analisis, dan interview dengan pemilik Home 

Industry “Adijaya Bakery” ini, penulis menemukan adanya permasalahan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan 

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

sistematika penulisan. 

Masalah: 

1. Sistem pencatatan penjualan dan pembelian dilakukan secara 

sederhana (menggunakan buku) 

2. Tidak ada laporan keuangan bulanan (laporan penjualan biasa) 

Kelemahan dari sistem pencatatan sederhana: 

1. Sering terjadi kesalahan pencatatan order. 

2. Arsip nota / kwitansi mudah hilang dan atau rusak. 

3. Pencatatan operasional dan keuangan yang kurang terkontrol dengan 

baik. 

Proses perancangan dan pengembangan sistem informasi akuntansi 

terkomputerisasi untuk Home Industry “Adijaya Bakery”. 
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BAB II  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini, penulis mencantumkan semua dasar teori yang akan 

digunakan dalam melakukan penelitian ini.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini, penulis menguraikan objek dan lokasi penelitian, sejarah 

singkat objek penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, 

metode analisis data, tahapan pembuatan prototype, dan gambaran umum 

sistem pada perusahaan saat ini. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Dalam  bab ini, penulis menguraikan gambaran umum perusahaan, tahap 

analisis, perancangan,dan penerapan sistem informasi yang baru 

menggunakan metode RAD. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini, penulis menguraikansaran dan kesimpulan dari penelitian ini 

mulai dari proses analisis, perancangan, hingga penerapan sistem informasi 

yang baru. 

 

 

 


