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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman mempengaruhi kehidupan masyarat di seluruh dunia 

yang dikenal dengan istilah zaman globalisasi. Zaman globalisasi 

mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi 

bermanfaat bagi setiap orang mulai dari anak-anak, dewasa dan orang tua 

terlebih lagi bagi dunia usaha. Salah satu contoh penerapan teknologi bagi 

dunia usaha adalah adanya sistem informasi akuntansi. Hampir sebagian 

besar di dalam dunia usaha menggunakan sistem informasi akuntansi untuk 

mempermudah menjalankan dan mengendalikan bisnisnya serta pekerjaan 

akan berjalan lebih cepat dan efektif. 

 Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data 

dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk 

merencanakan, mengendalikan dan mengoperasikan bisnis (Krismiaji, 2002). 

Dengan adanya sistem informasi akuntansi, proses akuntansi menjadi lebih 

mudah dan cepat mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam setiap siklus 

seperti siklus produksi, penjualan, persediaan, pembeliaan. Selain itu, sistem 

informasi akuntansi dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi pada setiap 

siklus dan resiko kehilangan data dibandingkan dengan sistem manual.  
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Toko Roti Dewi merupakan usaha manufaktur yang bergerak dalam proses 

produksi pembuatan roti hingga sampai pemasaran. Dalam menjalankan 

usahanya, toko roti Dewi belum menggunakan sistem dan masih 

menggunakan sistem manual berupa pencatatan pada setiap siklusnya. Hal ini 

menyebabkan banyak terjadi kesalahan dalam menjalankan usahanya, salah 

satunya adalah persediaan roti kering yang menumpuk dan tidak ada 

pengecekan secara berkala menyebabkan roti tidak renyah kemudian tidak 

dapat dijual dan mengalami kerugian. Sehingga sistem informasi akuntansi 

perlu diterapkan pada toko roti Dewi untuk mempermudah dalam 

menjalankan dan mengendalikan bisnisnya. Maka dari itu, penulis mengambil 

judul skripsi “PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

PADA TOKO ROTI DEWI SEMARANG DENGAN PENDEKATAN 

RAPID APPLICATION DEVELOPMENT (RAD)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang sistem informasi akuntansi pada Toko Roti Dewi 

Semarang dengan pendekatan Rapid Application Development (RAD)? 

  

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk merancang sistem informasi akuntansi 

berbasis Rapid Application Development (RAD) pada Toko Roti Dewi 

b. Manfaat Penelitian 
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 Bagi Penulis 

Manfaat penelitian ini adalah menambah pengetahuan bagi penulis dan 

menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah didapat selama diperkuliahan. 

Selain itu,  menambah wawasan dalam perancangan dan penerapan sistem 

informasi akuntansi. 

 Bagi Toko Roti Dewi 

Manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi dalam 

pengembangan usaha Toko Roti Dewi dan dapat memberikan kemudahan 

kepada pemilik dalam menjalankan usahanya ke depan. 
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1.4 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidang Usaha Toko Roti Dewi 

Pembuatan dan Penjualan bermacam-macam 

roti kering dan basah 

Kelemahan – kelemahan : 

1. Tidak ada informasi mengenai 

persediaan bahan baku dan pengecekan 

secara berkala sehingga terkadang 

bahan baku mengalami kelebihan atau 

kekurangan 

2. Adanya penumpukan persediaan barang 

dagang sehingga roti tersimpan terlalu 

lama menyebabkan tidak layak dijual 

dan rugi 

3. Nota / bukti transaksi terselip atau 

hilang  

4. Tidak mengetahui laba atau rugi yang 

didapat setiap bulannya 

Toko Roti Dewi dapat mengatasi kelemahan–kelemahannya 

dan mengembangkan usahanya dengan cara merancang sistem 

informasi akuntansi dengan pendekatan Rapid Application 

Development (RAD) 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematikan penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu : 

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang didalamnya akan dibahas 

mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian,  kerangka pikir serta sistematika penulisan. 

BAB II, merupakan bab mengenai landasan teori  yang menguraikan berbagai 

teori, pengertian dan konsep yang dikembangkan dalam penelitian 

ini. 

BAB III, merupakan metode penelitian yang berisi mengenai objek dan lokasi 

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

metode analisis data dan gambaran umum dalam penelitian ini. 

BAB IV, merupakan hasil dan analisis data yang akan menguraikan berbagai   

perhitungan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang 

diajukan dalam penelitian ini. 

BAB V, merupakan kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari analisis 

yang telah dilakukan pada bagian selanjutnya.  

 

 

 

 

 


