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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Pada hakikatnya segala jenis usaha yang dilakukan oleh pebisnis/ pelaku 

bisnis baik yang bergerak di bidang jasa, dagang maupun manufaktur 

memiliki tujuan yang sama yaitu untuk terus memajukan dan 

mengembangkan usahanya melalui kinerja yang maksimal, efektif dan 

efisien. Kinerja dapat terus ditingkatkan tidak hanya pada tiap individunya 

saja, mengingat dengan keterbatasan kemampuan manusia yang tidaklah 

sempurna, dengan perkembangan zaman sekarang ini sudah banyak contoh 

alat atau sistem yang dapat membantu kinerja tiap individu, tidak hanya 

membantu, dengan kehadiran produk-produk hasil kemajuan teknologi juga 

dapat meminimalisir terjadinya kesalahan yang tidak disengaja atau mungkin 

kecurangan yang disengaja oleh tiap individunya.  

Dengan hadirnya kemajuann teknologi terutama di bidang sistem dan 

informasi, memberikan angin baru bagi kehidupan bisnis, kemajuan teknologi 

ini sangat membantu dalam memecahkan masalah-masalah yang mungkin 

timbul dalam dunia usaha yang tidak bisa diselesaikan dengan kinerja 

manusia saja. Perubahan dan perkembangan teknologi informasi tersebut 

memberikan pengaruh yang signifikan dalam dunia bisnis, hal ini menjadi 

sebuah alasan mengenai perubahan pengolahan informasi sekarang dilakukan 
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dengan pendekatan Sistem Informasi Akuntansi yang sebelumnya semuanya 

dilakukan secara manual oleh kinerja manusia saja. Dengan adanya 

perkembangan sistem informasi ini dapat memberikan kinerja yang 

maksimal, efektif dan efisien, dan sekaligus dampak lain yang diperoleh yaitu 

penghematan waktu kerja dan biaya dan seluruh bagian usaha menjadi lebih 

baik dengan adanya sistem yang bekerja dengan baik dan sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan akan menimbulkan manajerial yang bagus dan lebih 

baik untuk segala jenis usaha. 

Banyak usaha yang sudah berkembang cukup besar  dan menjadi usaha 

yang maju menyadari pentingnya memakai sistem informasi untuk membantu 

kegiatan usahanya agar tetap berjalan teroganisir, dikarenakan semakin 

besarnya usaha maka semakin tinggi tingkat kompleksitasnya. Mengingat 

biaya yang dikeluarkan untuk membuat sebuah sistem dalam perusahaan 

cukup merogoh kocek, mengakibatkan hanya perusahaan besar dan 

perusahaan yang sadar akan pentingnya hal tersebut yang mau membuat dan 

menggunakan sistem dalam usahanya. Di sisi lain banyak usaha kecil yang 

sedang berkembang berusaha untuk menjadi usaha yang besar yang 

sebenarnya bisa jadi tingkat kompleksitas usahanya lebih tinggi justru tidak 

memiliki  sistem untuk menjalankan usahanya. Ditambah lagi dengan 

kurangnya kesadaran pebisnis mengenai tentang pentingnya sistem untuk 

melakukan usahanya, dan hanya memikirkan biayanya yang besar saja. 

Namun bila dilihat dari sudut pandang cost and benefit sebuah Sistem 

Informasi Akuntansi berbasis komputer memiliki keuntungan lebih banyak 
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dibandingkan dengan sistem manual, dengan adanya Sistem Informasi 

Akuntansi dapat menghasilkan informasi yang lebih cepat dibandingkan 

sistem manual, meminimalisir tingkat kekeliruan dalam proses pencatatan 

dalam sebuah usaha, dan mempermudah penyusunan laporan dan membantu 

dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat dari pihak 

manajemen usaha. Dari sisi pandang biaya, Sistem Informasi Akuntansi 

berbasis komputer walaupun pada awalnya mengeluarkan biaya yang cukup 

mahal , menimbulkan keuntungan untuk masa depannya yang jauh tidak 

ternilai harganya yaitu berupa efektivitas dan efisiensi usaha dan jika terus 

berkelanjutan akan mengembangkan usaha menjadi lebih besar lagi, bisa di 

bilang keuntungan dari pemakaian Sistem Informasi Akuntansi dapat lebih 

signifikan dirasakan untukkeberlanjutan usaha. 

Rolen Outwear merupakan sebuah usaha home industry konveksi yang 

berlokasi di Semarang, tepatnya di Jalan Seruni III no 16-17, Green Wood . 

Rolen Outwear mempunyai 4 karyawan , di bagian pola dan gunting teradapat 

1 karyawan, bagian jahit terdapat 2 karyawan, dan di bagian Quality Control 

terdapat 1 karyawan. Pengolahan dari kain sampai jadi baju di lakukan di 

Jalan Seruni III no 16-17 oleh 4 karyawan yang dimiliki oleh Rolen.  Bisnis 

yang di miliki oleh Ronald ini telah berjalan selama 2 tahun sejak tahun 2014 

, dan masih berbasis online store , atau di titipkan ke butik-butik di sekitar 

Semarang. Selama 2 tahun tersebut proses pencatatanya dilakukan secara 

manual, yang mengakibatkan owner susah menentukan laba rugi yang akurat 

di tiap bulannya, selain itu dalam pencatatan stock persediaan juga kurang 
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akurat dikarenakan pencatatan yang dilakukan secara manual dan di tambah 

lagi tidak adanya stock opname bahan baku yang dilakukan sehingga 

pemesanan bahan baku dilakukan hanya jika persediaan akan habis menurut 

owner , padahal tidak selalu tiap saat persediaan kain terutama batik dari 

supplier bisa menyetok ikan dalam jumlah yang ditentukan. Hal ini dapat 

menyebabkan kekurangan persediaan bahan baku untuk mengolah baju dan 

mengakibatkan berkurangnya pasokan baju dan akirnya akan mengurangi 

penghasilan. 

Untuk mengatasi kekurangan yang terjadi di Rolen Outwear maka perlu 

adanya Sistem Informasi Akuntansi yang dapat mengolah dan menghasilkan 

informasi yang sesuai dengan kebutuhan owner. Berdasarkan permasalahan 

tersebut penulis tertarik untuk menganngkat judul : “ANALISIS DAN 

PERANCANGAN KOMPUTERISASI SISTEM INFORMASI 

AKUNTANSI PADA BISNIS ROLEN OUTWEAR DENGAN 

METODERAPID APPLICATION DEVELOPMENT (RAD)”. 

 

2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan  Latar  Belakang  yang tersebut, penulis akan menganalisis 

dan merancang sistem informasi akuntansi berbasis teknologi informasi 

dengan menggunakan Rapid Application Development (RAD) yang dapat 

memaksimalkan kinerja dari usaha Rolen Outwear. 

Maka penulis merumuskan permasalah sebagai berikut: 
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“Bagaimana Perancangan dan Pengaplikasian Sistem Informasi 

Akuntansi pada Bisnis Rolen Outwear dengan Rapid Application 

Development (RAD) ?” 

 

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 3.1. Tujuan Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini tujuan yang hendak dicapai 

oleh penulisyaitu merancang dan mengaplikasikan 

komputerisasi Sistem Informasi Akuntansi pada bisnis 

Rolen Outwear dengan metodeRapid Application 

Development (RAD). 

 3.2. Manfaat Penelitian 

   3.2.1. Bagi Penulis 

 Dengan merancang sebuah sistem yang dibutukan 

usaha Rolen Outwear, penulis mendapat pengetahuan dan 

pengalaman mengenai identifikasi sekaligus pengaplikasian 

sistem dari usaha yang diperlukan dengan berbasis Sistem 

Informasi Akuntansi. 

3.2.2. Bagi Usaha Rolen Outwear 

 Hasil dari peilitian ini dapat langsung di aplikasikan 

secara nyata dalam membantu proses usaha menjadi lebih 

maksimal , efektif dan efisien dalam penerapannya. 

3.2.3. Bagi Universitas 



6 

 

 

 

 Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan refernsi untuk mengadakan penelitian 

selanjutnya, sekaligus menjadi bahan untuk mengetahui 

sedalam dan sejauh mana mahasiswa memahami terhadap 

materi perkuliahan yang telah diajarkan sehingga dapat 

menjadi bahan evaluasi 

 

4. Kerangka Pikir 

 

 

5. Sistematikan Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi penjelasan mengenai pendahuluan yang berisi 

tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 
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tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II           : LANDASAN TEORI 

Memuat pembahasan tentang landasan teori yang memuat 

tinjauan pustaka yang menguraikan teori-teori tentang 

pengertian Sistem Informasi Akuntansi. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Meliputi pembahasan tentang objek penelitian, metode 

pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta metode 

analisis data dan gambaran umum perusahaan. 

BAB IV : HASIL ANALISIS 

Menguraikan hasil analisis dengan metode Rapid 

Application Development (RAD). 

BAB V : PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil 

perancangan dan pengaplikasian Sistem Informasi 

Akuntansi yang telah dibuat. 

 

 

 

 

 

 


