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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan sekarang dituntut untuk melakukan kegiatan bisnisnya 

secara maksimal yangmana berguna untuk membuktikan eksistensi dari 

perusahaan tersebut. Tentu saja untuk mencapai itu semua diperlukan suatu 

informasi yang tepat pada sasaran. Hal ini sangat berguna untuk membantu 

manajer dalam mengambil keputusan untuk perusahaan. Maka dari itu 

dibutuhkan teknologi dan sistem informasi yang berbasis komputerisasi yang 

akan memudahkan berjalannya proses bisnis perusahaan. 

Sistem informasi tentunya sangat penting dalam persaingan di dunia 

bisnis. Definisi Sistem Informasi Akuntansi menurut  Moscove (2000) adalah 

suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, 

memproses, menganalisis, mengkomunikasikan informasi pengambilan 

keputusan dengan orientasi finansial yang relevan bagi pihak-pihak luar dan 

pihak-pihak dalam perusahaan. 

Akuntansi sendiri tidak dapat lepas dalam kegiatan bisnis, akuntansi 

nanti akan berguna dalam menentukan keputusan. Dengan sistem akuntansi 

yang berbasis komputer maka proses pengolahan data tidak membutuhkan 

waktu yang lama dan dapat membuat laporan keuangan tanpa harus menunggu 

akhir tahun. Hal yang membedakan penerapan sistem informasi dan akuntansi 

terlihat pada proses data. Dalam penerapan sistem informasi tidak diharuskan   
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menggunakan komputer, tetapi kenyataannya akan sangat sulit jika sistem 

informasi yang begitu detail dan kompleks dapat terlaksana tanpa 

menggunakan bantuan komputer.  

Gitamas Bakery adalah sebuah perusahaan manufaktur yang 

merupakan jenis usaha yang bergerak dalam industri pembuatan roti. Contoh 

hasil produksi yaitu aneka jenis roti dan kue kering. Penjualan dilakukan secara 

langsung, baik melayani ditempat maupun dengan melalui sistem order. 

Gitamas Bakery dalam menjalankan proses bisnisnya menggunakan sistem 

akuntansi yang kurang detail. Setiap transaksi dan pencatatan di Gitamas 

Bakery masih dilakukan secara manual. Tentunya dengan masih adanya 

penggunaan sistem akuntansi manual, akan terdapat masalah yang akan 

dihadapi oleh perusahaan nantinya yang membuat jalannya kegiatan bisnis 

kurang berjalan dengan baik. 

Kesalahan perhitungan biasanya terjadi jika barang yang dijual dan 

dibeli dalam jumlah yang cukup banyak. Di Gitamas Bakery ini pengelolaan 

persediaan masih bersifat manual, seperti contohnya pengelolaan barang 

masuk, barang keluar, permintaan barang, dan lain sebagainya masih 

menggunakan buku laporan persediaan. Sistem tersebut mengakibatkan 

informasi mengenai data persediaan bahan baku di gudang tidak dapat 

diperoleh dengan cepat. Pengelolaan informasi yang masih manual dinyatakan 

tidak efisien dikarenakan banyak memakan waktu, sehingga mengakibatkan 

batas waktu konsumsi (kadaluarsa) roti terbuang percuma. Mengingat roti 

adalah salah satu makanan yang memiliki tanggal kadaluarsa yang aman untuk 
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di konsumsi. Cara yang demikian tidak efektif karena membutuhkan waktu 

lama. Kemudian, kelemahan yang terakhir yaitu belum adanya laporan 

keuangan yang mengakibatkan proses pengambilan keputusan pemilik 

kedepannya menjadi kurang tepat karena kegiatan bisnis yang tidak terekam 

dengan maksimal. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang terkomputerisasi 

untuk mebantu jalannya kegiatan perusahaan. Dimaksudkan untuk 

memberikan informasi yang tepat dan cepat yang berguna meningkatkan 

proses bisnis dan menciptakan efisiensi dalam pekerjaan, dan dalam 

pengambilan keputusan yang terbaik bagi perusahaan kedepannya.  

Dilihat dari latar belakang yang sudah diuraikan diatas, penulis akan 

membuat sistem sederhana yang bisa memiliki manfaat untuk pengguna. 

Dalam pembuatan sistem nantinya akan memperhatikan tampilan desain yang 

membuat pengguna mudah dalam memahami dalam pengoperasian sistem 

komputerisasi yang dibuat. Maka, penulis menentukan judul “Analisis  dan 

Perancangan Sistem Informasi Akuntansi pada Gitamas Bakery dengan 

Metode Rapid Application Development ”. 
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1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penulis, maka telah ditentukan topic 

permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Perancangan Sistem Informasi 

Akuntansi pada Gitamas Bakery dengan metode Rapid Application 

Development (RAD)? 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk belajar membuat perancangan suatu 

Sistem Informasi Akuntansi yang dibutuhkan untuk proses operasional binis 

dan pengambilan keputusan di Gitamas Bakery. 

Penelitian ini memiliki manfaat seperti dibawah ini : 

a) Untuk Perusahaan 

Dengan sistem yang terkomputerisasi, diharapkan akan berguna 

bagi Gitamas Bakery yang dapat membantu dalam proses bisnis 

agar berjalan efektif dan efisien.  

b) Untuk Penulis 

Dengan melakukan penelitian diatas penulis akan menambah 

pengalaman dan pengetahuan ilmu yang baru dalam membuat 

perancangan software akuntansi perusahaan manufaktur.  

c) Untuk Pembaca 

Penelitian ini bisa dijadikan bahan ilmu dan referensi tentang 

cara pembuatan software sistem akuntansi khususnya 

perusahaan manufaktur.  
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1.4  Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I.1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan operasional bisnis Gitamas 

masih menggunakan sistem manual 

Kelemahan sistem saat ini : 

1. Mudah terjadi kesalahan perhitungan/pencatatan 

2. Pencatatan stok persediaan masih bersifat manual 

3. Pengelolaan informasi kurang efisien 

4. Laporan keuangan yang tidak tersedia 

 

Perancangan Software Akuntansi dengan metode 

Rapid Application Development (RAD) 
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1.5  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian sebagai berikut : 

 BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, kerangka pikir, dan sistematika penulisan.    

 BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan berbagai macam teori-teori para ahli yang 

berkaitan dengan analisis dan perancangan sistem informasi 

akuntansi.  

 BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai metodologi pengembangan sistem 

yang terdiri dari objek penelitian, jenis dan sumber data, gambaran 

umum perusahaan dan flowchart sistem yang lama, serta tahapan 

pembuatan sistem yang baru.  

 BAB IV  : HASIL ANALISIS 

Bab ini berisi pemmbahasan yang berkaitan dengan hasil analisis 

dan perancangan SIA dan berhubungan dengan proses pembuatan 

prototype yang menggunakan Microsoft Visual Basic.  

 BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembuatan software akuntansi, 

dan juga terdapat saran – saran yang berkaitan dengan sistem baru 

yang membantu proses bisnis perusahaan.  




