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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sistem Informasi Akuntansi menurut Mulyadi (2001, 

h.3) mendefinisikan, “Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan 

dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan 

informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan 

pengelolaan perusahaan.”  

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sistem yang dapat 

digunakan manajemen dalam mengetahui kondisi bisnis dan membantu 

proses pengambilan keputusan yang ada. Pada persaingan pasar yang ketat 

entitas dituntut untuk dapat melakukan pengambilan keputusan dengan 

cepat.  

Sekarang ini banyak perusahaan yang menggunakan Sistem 

Informasi Akuntansi dengan berbasis komputer untuk mempermudah 

pelaporan dan meningkatkan kualitas usaha serta nilai tambah bagi 

usahanya tersebut. Tidak hanya perusahaan besar yang menggunakan 

Sistem Informasi Akuntansi namun pada Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) dan home industry juga bisa menggunakannya karena biaya 

terhadap teknologi saat ini semakin terjangkau. Penerapan Sistem Informasi 

Akuntansi pada UMKM dinilai penting karena dapat memacu dan 

melindungi perkembangan ekonomi di suatu negara. 

Sistem penjualan merupakan bagian yang penting dalam 

pengoperasian suatu perusahaan, baik perusahaan manufaktur maupun 
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perusahaan dagang. Pembuatan atau pengaturan sistem penjualan 

berpengaruh pada tingkat penerimaan pendapatan perusahaan. Oleh karena 

itu perusahaan harus benar-benar mengawasi dan mengendalikan kegiatan 

penjualan dengan menerapkan suatu sistem yang memadai, sehingga target 

penjualan dapat dicapai. 

Konveksi adalah usaha mikro dan menengah  sering disebut industri 

rumahan yang memproduksi bermacam-macam hasil konveksi. Contohnya 

: konveksi baju, kaos futsal , kemeja, jaket, celana dan lainnya. Pengusaha 

konveksi mendapatkan pesanan dalam jumlah besar pada saat tertentu, 

seperti saat lebaran, pilkada (kaos partai), dan pergantian tahun ajaran baru 

(seragam sekolah).  

Dalam sebuah perusahaan konveksi, transaksi yang sering dilakukan 

adalah penjualan tunai dan penerimaan kas yang berhubungan dengan 

sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu sistem yang terintegrasi dan terkomputerisasi yang dapat 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan, mempermudah dalam 

perolehan informasi, mempercepat transaksi dalam perusahaan, 

mempermudah perencanaan aktivitas bisnis dan meningkatkan 

pengendalian perusahaan, serta memudahkan manajemen dalam 

pengambilan keputusan. 

“DENNY SPORT” adalah usaha konveksi yang bergerak dalam 

bidang produksi dan penjualan kaos, sweater, jersey futsal, kemeja, dan 

berbagai jenis lainnya. Sistem penjualan pada konveksi dan sablon 
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“DENNY SPORT” yang selama ini di gunakan masih sederhana hanya 

menggunakan pembukuan biasa dan belum terkomputerisasi.  

“DENNY SPORT” sudah memiliki form pemesanan barang sebagai 

bukti pemesanan pelanggan, namun form tersebut kurang mendukung aliran 

informasi antar bagian saat terjadi pemesanan. Dalam prosedur penerimaan 

kas, DENNY SPORT menggunakan kwitansi sebagai bukti pembayaran. 

Hal tersebut menyulitkan Pemilik ketika ingin melihat transaksi penerimaan 

kas pada DENNY SPORT. Dengan sistem pencatatan penjualan yang belum 

terkomputerisasi ini, masih ada kekurangan yang sering terjadi, seperti data 

yang hilang, data tertumpuk secara acak. Selain itu, distribusi informasi 

antar bagian belum terorganisir dengan baik serta belum adanya laporan 

yang dihasilkan sehingga mempersulit pemilik usaha dalam pengambilan 

keputusan.  

Dengan adanya penerapan sistem informasi yang terkomputerisasi, 

maka dapat membantu pemilik usaha dalam mencari informasi yang 

dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, maka dibutuhkan suatu sistem 

informasi yang menghubungkan semua proses penjualan tunai dan 

penerimaan kas. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul:  

”Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pada Usaha 

Konveksi Denny Sport Dengan Metode Rapid Application Development”.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimana perancangan sistem informasi akuntansi pada Konveksi 

Denny Sport dengan menggunakan Rapid Application Development?” 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk merancang sistem informasi akuntansi pada usaha Konveksi 

Denny Sport dengan metode Rapid Application Development (RAD).  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi: 

 Pemilik Konveksi Denny Sport: 

- Dengan adanya sistem informasi akuntansi baru yang 

terkomputerisasi diharapkan perusahaan dapat lebih 

meningkatkan kualitas proses bisnisnya. 

- Dapat mempermudah pemilik untuk melihat laporan keuangan 

setiap bulan, baik itu penjualan maupan penerimaan kas setiap 

hari. 

 Penulis: 

- Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama 

belajar di Unika Soegijapranata. 

- Sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman dalam 

mengembangkan sistem teknologi berbasis RAD pada 

Konveksi Denny Sport. 
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 Penelitian berikutnya: 

- Sebagai acuan tambahan bagi peneliti lain untuk melakukan 

penelitian di bidang sistem informasi akuntansi selanjutnya.  

 Bagi pembaca: 

- Memperoleh informasi tambahan mengenai perancangan sistem 

informasi akuntansi dengan menggunakan metode Rapid 

Application Development.  

 

  



6 
 

 

 

1.4 Kerangka Pikir 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

KONVEKSI DENNY SPORT 

Masalah yang timbul: 

 Sistem pencatatan dan pengolahan data masih menggunakan 

sistem yang belum terkomputerisasi 

Kelemahan dari masalah yang timbul: 

 Tingkat kesalahan dan kelalaian pencatatan manual tinggi atau 

human error. 

 Resiko kehilangan data relatif besar, karena banyaknya faktur, 

cek, bukti bayar, dan lainnya. 

 Lamanya pencatatan nota penjualan untuk konsumen. Terlebih 

jika mendapat pesanan barang dengan jenis yang berbeda. 

 Pencatatan laporan keuangan yang memakan banyak waktu. 

 

”Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi pada 

Usaha Konveksi Denny Sport Dengan Metode Rapid Application 

Development”. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi dibagi menjadi 5 bab. 

Berikut uraian singkat mengenai isi-isi tiap bab adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir 

dan sistematika penulisan.  

BAB II : LANDASAN TEORI  

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berhubungan 

dengan penelitian dan kerangka pikir.   

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan, jenis 

data, metode pengumpulan data, alat analisis data.  

BAB IV : HASIL DAN ANALISA  

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan dan hasil analisis data, 

rancangan yang diusulkan, tampilan layar dan implementasi 

program. 

BAB V : PENUTUP  

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil perancangan dan 

penerapan Sistem Informasi Akuntansi yang telah dibuat. 

 

 

 




