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BAB I 
 
 

 PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Sekarang ini perkembangan teknologi menjadi hal yangsangat dibutuhkan 

seiring dengan berkembangnya zaman. Teknologi menjadi kunci yang 

mendukung berbagai kegiatan di dalam kehidupan, termasuk di dalam kegiatan 

bisnis.Kegiatan bisnis yang masih sederhana mungkin belum merasakan dampak 

positif serta pentingnya keberadaan teknologi, namun semakin kompleks kegiatan 

bisnis suatu perusahaan maka akan merasakan bagaimana pentingnya suatu 

teknologi bisa memberikan berbagai kemudahan dan dukungan untuk 

menjalankan berbagai kegiatan bisnis di dalam perusahaan. Semua perusahaan 

baik itu perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur, jasa, maupun dagang 

akan membutuhkan bantuan teknologi dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. 

Apalagi semakin kompleks kegiatan bisnis suatu perusahaan maka akan semakin 

kompleks pula berbagai permasalahan yang harus dihadapi. Maka dari itu dengan 

adanya perkembangan teknologi akan membantu perusahaan dalam memecahkan 

berbagai permasalahan yang dihadapi dan memberikan solusi yang tepat terhadap 

berbagai permasalahan tersebut.Perkembangan teknologi juga diharapkan dapat 

memberikan nilai lebih bagi perusahaan dan meningkatkan kinerja perusahaan. 
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Perusahaan yang mengolah data-datanya secara manual dalam 

menjalankan bisnisnya, seringkali mengalami berbagai masalah yang berkaitan 

dengan kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat waktu, dan akurat. Untuk 

mengatasi hal tersebut, maka perusahaan membutuhkan teknologi informasi 

akuntansi berbasis komputer. Dengan adanya teknologi informasi akuntansi 

berbasis komputer ini, perusahaan dapat meginput data, mengolah data, 

menyimpan data, dan mengedit data dengan lebih mudah untuk menghasilkan 

informasi yang lebih cepat, tepat waktu, dan akurat.Berbeda dengan akuntansi 

perusahaan yang masih dilakukan secara manual, akan diperlukan waktu yang 

lebih lama untuk memproses berbagai data dan kemungkinan untuk terjadinya 

kesalahan akan lebih besar. Hal tersebut berpengaruh terhadap kualitas dari 

informasi yang dihasilkan. 

Informasi berkualitas yang dihasilkan dengan bantuan teknologi informasi 

akuntansi akan membantu pihak manajemen perusahaan untuk bisa mengambil 

keputusan yang tepat bagi perkembangan perusahaan, dengan begitu penerapan 

teknologi informasi akuntansi di dalam perusahaan dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan. Kegiatan bisnis di dalam perusahaan pun akan lebih terasa semakin 

mudah, efektif, dan efisien.Sistem perusahaan juga dapat di desain agar user 

friendly, dimana sistem juga dapat dioperasikan oleh user yang tidak memiliki 

kemampuan akuntansi.User bisa menghasilkan laporan keuangan hanya dengan 

menginput data-data yang ada dan kemudian data-data tersebut menjadi tugas 

teknologi informasi akuntansi untuk mengolahnya. 



3	  
	  

	  

Perusahaan yang di gunakan dalam studi kasus ini adalah Shinta Photo 

Album. Shinta Photo Album merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

manufaktur. Shinta Photo Album menjalankan perusahaannya dengan mengolah 

barang mentah dan barang setengah jadi menjadi barang jadi berupa album foto 

dan buku tamu.Shinta Photo Album beralamat di Jl. Industri XVI/609-610, 

Semarang. Pemilik dari perusahaan ini adalah Bp. Santoso. Perusahaan ini sudah 

didirikan sejak tahun 1989 dan merupakan perusahaan perorangan. Semua 

kegiatan perusahaan diatur dan dalam pengawasan pemilik sendiri. Perusahaannya 

juga tidak memiliki cabang di tempat lain. Perusahaan manjalankan sistem job 

order, yang artinya perusahaan hanya melakukan produksi saat adanya 

permintaan pemesanan dari konsumen yang jumlahnya tidak menentu.  

Shinta Photo Album belum memiliki standar operasional prosedur yang 

tertata dengan baik dalam kegiatan bisnisnya, mulai dari pembelian bahan baku, 

pengolahan bahan baku, dan penjualan barang jadi. Hal tersebut menimbulkan 

masalah bagi pemilik, dimana pemilik tidak bisa mengetahui dengan pasti berapa 

jumlah dan biaya bahan baku atau harga pokok produksi (HPP) yang 

dipergunakan untuk memproduksi setiap produknya. Pemilik juga tidak bisa 

mendapatkaninformasi tepat mengenaijumlah laba atau rugi perusahaan setiap 

bulan apalagi secara terperinci berapa laba atau rugi untuk setiap produk yang 

diproduksi. Padahal hal tersebut sangat penting untuk diketahui pemilik, bisa saja 

ternyata produk yang dihasilkan tidak mendatangkan laba bagi perusahaan tetapi 

malah kerugian. Apabila perusahaan mengalami kerugian disuatu periode, pemilik 

juga tidak bisa mengambil keputusan bagi perusahaannya. Hal tersebut bisa 
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menimbulkan kebangkrutan bagi perusahaan di masa mendatang apabila adanya 

banyak kerugian yang tidak terdeteksi tanpa adanya tindakan lebih lanjut dari 

pihak manajemen perusahaan. 

Shinta Photo Album sudah melakukan pencatatan untuk berbagai transaksi 

perusahaan, namun masih dilakukan secara manual dan sederhana menggunakan 

buku. Sistem pencatatan yang dilakukan Shinta Photo Album secara manual akan 

menimbulkan potensi yanglebih tinggi untuk terjadinya kesalahan-kesalahan 

pencatatan dan perhitungan karena bisa saja bagian pembukuan tidak teliti saat 

memproses transaksi. Kesalahan yang terjadi dapat menimbulkan dampak yang 

buruk bagi perusahaan, karena informasi keuangan yang dihasilkan salah. 

Diperlukan juga kemampuan akuntansi yang baik dalam mengolah data-data 

untuk bisa menjadi informasi yang tepat. Untuk itu perusahaan juga 

membutuhkan desain sistem yang user friendly, jadi sistem juga dapat 

dioperasikan oleh user yang tidak memiliki kemampuan akuntansi. 

Selain itu perusahaan yang masih menggunakan sistem pencatatan manual, 

membutuhkan waktu yang lama untuk mengolah data. Maka itu perusahaan juga 

membutuhkan sistem informasi akuntansi yang bisa mengolah data-data dengan 

cepat dan secara otomatis. Sebanyak apa pun transaksi yang terjadi dalam bisnis 

perusahaan, maka data-data tersebut dapat dengan cepat diproses dan diperbarui 

menjadi informasi yang tepat dengan cepat. Informasi yang dihasilkan dengan 

teknologi berupa data-data juga dapat lebih mudah untuk disimpan dan dicopy 

untuk keperluan perusahaan. 
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Berdasarkan berbagai permasalahan yang dialami olehShinta Photo Album 

dan hal-hal yang telah dijelaskan, maka judul yang diambil adalah “ANALISIS 

DAN PERANCANGAN DESAIN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

BERBASIS KOMPUTER DENGAN METODE RAPID APPLICATION 

DEVELOPMENT (RAD) : STUDI KASUS PADA SHINTA PHOTO 

ALBUM“. 

1.2 RumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam studi kasus ini 

adalah “Bagaimana merancang sistem informasi dengan metode Rapid 

Application Development(RAD) untuk menghasilkan informasi yang cepat, tepat 

waktu, dan akurat yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan persediaan bahan 

baku, pembelian bahan baku, penggunaan bahan baku dalam proses produksi, 

penjualan barang jadi, dan laporan keuangan bagi Shinta Photo Album?” 

 

1.3 TujuanPenelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan rancangan sistem 

informasi dengan metode Rapid Application Development(RAD) yang dapat 

digunakan oleh Shinta Photo Album agar dapat menghasilkan informasi cepat, 

tepat waktu, dan akurat yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan persediaan 

bahan baku, pembelian bahan baku, penggunaan bahan baku dalam proses 

produksi, penjualan barang jadi, dan laporan keuangan bagi Shinta Photo Album. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

a) Bagi Penulis 

Sebagai proses belajar untuk menerapkan ilmu sistem akuntansi yang 

telah diperoleh dalam kegiatan bisnis yang sesungguhnya dalam suatu 

perusahaan melalui pengembangan analisis perancangan sistem 

informasi akuntansi. 

b) Bagi Perusahaan (Shinta Photo Album) 

Sistem yang telah dirancang dapat digunakan oleh perusahaan 

sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat dan dapat 

menjalankan kegiatan bisnisnya dengan lebih mudah, efektif, dan 

efisien dengan adanya informasi yang cepat, tepat waktu, dan akurat. 

c) Bagi Mahasiswa 

Sebagai referensi dan bahan masukan bagi mahasiswa khususnya 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang jurusan Akuntansi Sistem. 
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1.5 Kerangka Pikir 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

 

	  

	  

  

Pencatatan Laporan Keuangan dilakukan secara manual dan belum memiliki 

desain sistem informasi akuntansi berbasis teknologi informasi 

1. Perhitungan HPP tidak tepat yang dapat menyebabkan harga jual tidak 

tepat 

2. Laporan keuangan tidak dapat memperbarui data secara otomatis dan 

dilakukan perbaruan data secara manual 

3. Kemungkinan kesalahan perhitungan dan pencatatan 

Strategipengembanganmenggunakan Rapid Application Development (RAD) 




