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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Zaman sekarang merupakan zaman yang modern dimana teknologi 

dan informasi semakin berkembang dan kita sebagai manusia secara sadar 

maupun tidak sadar sangat bergantung terhadap kedua hal tersebut. 

Teknologi dan informasi ini juga sudah menjadi bagian dalam kehidupan 

masyarakat, contohnya adalah seperti smartphone, komputer dan lain-lain. 

Hal ini dikarenakan kemampuan dan manfaat dari teknologi dan informasi 

itu sendiri telah mempermudah kehidupan manusia dalam melakukan 

kegiatannya sehari-hari. 

 Maka dari itu di dalam sebuah bisnis atau usaha, kita juga 

membutuhkan teknologi agar informasi yang kita peroleh bisa sesuai dan 

dapat membantu kita dalam mengambil keputusan. Jika kita ingin memulai 

sebuah bisnis maupun memajukan bisnis yang sudah berdiri, maka kita 

harus mengikuti perkembangan teknologi dan informasi di zaman 

sekarang ini. Informasi yang disajikan harus akurat, tepat waktu, dan 

relevan pada kebutuhan user dari sistem dan tentu saja dapat membantu 

perusahaan meraih keuntungan dan keunggulan strategis dibandingkan 

pesaing-pesaingnya. 

 Demi mendapatkan hal itu semua tentu saja dibutuhkan sistem 

informasi akuntansi yang memadai dan berbasis teknologi informasi dan 

tentu saja yang akan selalu membantu mewujudkan informasi-informasi 

yang kita butuhkan. Sistem informasi akuntansi merupakan suatu kerangka 

pengkoordinasian sumber daya untuk mengkonversi input berupa data 
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ekonomi menjadi output berupa informasi keuangan yang digunakan 

dalam suatu perusahaan untuk melaksanakan kegiatan serta menyediakan 

informasi akuntansi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

 Tentu saja kecepatan dan kemudahan memperoleh informasi 

merupakan hal yang paling penting karena teknologi dan informasi sangat 

dibutuhkan dalam berbagai bidang bisnis. Hal ini yang sangat dibutuhkan 

oleh beberapa bisnis atau perusahaan dagang, termasuk toko oleh-oleh. 

Toko Oleh-Oleh Pandanaran adalah sebuah toko oleh-oleh yang beralamat 

di Jalan Pandanaran no.41, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. 

Alm. Ibu Farida Hananto mendirikan Toko Oleh-Oleh Pandanaran ini pada 

tahun 2007. Namun setelah beliau meninggal, toko tersebut dilanjutkan 

oleh anaknya. Toko Oleh-Oleh Pandanaran ini memiliki tujuh orang 

karyawan dimana tiga orang yang bertugas sebagai pelayan toko, satu 

seorang office boy, satu orang lagi mencatat keuangan, satu orang 

mencatat keluar masuk barang dan satu orang melakukan penerimaan 

barang. 

 Toko Oleh-Oleh Pandanaran ini menjual berbagai jenis oleh-oleh, 

mulai dari wingko, moaci, lumpia, bandeng presto dan oleh-oleh khas 

Jawa Tengah lainnya. Dalam memasarkan produk-produknya, Toko Oleh-

Oleh Pandanaran ini memiliki beberapa supplier, seperti Wingko 3A, 

Moaci Gemini, Moaci Asoy, Lumpia Lumba-lumba, Bandeng Presto, 

Bandeng Juwana, dan lain-lain.  

 Toko Oleh-Oleh Pandanaran selalu berusaha memberikan 

pelayanan terbaik untuk para pelanggannya. Proses pembayaran Toko 

Oleh-Oleh Pandanaran juga tidak hanya menerima pembayaran tunai, 

melainkan menerima pembayaran berupa kartu debit atau kredit. Toko 

Oleh-Oleh Pandanaran sudah berjalan selama kurang lebih 10 tahun dan
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selama ini omset yang diperoleh semakin meningkat. Semakin 

berkembangnya sebuah usaha maka akan semakin meningkatnya 

hambatan atau masalah, hal ini juga dirasakan oleh Toko Oleh-Oleh 

Pandanaran. Sampai saat ini, Toko Oleh-Oleh Pandanaran belum memiliki 

sistem informasi akuntansi yang baik, baik secara manual maupun 

komputer dan kurangnya sistem pengendalian internal. 

 Adapun hambatan yang sering terjadi adalah pemilik sulit untuk 

mengontrol jumlah persediaan barang dagang di Toko Oleh-Oleh 

Pandanaran dikarenakan tidak adanya sistem pencatatan dan pelaporan 

yang lengkap serta tidak memiliki laporan keuangan mulai dari laporan 

laba rugi, perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas, hal ini 

mengakibatkan rawannya terjadi pencurian uang oleh karyawan sendiri.  

 Berdasarkan hambatan diatas, maka peneliti tertarik untuk 

mengembangkan suatu sistem akuntansi yang terkomputerisasi untuk 

mempermudah operasi bisnis di Toko Oleh-Oleh Pandanaran. Peneliti 

menuangkan topik tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul 

“Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer Pada Toko 

Oleh-Oleh Pandanaran dengan Menggunakan Metode Rapid Application 

Development (RAD)”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas peneliti menemukan beberapa masalah 

yang terjadi di Toko Oleh-Oleh Pandanaran. Beberapa masalah tersebut 

antara lain yaitu: 

1. Tidak adanya sistem pencatatan dan pelaporan yang lengkap 

2. Pemilik sulit untuk mengontrol jumlah persediaan barang dagang yang 

ada di Toko Oleh-Oleh Pandanaran 
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3. Tidak adanya laporan keuangan seperti laporan laba rugi, perubahan 

modal, neraca dan arus kas 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, dapat 

disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana 

perancangan sebuah sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer 

yang dapat digunakan oleh Toko Oleh-Oleh Pandanaran dalam 

menjalankan usahanya?”.  

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sebuah sistem 

informasi akuntansi yang berbasis komputer dan sistem pengendalian 

internal yang sesuai dengan kebutuhan Toko Oleh-Oleh Pandanaran, 

sehingga dapat digunakan untuk menjalankan usahanya termasuk 

memperbaiki sistem pengendalian internal. 

D. Manfaat penelitian 

1. Bagi Toko Oleh-Oleh Pandanaran 

 Adanya pembuatan sistem informasi akuntansi ini diharapkan 

dapat digunakan dengan mudah untuk memecahkan masalah yang ada 

di Toko Oleh-Oleh Pandanaran sehingga kedepannya dapat 

menjalankan bisnis lebih baik lagi.  

2. Bagi Peneliti 

 Penelitian ini sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh peneliti 

selama masa perkuliahan dan sebagai bentuk kontribusi peneliti 

kepada masyarakat khususnya kepada Toko Oleh-Oleh Pandanaran.  
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E. Kerangka Pikir 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tidak adanya sistem pencatatan dan pelaporan yang lengkap. 

2. Karena tidak adanya sistem pencatatan dan pelaporan yang baik, maka pemilik 

sulit untuk mengontrol jumlah persediaan barang dagang dan pendapatan di 

Toko Oleh-Oleh Pandanaran. 

3. Selain itu rawan terjadinya pencurian uang oleh karyawan sendiri 

4. Manajer tidak mempunyai alat untuk mengevaluasi kinerja Toko Oleh-Oleh 

Pandanaran. 

5.  

 

Analisis menggunakan metode Rapid Application Develompent (RAD) 

Memperbaiki sistem pengendalian internal dan pembuatan prototype sistem keuangan 

berbasis komputer dengan menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0 

 

Pemecahan masalah yang diharapkan dapat diterapkan di Toko Oleh-Oleh Pandanaran: 

1. Pemilik dapat mengetahui persediaan barang dan jumlah uang kas setiap waktu. 

2. Kesalahan pencatatan dan penghitungan dapat dikurangi karena proses transaksi 

dilakukan secara terkomputerisasi. 

3. Dapat mengetahui jumlah persediaan setiap saat. 

4. Memiliki sistem pengendalian internal yang baik. 

5. Mengurangi resiko pencurian uang oleh karyawan sendiri. 

6. Memiliki alat untuk mengevaluasi kinerja Toko Oleh-Oleh Pandanaran 

7.  
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F. Sistematika Penelitian 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tinjauan pustaka tentang pengrertian sistem informasi, 

pengertian sistem informasi auntansi, analisis sistem, pengenalan 

program Microsoft Visual Basic 6.0 dan pengertian tentang MySQL. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai lokasi dan gambaran umum objek 

penelitian, metode pegumpulan data dan metode analisis data. 

4. BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Bab ini menjelaskan berbagai macam tahap-tahap pengembangan 

sistem yang akan digunakan, yaitu: tahap investigasi awal, analisis 

kebutuhan sistem, tahap analisis biaya dan mafaat, dan tahap desain 

serta implementasi. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang diperoleh peneliti 

melalui hasil analisis, saran dari peneliti dan keterbatasan penilitian. 

 

 

 




