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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada jaman yang modern ini, manusia tidak bisa terlepas dari 

teknologi yang semakin berkembang.  Perkembangan teknologi yang 

semakin maju dan canggih sangat membantu dan mempermudah pekerjaan 

manusia. Manusia membutuhkan teknologi yang dapat membuat efisien 

waktu, cepat dan praktis. Untuk mengikuti perkembangan tersebut 

teknologi informasi digunakan untuk mendukung sistem perusahaan, agar 

suatu perusahaan dapat menghasilkan sistem informasi yang tidak hanya 

cepat namun akurat. 

Untuk meningkatkan pelayanan sebaiknya pelaku bisnis terus 

ambil bagian dalam perkembangan ekonomi dan sistem informasi yang 

terus berkembang dari waktu ke waktu. Salah satu usaha yang perlu ikut 

perkembangan zaman untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan 

masyarakat adalah toko plastik. 

Toko plastic ini bernama Toko Sarikurnia. Toko ini terletak di 

Jalan Suyudono No.177.  Toko plastik ini berdiri pada 6 Agustus 2009. 

Pemilik toko ini yaitu Danu Tirto Kurniawan. Cara kerja di toko ini masih 

sangat manual dan belum adanya sistem yang dapat mempermudah kinerja 

toko ini. Sistem yang masih manual ini sering kali membuat toko 
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Sarikurnia kehabisan stock karena pengecekkan yang masih manual, 

belum adanya laporan keuangan dan pencatatan pemesanan yang manual. 

Penulis merencanakan untuk membuat system informasi akuntansi 

yang berbasis metode Rapid Application Development (RAD) yang 

memudahkan penggunanya untuk dimengerti. Penulis dengan ini memakai 

metode Rapid Application Development (RAD) untuk pemecahan masalah 

ini. 

Oleh karena itu penulis mengambil judul “ Perancangan Sistem 

Informasi Akuntansi Berbasis Teknologi Informasi dengan Metode Rapid 

Application Development (RAD) pada Toko Sarikurnia”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dalam penyusunan skripsi, penulis merancang sistem informasi 

akuntansi berbasis teknologi informasi dengan menggunakan metode 

Rapid Application Development (RAD) demi meningkatkan pelayanan 

pada Toko Sarikurnia.  Permasalahan penelitian dapat dirumuskan: 

“Bagaimana merancang sistem informasi akuntansi berbasis teknologi 

informasi pada Toko Sarikurnia dengan metode RAD?”
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yang dilakukan oleh penulis yaitu 

ingin mengatasi masalah – masalah sistem informasi akuntansi 

pada Toko Sarikurnia. Dengan menggunakan sistem akuntansi 

yang baru diharapkan pengguna sistem baik menejer ataupan 

karyawan dapat lebih mudah tepat waktu sehingga pengambilan 

keputusan dapat berjalan dengan lancar dan pasti. 

 1.3.2 Manfaat Penelitian 

  a. Bagi Toko Sarikurnia 

Penelitian ini dapat membantu Toko Sarikurnia 

untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan 

kekurangan dari penggunaan sistem serta untuk mengetahui 

laba rugi dari Toko Sarikurnia. 

  b. Bagi penulis 

Penulisan ini dapat menambah pengetahuan penulis 

untuk memasuki dunia kerja dan bermanfaat. 
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1.4 Kerangka Pikiran 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

Toko Plastik Sarikurnia 

Kelemahan: 

1. 1. Pengecekan stok plastik yang masih manual. Resiko 

kehabisan stok mempengaruhi penjualan 

2. 2. Pemesanan dan pengecekan stok yang masih 

memerlukan waktu lama 

3. 3. Belum dapat dibuatnya laporan keuangan 

Perancangan sistem informasi berbasis teknologi 

informasi dengan Rapid Application Development 

(RAD) 

Sistem Informasi Analisis berbasis 

Teknologi Informasi pada Toko Sarikurnia 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan dan batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang pembahasan teori-teori yang dipakai untuk 

mendukung analisis yang digunakan untuk bahan acuan menyusun 

penelitian. 

 BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi gambaran umum tentang objek penelitian, teknik 

pengumpulan data, jenis dan sumber data, dan metode analisis data. 

 BAB IV. HASIL DAN ANALISIS 

Bab ini berisi tentang identifikasi kebutuhan informasi dan desain 

sistem informasi akuntansi untuk Toko Sarikurnia dengan menggunakan 

metode Rapid Application Development (RAD). 

 BAB V. PENUTUP 

Berisi mengenai kesimpulan dari hasil perancangan sistem yang 

telah dibuat dan saran penulis untuk pengembangan selanjutnya. 

 




