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BAB I 

PENDAHULUAN 

 1.1 Latar Belakang  

Sistem Informasi Akuntasi, jenis sistem informasi yang dibutuhkan perusahaan 

dalam kegiatan operasionalnya untuk menghasilkan informasi akuntansi dan informasi 

lainnya yang menyangkut proses bisnis perusahaan. Dimana infromasi ini diperlukan 

oleh manajemen dan pihak terkait lainnya dalam kegiatan bisnis. 

Meskipun manfaat sistem informasi akuntansi sudah jelas namun ada beberapa 

usaha yang belum menerapkannya dalam proses bisnis perusahaan.Apalagi di usaha 

kalangan menengah dan kecil. Dikarenakan mungkin biayanya yang tidak sedikit. 

Ada fungsi penting dalam proses bisnis yaitu pembelian yang berguna untuk 

kelancaran operasional perusahaan, dimana pemasok akan memasok barang ke 

perusahaan untuk penyediaan barang agar perusahaan dapat memenuhi permintaan 

barang dari pelanggan. Pembelian ada dua, yaitu pembelian tunai terkait pengeluaran 

kas dan pembelian kredit terkait utang usaha. 

Jika tidak ada perencanaan dan pengendalian sistem yang benar dapat terjadi 

kesalahan dalam pembelian barang dagang yang nantinya akan memiliki pengaruh 

buruk pada perusahaan. Karena itu pengendalian berbasis sitem informasi atas 

pembelian dan persediaan akandibutuhkan perusahaan untuk membantu mencegah 

terjadinya kesalahan. 

Agar nantinya sistem yang dikembangkan dapat memberikan solusi yang tepat 

atas kebutuhan sistem informasi akuntansi pada perusahaan dagang, maka dipilihlah 
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satu perusahaan dagang sebagai model penelitian yaitu UD.Lembah Bukit Barisan 

(LBB).UD.Lembah Bukit Barisan (LBB) adalah perusahaan dagang yang bergerak 

dalam bidang penjulan obat-obatan pertanian.UD.LBB beralamat di Gubug, Jawa 

Tengah.UD.LBB tidak memiliki cabang dan baru membuka satu toko saja.Namun 

UD. LBB ini cukup berkembang terbukti sudah lebih dari 30 tahun berdiri dan mampu 

bersaing di pasaran. 

UD.LBB belum memiliki sistem informasi dalam proses oprasionalnya. Masih 

menggunakan cara manual dalam proses penjualan dan pembeliannya. UD.LBB belum 

memiliki sistem operasi dan prosedur secara tertulis (SOP). Tidak ada pemisahan 

tugas antara penerimaan barang dengan bagian gudang, bagian penjualan dan 

pembelian tergabung.Lebih tepatnya semua sistem oprasional perusahaan dilakukan 

oleh pemilik sendiri, hanya ada beberapa pegawai yang membantu. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah 

yang dapat diteliti sebagai berikut: 

Bagaimana merancang sistem informasi akuntansi pada Toko Lembah Bukit Barisan 

agar mampu mendukung transaksi penjualan dan pembelian, serta dapat menghasilkan 

laporan keuangan yang akurat dan tepat dengan metode Rapid Application 

Development? 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam membuat penelitian ini, penulismemiliki rencana untuk merancang dan 

mengembangkan sistem informasi berbasis akuntansi yang didukung tiga fungsi utama 

yaitu transaksi, master data dan akuntansi. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian : Merencanakan dan mengembangkan sistem informasi 

akuntansi pada Toko Lembah Bukit Barisan yang dapat digunakan untuk memproses 

transaksi penjualan dan pembelian Toko Lembah Bukit Barisan. Untuk mendapatkan 

hasil laporan keuangan yang akurat penulis menggunakan metode Rapid Application 

Development. 

Manfaat penulisan penelitian ini adalah : 

a) Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam sistem 

informasi yang nantinya akan digunakan oleh Toko Lembah Bukit Barisandalam 

transaksi penjualan dan pembelian serta dapat menghasilkan informasi yang akurat 

dan tepat.  

b) Bagi Penulis 

Dapat memiliki manfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman 

tentang caramerancang dan mengembangkan sistem informasi akuntansi pada 

perusahaan dagang. 

c) Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat tentang 

pentingnya menggunakan sistem informasi dalam sebuah perusahaan agar lebih 

mempermudah system penjualan-pembelian dan memberikan informasi yang tepat dan 

akurat dalam laporan keuangan perusahaan. 

d) Bagi Akademik 
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Menambah wawasan dan pengetahuan bagi para akademika tentang sistem 

informasi akuntansi. 

1.5 Kerangka Pikir  

KELEMAHAN SISTEM 

INFORMASI AKUNTANSI 

MANUAL 

1. Pencatatan masih kurang rapi 

sehingga terjadi kesalahan dalam 

perhitungan laporan keuangan. 

2. Laporan keuangan tidak bisa 

dihasilkan setiap saat. 

3. Besar peluang terjadinya 

kecurangan. 

 

 

 

 

 

 

 

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

MENGGUNAKAN METODE RAD (RAPID APPLICATION 

DEVELOPMENT) PADA TOKO LEMBAH BUKIT BARISAN 

Perancangan Sistem Informasi Akuntansi pada Perusahaan Dagang dengan 

menggunakan bahasa pemograman database, mySQL, dan Java Script. 



5 
 

1.1 Tabel Kerangka Pikir 

1.6 Sistematika Penulisan 

BabI :Pendahuluan 

Dalam bab ini peneliti membahashal yang meliputi latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir 

penelitian, dan sistematika penulisan.  

Bab II : Landasan Teori 

Dalam bab ini berisi beberapa dasar teori yang selanjutnya akan dibahas lagi 

pada bagian pembahasan. 

Bab III : Metodologi Penelitian 

Dalam bab ini menggambarkan sumber dan jenis data yang akan digunakan, 

gambaran umum tentang Perusahaan Dagang.  

Bab IV : Hasil dan Pembahasan Masalah 

Dalam babini penulis membahas secara detail tentang perancangan dan hasil 

dari sistem informasi akuntansi dengan menggunakan metode rapid application 

development. Pembahasannya meliputi tahap – tahap pengembangan sistem. 

Bab V : Penutup 

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang didapat dalam pembuatan 

perancangan system akuntansi berbasis akuntansi dan ada saran-saran yang diharapkan 

dapat bermanfaat dikemudian hari. 

 

 




