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BAB I 

PEDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Pada era globalisasi saat ini, dimana kemajuan teknologi yang sangat pesat, 

tidak dapat dipungkiri bahwa setiap individu di seluruh belahan dunia memerlukan 

teknologi infomasi untuk selalu mendapatkan informasi terbaru. Dan juga, hampir 

semua perusahaan beralih dari dari sistem tradisional menjadi menggunakan 

teknologi informasi untuk mempermudah mereka dalam menjalankan perusahaan-

nya agar dapat lebih bersaing dengan perusahaan lain. Tetapi dalam kemajuan 

teknologi informasi sekarang ini, masih terdapat perusahaan yang belum 

menggunakan sistem informasi yang terkomputerisasi.   

 Penelitian ini berdasarkan dari usaha pengolahan perpacking milik Widayat 

Susanto dan istrinya yang berlokasi di Jl. Soekarno-Hatta no. 167, Kudus. Usaha 

ini berfokus pada pengepakan dan penggulungan tali rafia, plastik gula, kantong 

kresek, serta kertas dan kardus-kardus yang berhubungan dengan perpackingan dan 

dijual lagi dibidang grosiran. Didalam usaha ini bapak Widayat bersama istrinya 

telah menekuni bidang ini sudah lebih dari 10 tahun tepatnya telah beroperasi 

selama 15 tahun dari tahun 2002. Tetapi selama ini mereka masih menjalankan 

sistem akuntsi mereka secara konvensional dimana hanya mencatat saldo awal 

ditambah pendapatan dikurangi biaya-biaya, tanpa adanya perhitungan perubahan 

modal dan neraca kas usaha mereka, seperti semua mesin dan kendaraan yang tidak 
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disusutkan, tidak adanya perhitungan untuk HPP. Semuanya hanya dicatat secara 

manual dari pencatatan jumlah stok barang yang dijual, jumlah barang mentah dan 

pembukuan tiap hari, bulan, dan tahunnya. 

 Dengan adanya penelitian ini, diharapkan usaha bapak Widayat ini kan lebih 

berjalan dengan baik, rapi, dan tepat. Dan juga dapat membuat jangkauan usahanya 

lebih luas dari sekarang dengan adanya komputerisasi dalam pengoperasian usaha 

mereka. Dan metode yang penulis pilih untuk penelitian ini adalah metode Rapid 

Application Development dimana akan dilakuan penggambaran sistem dalam suatu 

model dan akhirnya model ini dapat dijadikan sebagai rancangan awal untuk 

dikembangkan menjadi suatu aplikasi yang dapat membantu. 

 Bedasarkan permasalahan yang ada di atas, penulis tertarik untuk membuat 

penelitian dengan judul “Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis 

Komputer pada Toko “Pusat Perpacking” bapak Widayat dengan Metode 

Rapid Application Development (RAD)” 
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1.2. Perumusan Masalah 

 Melihat banyaknya permasalahan dalam usaha pak Widayat dalam 

melakukan kegiatan usahanya, diperlukan implementasi dari teknologi informasi 

yang memadahi untuk keberlangsungan usaha pak Widayat. Oleh sebab itu penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut :  

“ Bagaimana perencanaan sebuah sistem informasi akuntansi berbasis komputer 

pada Toko “Pusat Perpacking” Bapak Widayat dengan pendekatan metodologi 

Rapid Application Development (RAD) ”. 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1.  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah 

merancang dan menerapkan aplikasi sistem informasi akuntani pada Toko 

“Pusat Perpacking” bapak Widayat dengan metodologi Rapid Application 

Devevolpment (RAD) yang mencakup seluruh proses akuntansi baik sistem 

pembelian barang dagangan, persediaan barang dagangan, penjualan barang 

dagangan, penjualan barang jadi hingga pelaporan keuangan secara 

lengkap. 
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1.3.2. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

 1. Bagi Penulis 

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah kemampuan 

penulis dalam melakukan analisa dari suatu permasalahan hingga 

mencari pemecahan masalah pada perusahaan pengolahan 

perpacking, serta untuk menerapkan ilmu yang telah diajarkan 

selama di Universitas. 

 2. Bagi Perusahaan 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan perusahaan ini dapat 

mengimplementasikan hasil hari penelitian ini dan dapat 

mengingkatkan kualitas dan kuantitas perusahaan dalam  

menjalankan usaha untuk kedepannya. 

 3. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

perancangan sistem informasi akuntansi dengan menggunakan 

metode rapid application development (RAD) pada penelitian 

berikutnya. 
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1.4. Kerangkan Pikir Penelitian 

Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangaka Pikir 

 

Sistem informasi akuntasnsi Toko Pengolahan “Pusat Perpacking” Bapak 

Widayat yang masih menggunakan sistem informasi yang sederhana. 

Kelemahan yang terdapat pada Toko “Pusat Perpacking” Bapak Widayat  : 

1. Dalam pembuatan informasi tidak efisien. Contohnya tidak 

adanya pelaporan keuangan yang sistematis yang sesuai SAK, 

hanya pencatatan secara sederhana ( seperti pencatatan 

keuntungan dari harga jual dikurangi harga beli yang ditambah 

biaya produksi) 

2. Kesulitan dalam mencari data-data yang dimiliki Toko “Pusat 

Perpacking” Bapak Widayat seperti mencari daftar harga dimana 

daftar harga hanya ditulis pada selembar kertas dan diselipkan 

dibuku penjualan. Jika ada perubahan harga hanya mencoret harg 

lama dan diganti dengn harga yang baru 

Perancangan  sistem informasi akuntansi yang terintegrrasi dengan pendekatan 

Rapid Application Development (RAD), yang memiliki tahapan seperti berikut 

: Mengidentifikasi permasalahan, Analisis masalah, Analisis kebutuhan sistem, 



7 

 

 

 

I.5. Sistematika Penulisan 

 Penelitian ini memiliki sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab 

sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitan dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori yang digunakan untuk dijadikan sebagai acuan dalam melakukan 

analisis permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang objek penelitian, tempat penelitian, pengumpulan data dan 

alat analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentanidentifikasi masalah, menganilis masalah serta tahap 

melakukan desain sistem. 

BAB V :  PENUTUP  

Bab ini bersi tentang kesimpulan dan saran kepada pihak yang bersangkutan dalam 

penelitian ini.   

  


