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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Di era teknologi globalisasi saat ini perkembangan teknologi sistem 

informasi berkembang sangat pesat, tidak hanya sebagai sarana untuk membantu 

pekerjaan manusia, namun saat ini berkembang menjadi pondasi  bagi ilmu 

pengetahuan ilmiah secara luas. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya bidang 

ilmu pengetahuan yang didasari oleh teknologi sistem informasi. Teknologi 

sistem informasi merupakan suatu alat bagi manajer untuk menyesuaikan diri 

dengan perubahan lingkungan usahanya ( Muhammad Husein dan Amin 

Wibowo, 2000). 

Di era globalisasi saat ini teknologi sistem informasi membantu 

meningkatkan kualitas pengusaha dalam berbagai sektor seperti sektor produksi, 

distribusi, dan konsumsi. Saat ini banyak perusahaan memanfaatkan 

perkembangan teknologi terutama dalam bidang teknologi sistem informasi yang 

memberikan dampak positif yang besar bagi pegusaha jika dimanfaatkan dengan 

baik dan benar. Sebagai kontributor utama globalisasi adalah perkembangan, 

evolusi teknologi sistem informasi, dan teknologi komunikasi yang membantu 

pengiriman informasi menjadi cepat.  
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Penerapan teknologi sistem informasi mendongkrak masyarakat dalam 

penggunaan teknologi sehingga saat ini penggunannya lebih banyak dari pada 

dahulu. Sistem infromasi telah melakukan perubahab-perubahan dramatis 

dengan dukungan teknologi. Menurut Muhammad Husein dan Amin Wibowo 

(2000) adanya perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh teknologi 

informasi terhadapa aktivitas bisnis organisasi adalah penurunan waktu 

pengembangan produk dan biaya pemanufakturan, kontribusi terhadap 

persaingan secara keseluruhan, mengintegrasi semua fungsi nilai tambah, jasa 

perbankan cross-selling pada sistem perbankan, pengefektifan sistem  

perdagangan grosir maupun eceran, peningkatan penggunaan informasi mngenai 

pelanggan, dan adanya pencatatan otomatis melalui sistem yang terintergasi. 

Sistem informasi adalah hasil olah dan pengembangan teknologi 

infromasi yang dilakukan oleh berbagai organisasi agar dapat menjalankan 

kegiatan akuntasi atau kegiatan operasionalnya dengan baik dan benar. Krismiaji 

(2002) mendefinisikan sistem informasi sebagai seperangkat komponen yang 

saling berkoordinasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan 

pengendalian dalam suatu organisasi untuk mencapai serangkaian tujuan. 

 Saat ini kebutuhan telur ayam di Indonesia sudah bisa dipenuhi dengan 

produksi peternak dalam negri. Namun, tidak bisa begitu saja tenang hati karena 

banyak hal yang dapat menyaingi peternakan telur ayam dalam negri. Seperti 

telur ayam dari luar negeri yang masuk ke pasar nasional bisa menjadi sebab. 

Telur dumping dari Malaysia pun tidak terasa sudah ikut andil. Keadaan tersebut 
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berpotensi merusak pasar telur nasional yang masih dinobatkan sebagai sumber 

protein hewani termurah. Telur ayam dari luar negri tersebut dapat bersaing 

harga dengan sangat terjangkau dan sistem pemasarannya sangat terintegrasi 

karena dapat menembus pasar internasional. Dengan fakta tersebut 

membuktikan bahwa peternak telur ayam dalam negri belum memaksimalkan 

kinerja mereka dalam berbagai hal terutama pada sistem komputerisasi.  

Usaha peternakan telur ayam ras hyline milik Bapak Gunawan Widjaja 

di desa Banyukuning, Bandungan, Kabupaten Semarang. Di desa tersebut bapak 

Gunawan memiliki 8.000 ekor ayam produktif untuk petelur, 3.500 day old 

chick, dan 500 ekor ayam non produktif . Usaha ini dimulai dari tahun 2005 

hingga saat ini. Bapak Gunawan memiliki 10 orang karyawan yang bekerja di 

peternakan setiap hari melakukan kegiatan akuntansi seperti mencatat jumlah 

telur yang dihasilkan, jumlah pakan ayam yang digunakan, jumlah vaksin yang 

digunakan, dan penjualan yang terjadi pada hari itu. Semua pencatatan tersebut 

dilakukan secara manual. Dalam proses akuntasi tersebut bapak Gunawan tidak 

selalu mengawasi hanya dalam waktu sehari satu kali bapak Gunawan 

melakukan kunjungan ke peternakan untuk mengecek dan memastikan semua 

kegiatan berjalan dengan baik, selebihnya  ia mempercayakan semuanya kepada 

karyawannya. Setiap harinya peternakan telur ayam ras hyline bapak Gunawan 

ini mampu menghasilkan telur hingga 400 kg. Telur ayam ras hyline tersebut 

dijual kepada distributor telur ayam secara kas dan hutang dengan jangka 

pembayaran maksimal 7 hari kerja.  
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Usaha peternakan telur ayam ras hyline Bapak Gunawan mengalami 

beberapa hambatan dalam pengelolaannya. Hal tersebut disebabkan akibat dari 

usaha tersebut masih menggunakan sistem akuntansi manual yang memiliki 

banyak kelemahan yaitu sebagai berikut: 

1. Sering kali didapati kesalahan pencatatan dan perhitungan pada jumlah 

telur, jumlah ayam, jumlah pakan, jumlah obat atau vaksin, dan jumlah 

uang karena perhitungan dan pencatatan yang masih menggunakan 

sistem manual. 

2. Sering terjadi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan dalam 

penjualan telur dan pemakaian pakan ayam tidak sesuai dengan yang 

dilaporkan karena pelaporan hanya menggunakan catatan kecil dan dapat 

diubah sewaktu-waktu dengan tidak adanya bukti nyata seperti tanda 

terima ataupun nota. 

3. Tidak adanya laporan keuangan usaha peternakan telur ayam ras hyline 

sehingga Bapak Gunawan tidak mengetahui pasti berapa keuntungannya 

selama ini. 

4. Karyawan yang bekerja notabennya masyarakat desa yang tidak bisa 

mengoperasikan komputer namun mereka dapat mengoperasikan alat 

komunikasi berbasih android.  

Berdasarkan hambatan dan masalah tersebut, maka penulis tergerak 

untuk membuatkan gambar model-model sistem akuntansi peternakan ayam 

petelur untuk membantu visualisasi, analisis masalah, desain sistem informasi 
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sesuai kebutuhan usaha agar kegiatan akuntansi dapat lebih jelas terstruktur, dan 

membuat prototipe sistem yang dapat menanggulangi masalah-masalah yang 

terjadi. Penulis akan menerapkan topik tersebut dalam sebuah skripsi yang 

berjudul “Perancangan Komputerisasi Sistem Informasi Akuntansi Dengan 

Metode RAD (Rapid Application Development): Studi Kasus Pada Usaha 

Peternakan Telur Ayam Ras Hyline Milik Bapak Gunawan”. 

1.2. Perumusan masalah  

Berdasarkan proses identifikasi masalah diatas, penulis menemukan latar 

belakang masalah yang ingin dipecahkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Sering terjadi kesalahan pencatatan dan perhitungan pada jumlah telur, 

jumlah ayam, jumlah pakan, jumlah obat atau vaksin, dan jumlah uang 

karena perhitungan dan pencatatan yang masih menggunakan sistem 

manual. 

2. Sering terjadi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan dalam 

penjualan telur dan pemakaian pakan ayam tidak sesuai dengan yang 

dilaporkan karena pelaporan hanya menggunakan catatan kecil dan dapat 

diubah sewaktu-waktu dengan tidak adanya bukti nyata seperti tanda 

terima ataupun nota. 
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3. Tidak adanya laporan keuangan usaha peternakan telur ayam ras hyline 

sehingga Bapak Gunawan tidak mengetahui pasti berapa keuntungannya 

selama ini. 

4. Karyawan yang bekerja notabennya masyarakat desa yang tidak bisa 

mengoperasikan komputer namun mereka dapat mengoperasikan alat 

komunikasi berbasih android.  

Dari penjelasan diatas, permasalahan dan hambatan yang ada dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

“Bagaimana perancangan sebuah sistem informasi akuntansi berbasis 

komputer dan android yang dapat membantu memecahkan dan 

menanggulangi masalah dalam menjalankan usaha peternakan telur ayam ras 

hyline milik Bapak Gunawan”. 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Menciptakan sebuah prototipe sistem informasi akuntansi berbasis 

komputer dan android yang sesuai untuk kebutuhan usaha peternakan telur ayam 

ras hyline milik bapak Gunawan sehingga dapat melancarkan usahanya, serta 

menghasilkan kegiatan akuntansi yang baik dan benar dengan menggunakan 

metode Rapid Application Development. 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1.3.1.  Bagi Usaha Peternakan Telur Ayam Milik Bapak Gunawan 

Menjalankan sebuah sistem informasi akuntansi berbasis 

komputer dan android yang dapat memudahkan pemilik dan karyawan 

dalam melakukan kegiatan akuntansi sehingga masalah dan hambatan 

yang telah terjadi dapat teratasi dan membantu pemilik dalam 

pengambilan keputusan akuntansi sehingga usaha dapat berkembang 

lebih baik dan menghasilkan laba sesuai target peternakan. 

1.3.2.  Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai penerapan ilmu 

pengetahuan yang penulis miliki dan ilmu yang dapat selama masa 

kuliah di Universitas Katolik Soegijapranata selain itu sebagai syarat 

untuk peneliti mendapatkan gelar sarjana ekonomi. 
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1.4. Kerangka Pikir 

Permasalahan yang terjadi di usaha peternakan telur ayam ras hyline milik Bapak Gunawan: 

1. Sering terjadi kesalahan pencatatan dan perhitungan pada jumlah telur, jumlah ayam, 

jumlah pakan, jumlah obat atau vaksin, dan jumlah uang karena perhitungan dan 

pencatatan yang masih menggunakan sistem manual. 

2. Sering terjadi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan dalam penjualan telur dan 

pemakaian pakan ayam tidak sesuai dengan yang dilaporkan karena pelaporan hanya 

menggunakan catatan kecil dan dapat diubah sewaktu-waktu dengan tidak adanya bukti 

nyata seperti tanda terima ataupun nota. 

3. Tidak adanya laporan keuangan usaha peternakan telur ayam ras hyline sehingga Bapak 

Gunawan tidak mengetahui pasti berapa keuntungannya selama ini. 

4. Karyawan yang bekerja notabennya masyarakat desa yang tidak bisa mengoperasikan 

komputer namun mereka dapat mengoperasikan alat komunikasi berbasih android.  

   

Prototipe sistem informasi akuntansi berbasis komputer dan android menggunakan metode RAD 

(Rapid Application Development) pada usaha peternakan telur ayam ras hyline 

 

Pemecahan masalah dan hambatan yang dapat diterapkan: 

1. Kesalahan pencatatan dan perhitungan dapat diminimalisasi dengan adanya bukti. 

2. Jumlah stok telur, pakan, obat, vaksin, dan perlengkapan lain dapat terkontrol dengan baik 

pemakaiannya dengan penyimpanan dan pembukuan stok yang terintegrasi.  

3. Penerapan prototipe sistem informasi akuntansi berbasis komputer dan android ini dapat 

membantu memecahkan dan menanggulangi masalah yang terjadi. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

 Sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam 3 bab, yaitu: 

Bab I: Bab ini merupakan penjelasan pendahuluan yang berisi latar 

belakang penulis dalam melakukan penelitian ini, perumusan 

masalah yang terjadi dalam subyek penelitian, tujuan dan manfaat 

penelitian, kerangka pikir penelitian, serta sistematika 

pembahasan dalam penelitian ini. Pada bab ini peneliti akan 

menganalisis latar belakang masalah dan hambatan, perumusan 

masalah yang terjadi, tujuan penelitian, kerangka pikir, dan 

sistematika penulisan skripsi.  

Bab II: Bab ini merupakan mejelasan teori yang penulis gunakan sebagai 

dasar yang kuat bagi penulis untuk mengembangkan 

penelitiannya. Pada bab ini peneliti akan menganalisa teori-teori 

yang berupa pengertian dan teori yang relevan dengan masalah 

dan hambatan yang terjadi. 

Bab III: Bab ini merupakan penjabaran metode penelitian yang berisi 

sumber dan jenis data yang digunakan, gambaran umum obyek 

penelitian, sumber dan jenis data yang diolah, penggunaan 

metode dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan , dan 

teknik dalam menganalisis data yang di dapat. 
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Bab IV: Bab ini mengemukakan hasil dari interpretasi analisis dan 

pembahasan. 

Bab V:  Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


