
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Era globalisasi saat ini telah merambah berbagai sektor, salah satunya teknologi. Teknologi 

dimanfaatkan oleh individu atau kelompok guna meringankan beban pekerjaan yang mereka 

tanggung tak terkecuali perusahaan. Banyak perusahaan yang memanfaatkan teknologi berupa 

komputer untuk mengganti peranan pencatatan secara manual.   

Sistem komputerisasi membantu meringankan pekerjaan dengan meminimalisir kesalahan 

catat secara manual, membantu membuat laporan keuangan dan mengetahui segala informasi 

tentang perusahaan lebih cepat, tepat dan akurat. Jika perusahaan tidak cepat mengambil 

keputusan, perusahaan akan kalah saing dengan perusahaan lain dalam persaingan yang begitu 

ketat. Sistem dalam komputer yang dapat memfasilitasi semua hal tersebut ialah Sistem Informasi 

Akuntansi.  

Toko Roti Adinda merupakan salah satu toko roti yang ada di kota Jepara. Lokasi rumah 

produksi berada di jalan kopral sapri no 39, memiliki 2 toko yang berada di komplek Shoping 

Center Jepara dan komplek perumahan tahunan. Ibu Yati selaku pendiri usaha ini mulai merintis 

sejak tahun 2007 hingga sekarang digantikan oleh anaknya yang bernama Ibu Linda. Toko Roti 

Adinda merupakan usaha semi manufaktur. Dikatakan semi manufaktur karena Toko Roti Adinda 

memproduksi roti yang akan di pasarkan di ke 2 tokonya dan juga dapat menerima pesanan dengan 

transaksi tunai maupun kredit. 

Toko Roti Adinda belum sepenuhnya memanfaatkan kemajuan teknologi. Pencatatan 

yang dilakukan masih manual, baik pencatatan stock bahann baku, pesanan maupun penjualan. 

Pencatatan stock bahan baku masih manual berupa catatan kecil yang di buat oleh karyawan yang 



dapat menimbulkan masalah ketika pemilik akan melakukan pembelian seperti pembelian yang 

berlebihan atau kurang dari jumlah yang dibutuhkan. Pencatatan pesanan pelangan yang masih 

manual dapat menimbulkan masalah ketika catatan tersebut hilang. Sedangkan pencatatan 

penjualan yang dilakukann masih sederhana dan belum ada proses akunting menyebabkan tidak 

diketahuinya total pengeluaran, pendapatan bersih setiap bulannya serta informasi yang lebih 

mendalam mengenai semua cabang Toko Roti Adinda. Pemilik merasa pencatatan secara manual 

dirasa sudah cukup dalam menjalankan kegiatan usahanya. 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas Toko Roti Adinda memerlukan sistem 

komputerisasi yang dapat membantu mengatasi masalah yang ada, yakni dapat meminimalisir 

kesalahan catat secara manual, dapat membantu membuat laporan keuangan dan mengetahui 

segala informasi tentang perusahaan lebih cepat, tepat dan akurat. Maka dari itu penulis mengambil 

judul “Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Teknologi Informasi (TI) 

Menggunakan Metode Rapid Application Development (RAD) Pada Toko Roti Adinda. 

1.2. Perumusan Masalah 

Atas permasalahan yang telah di jabarkan di atas maka penulis menemukan permasalahan 

yaitu “Bagaimana melakukan perancangan bangun sistem teknologi informasi Rapid Application 

Development (RAD) yang akan mempermudah pencatatan dan pembuatan laporan keuangan pada 

Toko Roti Adinda? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merrancang bangun sistem teknologi informasi 

Rapid Application Development (RAD) yang akan mempermudah pencatatan dan pembuatan 

laporan keuangan pada Toko Roti Adinda. 

 



1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Penulis 

Penerapan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan serta dapat mengembangkan 

kemapuan dan wawasan melalui analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi 

berbasis komputerisasi yang di terapkan pada Toko Roti Adinda yang berguna untuk 

meminimalisir kesalahan catat secara manual, dapat membantu membuat laporan keuangan 

untuk membantu mengetahui segala informasi tentang perusahaan lebih cepat,tepat dan 

akurat. 

2. Bagi Toko Roti Adinda 

Dengan analisis dan perancangan system ini dapat membenahi proses pengendalian 

manajemen perusahaan dengan meminimalisir kesalahan catat secara manual, dapat 

membantu membuat laporan keuangan untuk membantu mengetahui segala informasi 

tentang perusahaan lebih cepat,tepat dan akurat bagi perusahaan. 

3. Bagi Akademisi 

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

 

 

 

 

 

 



1.5. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

 

 

 

 

Gambar I.1 Skema Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

Toko Roti Adinda 

sistem pencatatan masih manual dengan pengunaan kertas kecil 

 

Kelemahan sistem lama: 

1. Pencatatan stock bahan baku masih manual berupa catatan kecil yang di buat 

oleh karyawan yang dapat menimbulkan masalah ketika pemilik akan 

melakukan pembelian seperti pembelian yang berlebihan atau kurang dari 

jumlah yang dibutuhkan. 

2. Pencatatan pesanan pelanggan yang masih manual dapat menimbulkan masalah 

ketika catatan tersebut hilang  

3. Catatan penjualan bisa di manipulasi  

4. Belum ada proses akunting menyebabkan tidak diketahuinya total pengeluaran, 

pendapatan bersih setiap bulannya serta tidak dapat mengetahui informasi lebih 

dalam mengenai 3 cabang Toko Roti Adinda karena belum adanya laporan 

keuangan  

 

 
Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Teknologi Informasi (TI) 

Pada Toko Roti Adinda 

dengan bantuan Metode Rapid Application Development (RAD)  

 

 



1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika dalam penelitian ini akan dibagi menjadi tiga bab, yaitu: 

 Bab I  Menguraikan pedahuluan yang berisi latar belakang  

                               rumusan masalah dan pembatasan penelitian, tujuan 

                               penelitian dan manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian 

                               serta sistematika penulisan dalam penelitian ini. 

 Bab II  Menguraikan tinjuan pustaka yang berisi berbagai teori  

                               dan konsep yang sesuai  dengan penelitian ini, serta  

                               menguraikan hipotesis yang digunakan pada penelitian ini. 

 Bab III  Menjelaskan metodologi penelitian yang berisi objek dan 

                               lokasi penelitian, sumber dan jenis data, metode pengum 

                               pulan data, metode analisis data, gambaran umum Toko Ro 

                               ti Adinda serta sistem yang digunakan, 

 Bab IV  Memberikan penjelasan mengenai tahap investigasi awal,  

                                analisis kebutuhan sistem, perhitungan hpp, perancangan 

                               database dan sistem yang akan diterapan pada Toko Roti  

                               Adinda. 

            Bab V   Memberikan penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil  

                               analisis dan saran untuk penelitian ini. 

           

 

 

 


