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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang. 

Semakin pesatnya perkembangan pekerja bisnis Coffee shop di 

Semarang. Hal itu dapat dilihat dengan perkembangan pusat bisnis Coffee di kota 

Semarang, tepatnya kurang lebih hampir ada 38 bisnis Coffee shop. Pada jaman 

dahulu, masyarakat mengkonsumsi kopi hanya pada kedai-kedai sederhana. Namun 

seiring perubahan jaman, kedai-kedai tersebut mulai dikembangkan menjadi coffee 

shop  yang lebih modern. Hal ini menyebabkan dunia bisnis coffee shop akan 

menjadi semakin ketat. Setiap coffee shop berlomba-lomba untuk menyediakan 

berbagai fasilitas dan keuntungan seperti tempat yang nyaman, akses internet hingga 

latteart untuk memanjakan konsumen. Perkembangan bisnis Coffee shop di daerah 

Semarang dapat dibilang cukup pesat jika dibandingkan dengan dunia bisnis lainnya. 

Hal itu membuat peluang bisnis Coffee shop terbuka lebar seiring dengan 

gaya hidup masyarakat di Kota Semarang. Berkembangnya gaya hidup dan 

kebiasaan orang untuk bercengkerama dan berkumpul sambil minum kopi 

menciptakan celah bisnis dan mendorong terciptanya usaha ini. Bagi 

masyarakat Indonesia meminum kopi sudah bisa dibilang menjadi bagian dari 

kehidupan sehari-hari mulai remaja maupun orang dewasa. Bahkan telah menjadi 

budaya tersendiri. Hal ini sejalan dengan data dari ICO (International Coffee 

Organization) menunjukkan, pertumbuhan peminum kopi di Indonesia berkembang 
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pesat, bahkan lebih besar >8% daripada dunia 6% (Ketika Minum Kopi Jadi Tren 

Gaya Hidup Kaum Urban : Majalah Kartini).  

 

Disamping itu kopi banyak dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, 

berdasarkan data yang didapat dari Asosisasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia 

(AEKI) yang mengatakan bahwa pertumbuhan konsumsi kopi nasional meningkat 

dari 0,8 kilogram per kapita menjadi 1,3 kilogram per kapita (Jitunews.com). Dikutip 

dari dreams.co.id studi dilakukan oleh Departement Gizi Universitas Harvard 

mengungkapkan fakta bahwa minum kopi itu baik asal dalam batas yang wajar, 

dikatakan pula dengan mengkonsumsi kopi moderat (sedang, tak lebih dari dua gelas 

sehari) dikaitkan dengan penurunan risiko kematian akibat penyakit jantung, diabetes, 

penyakit neurologis seperti penyakit parkinson, dan bunuh diri. (Ilmuwan Harvard 

Ungkap Fakta Mengejutkan tentang Kopi Dream.co.id).  

 

 Banyaknya pekerja dan anak muda di Kota Semarang tentunya 

membutuhkan ruang untuk bisa berkumpul dan berinteraksi, dan jawabannya 

adalah dengan dibangunnya usaha Coffee Shop ini. Dengan menyediakan banyak 

varian rasa dan jenis kopi membuat usaha ini sangat strategis ditambah dengan 

suguhan makanan ringan dengan tempat yang nyaman dengan tambahan konsep yang 

bagus mampu mendukung konsumen merasa nyaman di tempat Coffee shop itu. Pada 

era zaman sekarang, persaingan bisnis semakin hari terasa semakin ketat. Untuk 

menjaga keberlangsungan bisnis tersebut maka diperlukan suatu keunggulan 
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(competitive advantage) yang membedakan dari para pesaing yang lain. Competitive 

Advantage dapat diartikan dengan bagaimana perusahaan melakukan inovasi-inovasi 

bisnis sesuai dengan kebutuhan jaman dan keinginan serta kebutukan konsumen. Dari 

berbagai inovasi tersebut, maka terciptalah suatu nilai tersendiri terhadap produk 

perusahaan.  

 

Perusahaan yang berkembang saat ini tidak lepas dari teknologi informasi 

yang berfungsi sebagai alat untuk memproses informasi bisnis secara elektronik. 

Seiring berkembangnya teknologi dan komunikasi dalam dunia informasi maka 

perusahaan dituntut untuk mengikuti perubahan tersebut dalam menyediakan 

informasi yang berguna demi berjalannya aktivitas bisnis perusahaan. Salah satunya 

adalah system informasi yang berbasis teknologi informasi. System informasi 

akuntansi adalah sebuah bentuk data yang diolah menjadi informasi keuangan yang 

berguna bagi pemakainya. Penerapan system informasi akuntansi dalam perusahaan 

memberikan begitu banyak pengaruh terhadap perusahaan pada umumnya dan 

transaksi bisnis lama kelamaan akan menuntut perusahaan yang terjun langsung 

dalam dunia bisnis apapun, baik dalam bidang jasa maupun produk untuk selalu 

mengikuti perkembangan teknologi yang berlangsung agar perusahaan tersebut  

mendapatkan dampak positif dari perkembangan teknologi yang berguna bagi 

kehidupan kita sekarang maupun di masa mendatang. Dan Penerapan dari kebutuhan 

system informasi akuntansi yang ada atau yang sudah di gunakan mampu membantu 

perusahaan tersebut untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan seperti 
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halnya perusahaan dapat mengetahui total maupun produk yang menjadi best seller 

pada bisnis Coffee shop. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia akuntansi pun juga akan semakin 

berkembang pesat karena dampak berkembangnya teknologi tadi yang diaplikasikan 

langsung ke dalam dunia akuntansi. Mulai dari proses transaksi-transaksi yang terjadi 

didalam perusahaan hingga pencatatan buku besar yang diolah dan akhirnya 

tersusunlah sebuah laporan keuangan perusahaan yang semuanya bergeser ke arah 

system informasi akuntansi yang tentunya berguna bagi manajemen untuk membantu 

mengambil keputusan manajerial yang berasal pada masukan dari system informasi 

akuntansi(Widjajanto,2001). Dalam pernyataan tersebut menyebutkan bahwa 

aktivitas penjualan tidak hanya sekedar menjual produk saja tetapi bagaimana 

aktivitas didalamnya berjalan sesuai skema karena jika terdapat kesalahan atau pun 

kekurangan dalam pengelolaan kegiatan dapat berdampak pada skema yang sudah 

berjalan. Semua kegiatan operasi penjualan akan berjalan sesuai jika menggunakan 

kebijakan dan prosedur penjualan yang baik maka hal tersebut akan membantu 

meningkatkan efektifitas pengendalian internal penjualan. 

 

Menurut Chesbrough,H. dan Rosenbloom R. (2002) sebuah perusahaan tidak 

dapat berjalan dengan maksimal apabila tidak didasari dengan pengkajian model 

bisnis yang tepat.  
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Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode analisis PIECES 

Framework. Menurut (Hanif Al Fatta, 2007) PIECES Framework yaitu Performance, 

Information, Economics, Control, Efficiency, Services yang dimana sering digunakan 

sebagai alat analisis system informasi yang mengevaluasi kinerja sebuah system 

informasi yang nantinya dapat memberikan evaluasi dan masukan mengenai system 

informasi sebagai agar system informasi yang disusun lebih baik dari sebelumnya. 

 

Dengan demikian, perusahaan akan melihat gambaran utuh dari bisnis coffee 

shop serta membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar bisnis. Evaluasi yang 

ada dalam metode PIECES akan memudahkan analisa terhadap kekurangan yang ada 

dan diharapkan dapat memperbaiki hal tersebut sehingga tercapai tujuan bisnis yang 

diinginkan. Hal tersebut termasuk memberikan nilai tambah bagi konsumen dan 

perusahaan. 

 

 Berdasarkan uraian di atas penulis akan mengevaluasi system dalam Twelve 

Café Semarang yang menggunakan system informasi akuntansi MOKA. 

Dalam penelitian ini penulis melakukan studi pada Twelve Café Semarang 

yang berlokasi di jalan Brotojoyo Timur XII B Panggung Kidul Semarang merupakan 

salah satu tempat yang bergerak di bidang produk dan jasa. Untuk mengumpulkan 

data dan mengontrol segala aktivitas pengelolaan sumber daya teknologi informasi 
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Twelve Café menggunakan software MOKA untuk menggabungkan data-data 

tersebut sebagai sumber informasi bagi manajemen. 

Penerapan MOKA sebagai system informasi akuntansi berperan penting 

dalam sarana pengambil keputusan bagi manajemen Twelve Café Semarang. Penulis 

akan mengevaluasi system informasi akuntansi pada Twelve Café dengan alasan 

penulis ingin mengevaluasi system tersebut lebih dalam dan akan menekankan fungsi 

dari software itu sendiri agar berperan lebih dalam operasionalnya. Dan judul yang 

penulis ajukan adalah “Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi MOKA Dengan 

Metode PIECES Pada Twelve Café”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka perumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut; 

a. Apakah system informasi akuntansi yang digunakan oleh Twelve Café dan 

dianalisis menggunakan metode PIECES(Performance, Information, 

Economy, Control, Efficiency, Services) sudah efektif? 

b. Apa kelebihan dan kelemahan dari system informasi akuntansi yang 

diimplementasikan Twelve Café? 

c. Apakah alternative solusi yang harus dilakukan jika ada system yang belum 

efektif dan menjadikan system menjadi lebih baik? 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas tentang kelebihan dan 

kelemahan system aplikasi MOKA secara menyeluruh pada Twelve Café  

berdasarkan metode analisis PIECES( Performance, Information, Economy, Control, 

Efficiency, Services). 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi system yang sedang 

diimplementasikan dan menganalisis kelebihan dan kelemahan MOKA pada Twelve 

Café dengan menggunakan metode PIECES (Performance, Information, Economy, 

Control, Efficiency & Services) yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang 

lebih efektif dan relevan dengan masa yang akan dating agar seluruh target dapat 

terealisasi dan membawa dampak positif bagi Twelve Café. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut; 

a. Bagi akademisi. Penelitian ini memberikan tambahan wawasan juga 

pengetahuan teoritis dengan pengalaman praktis dalam mengembangkan 

penelitian tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi 

informasi. 
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b. Bagi praktisi. Penelitian ini dapat memberikan suatu pandangan bahwa 

pentingnya teknologi informasi sebagai alat untuk membantu manajemen 

dalam pengendalian dan pengambilan keputusan yang terbaik melalui system 

informasi yang sudah disediakan. 

c. Bagi perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu system informasi 

akuntansi Twelve Café lebih efektif sehingga menghasilkan informasi yang 

akurat dan tepat. Selain itu juga dapat memberikan masukan terhadap Twelve 

Café untuk rutin melakukan evaluasi system pada perusahaan tersebut. 

1.6 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

MOKA POS merupakan system yang digunakan pada Twelve Café. Dengan 

menggunakan analisis PIECES maka akan diketahui kelebihan dan kelemahan yang 

Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi pada 

Twelve Cafe 

Aplikasi MOKA  
Analisis 

PIECES 

Kelebihan Kelemahan 

Solusi alternative dari kelemahan 
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ada pada system tersebut. Dari kelemahan tersebut akan dicari solusi alternative 

untuk meningkatkan kinerja dari system informasi yang ada di Twelve Café. 

1.7 Sistematika Penulisan.  

Penelitian yang akan di tulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

Bab I  PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, 

pembahasan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan 

masalah, kerangka pikir penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II  LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori dan konsep atau tinjauan-tinjauan pustaka 

mengenai pengembangan sistem informasi basis akuntansi 

yang menguraikan tentang variabel-variabel yang digunakan 

penulis dalam menyusun skripsi. 

Bab III  METODE PENELITIAN 

Berisi tentang metode penelitian yang memuat informasi 

tentang gambaran umum obyek penelitian dilapangan secara 

realistis, sumber dan jenis data yang akan digunakan serta 

teknik pengumpulan data dan metode analisa data. 

Bab IV  HASIL DAN ANALISIS 



 
 

10 
 

Berisi tentang hasil dan analisa penelitian dengan 

menggunakan metode P.I.E.C.E.S. (Performance, Information, 

Control & Security,Efficiency, Services) 

 

Bab V  PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dari analisis evaluasi terhadap 

system aplikasi MOKA yang telah dilakukan peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


