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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada tahun 2019 ini internet bukannya hal yang baru bagi hampir seluruh golongan 

masyarakat. Mulai dari Anak – Anak, Remaja, Sampai Dewasa pasti menggunakan fasilitas 

internet ini. 

Internet sendiri adalah semua jaringan komputer yang berhubungan menggunakan 

sistem global Transmission Control / Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai alat pertukaran 

informasi di seluruh dunia.( http://itjambi.com/apa-itu-internet/) 

Dalam perkembangannya internet sekarang bukan hanya digunakan untuk pertukaran 

informasi saja tetapi juga digunakan untuk media atau sarana promosi dan bisnis untuk 

memajukan suatu usaha dalam suatu usaha.  

Hal ini berkembang hingga muncul sebuah sistem yang digunakan untuk 

mengumpulkan data, memproses data dan melakukan proses secara terkomputerisasi menjadi 

sebuah informasi untuk membantu manajemen dalam melakukan perencanaan dan 

pengendalian bisnis yang disebut dengan “Sistem Informasi Akuntansi”. 

Dengan diterapkannya “Sistem Informasi Akuntansi”, data menjadi lebih akurat, cepat, 

dan terstruktur untuk membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan.  

Tetapi belum semua perusahaan ataupun suatu usaha kecil (home industri) mampu 

menerapkan “Sistem Informasi Akuntasi” dengan maksimal. Banyak dari perusahaan atau 

usaha kecil (home industri) masih menggunakan cara – cara yang tradisional (manual) untuk 

mencatat sistem informasi usahanya baik itu dalam hal penjualan, pembelian, modal, pinjaman, 

piutang dll. 

Sedangkan hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya fraud (kecurangan) ataupun 

kesalahan pencatatan yang nantinya dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan / usaha kecil 

(home industri) itu sendiri.  

http://itjambi.com/apa-itu-internet/
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Peneliti pun sadar bahwa pentingnya Akuntansi dasar dan Sistem Informasi Akuntansi 

bagi perusahaan sangat diperlukan dan dibutuhkan bagi perusahaan untuk tetap survive dalam 

keberlanjutan usaha. 

Seperti yang peneliti temukan pada Home Industri kecil yang ada di kota Semarang 

yang bernama “CV. Winner” yang pencatatannya masih menggunakan manual dan tidak 

memiliki sistem dalam aktivitas sehari – hari dalam usahanya. 

Disini peneliti ingin membantu home industri “CV.Winner” untuk merancang sistem 

informasi yang nantinya dapat digunakan untuk mempermudah Home Industri “CV.Winner” 

dalam menjalankan bisnisnya sehingga nantinya akan mengurangi kesalahan yang 

menyebabkan kerugian pada usaha tersebut. 

“CV.Winner” ini terletak di jalan JL. Tumpang I/46 Kel.Bendan Ngisor,Kec Gajah 

Mungkur, Kota Semarang. Bergerak dalam bidang pembuatan tas kantor maupun tas punggung 

sesuai dengan pesanan pelanggan. 

Berikut adalah beberapa kesulitan yang peneliti temukan ketika bertanya langsung 

kepada owner : 

1. Sulitnya mengontrol stock aksesoris tambahan yang digunakan sebagai bahan 

pembuatan tas. 

2. Dengan tidak adanya laporan keuangan pada perusahaan tersebut menyebabkan 

sering lalainya perusahaan tersebut terhadap kontrol piutang dan persediaan barang 

yang ada di gudang. 

3. Sulitnya menentukan laba akibat perbedaan antara kas dan pendapatan itu sendiri. 

Berdasarkan masalah diatas maka peneliti tertarik melakukan analisis perancangan 

Sistem Informasi dalam penulisan skripsi berjudul “Analisis dan Perancangan Sistem 

Informasi Akuntansi Berbasis Teknologi Informasi dengan Model Rapid Application 

Development pada Home Industri “CV.Winner” dengan harapan agar dapat meminimalisir 

masalah yang ada dalam sistem proses bisnis Home Industri “Pembuatan Tas Kantor, Dompet, 

Koper, dan  Ransel” tersebut. 

Harapan peneliti dengan adanya pembuatan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis 

Teknologi pada home industri tersebut maka perusahaan akan menjadi lebih baik dalam hal 
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pencatatan dan keberlanjutan usahanya sehingga dapat bersaing dan memiliki potensi untuk 

mengembangkan usahanya. 

1.2  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan analisis yang ada diatas,peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

permasalahannya sebagai berikut : Bagaimana Merancang Sistem Informasi Akuntansi 

Berbasis Teknologi Informasi dengan model Rapid Application Development di Home Industri 

“Pembuatan Tas Kantor,Dompet,Koper,dan Ransel” (CV.Winner). 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membuat suatu Sistem Informasi 

Akuntansi yang dapat sesuai dengan kebutuhan home industri dan berfungsi untuk 

memperbaiki proses operasional bisnis dan pengambilan keputusan Home Industri “CV 

Winner” tersebut. 

Berikut adalah manfaat dari penelitian ini : 

a. Bagi Home Industri / Usaha tersebut 

Dengan adanya sistem yang berbasis komputer, maka akan mempermudah dan 

memberi manfaat untuk Home Industri tersebut, yaitu membantu proses bisnis lebih 

efisien dan mengurangi kesalahan yang dapat terjadi dalam mengambil keputusan 

dengan adanya laporan keuangan yang lengkap. 

b. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat memberikan wawasan peneliti,pengetahuan dan pengalaman 

tentang perancangan sistem informasi akuntansi dan pembuatan software akuntansi 

pada perusahaan manufaktur. 

c. Bagi pembaca 

Dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan bahan referensi dan menambah wawasan 

bagi pembaca tentang bagaimana melakukan perancangan sistem akuntansi dan 

software akuntansi bagi perusahaan manufaktur, serta penting adanya akuntansi dasar 

serta sistem yang berjalan untuk suatu usaha / perusahaan. 
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1.4 Kerangka Pikir 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelemahan sistem yang sekarang : 

1. Tidak adanya kontrol terhadap 

persediaan. 

2. Terjadi perbedaan antara laba dan 

pendapatan 

3. Sulitnya mengetahui hubungan antara 

laba dan rugi setiap bulan. 

4. Kesulitan mencari berkas transaksi. 

Cara Operasional Home 

Industri : 

“CV WINNER” 

Tidak memiliki pencatatan 

sama sekali 

 

Membuat Sistem Akuntansi Untuk 

Perusahaan dan Perancangan Software 

Akuntansi dengan metode Rapid 

Application Development 

(RAD) 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini pendahuluan membahas tentang tahap awal skripsi yang berisikan latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat skripsi, dan sistematika 

penulisannya. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini landasan teori membahas tentang yang menjadi dasar penulisan dan yang 

berhubungan dengan penulisan, dimana dijelaskan teori singkat tentang system 

informasi akuntansi. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini metode penelitian membahas tentang objek dan lokasi penelitian,struktur 

organisasi perusahaan,sumber dan jenis,pengumpulan,analisis data, gambaran umum 

perusahaan,system yang berjalan saat ini. 

BAB IV ANALISA DAN HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini analisa dan hasil penelitian membahas tentang identifikasi 

masalah,analisa masalah,kebutuhan sistem,dan desain interfacenya. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini kesimpulan dan saran berisikan tentang hasil dari perancangan sistem 

informasi akuntansi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


