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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di masa globalisasi saat ini pertumbuhan usaha di Indonesia semakin 

berkembang dan beragam, yang juga dipengaruhi dengan perubahan sistem 

informasi dan teknologi. Dengan begitu suatu usaha dituntut untuk dinamis 

dengan perubahan sistem informasi dan teknologi tersebut. Kemajuan sistem 

informasi dan teknologi yang terjadi dapat mempengaruhi sistematika 

manajemen dalam dunia usaha. Ini sejalan dengan keinginan pelaku usaha 

untuk merubah proses usahanya yang masih dijalankan secara manual dan 

sederhana menjadi usaha yang menjalankan sistem informasi akuntansi 

berbasis komputerisasi. 

Ada beberapa faktor pelaku usaha menginginkan usaha yang berbasis 

komputer yaitu efisiensi waktu, mengurangi kemungkinan human error, juga 

ketepatan dan kemudahan dalam proses pelaporan usaha. Maka akan berbeda 

proses pelaporan usaha yang dijalankan secara komputerisasi dengan usaha 

yang proses pelaporannya masih manual. Dengan alasan tersebut menjadikan 

sistem informasi dan teknologi berbasis komputer sebagai ukuran dari 

kualitas suatu usaha yang sedang dijalankan. Maka semakin berkembang 

suatu usaha, proses usaha yang manual akan semakin ditinggalkan oleh para 
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pelaku usaha karena adanya keakuratan dari sistem usaha yang 

terkomputerisasi.  

Salah satu usaha yang masih menjalankan proses usaha secara manual adalah 

Teras Ami Catering. Teras Ami Catering merupakan usaha katering yang 

didirikan oleh Ami Dyah Kartini pada tahun 2003. Lokasi produksi dan 

kantor Teras Ami Catering berada di Jalan Madukoro 1 no. 257 Semarang 

Barat. Teras Ami Catering merupakan usaha yang bergerak di bidang 

manufaktur. Manufaktur adalah suatu cabang industri yang aktifitasnya 

mengolah bahan mentah menjadi barang jadi.  Produksi utama Teras Ami 

Catering adalah mengolah bahan makanan mentah atau setengah jadi menjadi 

barang jadi berupa makanan.  

Walaupun usaha ini sudah beroperasi cukup lama, tetapi Teras Ami Catering 

belum memiliki sistem akuntansi yang memadai yang berdampak pada proses 

usaha sehingga belum dapat menghasilkan laporan akuntansi yaang berguna 

bagi pihak intern dan ekstern usaha. Dikarenakan belum adanya sistem 

akuntansi yang memadai, Teras Ami Catering belum dapat mengukur kinerja 

usaha dan kesulitan untuk mengetahui informasi laba atau rugi usaha. Pemilik 

juga kesulitan mengetahui informasi persediaan dan pemakaian bahan baku. 

Anggapan bahwa untuk menjadikan usaha yang berbasis komputer dengan 

program akuntansi akan membutuhkan biaya yang besar merupakan salah 

satu penyebab rendahnya perhatian pemilik usaha pada pentingnya 

pengimplementasian sistem akuntansi pada usaha. Padahal saat ini dapat 

ditemukan pengembang software sistem akuntansi yang menawarkan 
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perancangan aplikasi yang mudah digunakan dengan biaya yang terjangkau 

tetapi tetap dapat menghasilkan suatu informasi akuntansi yang tepat bagi 

kelangsungan usaha. 

Perubahan proses usaha dari manual ke sistem informasi akuntansi berbasis 

komputerisasi juga membutuhkan kerjasama didalam intern usaha, dalam 

prakteknya nanti di lingkungan usaha harus dapat meningkatkan kedisiplinan 

dari manajemen untuk melakukan setiap aktifitas usaha berbasis aplikasi 

program akuntansi. Dengan begitu nantinya usaha Teras Ami Catering akan 

menjadi usaha yang produktif yang menghasilkan informasi usaha yang 

efisien, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Dilihat dari permasalahan dan dampak yang didapatkan diatas maka penulis 

mengambil topik skripsi dengan judul ”PERANCANGAN SISTEM 

INFORMASI AKUNTANSI PADA USAHA TERAS AMI CATERING 

DENGAN METODE RAPID APPLICATION DEVELOPMENT (RAD)”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana merancang sistem informasi 

akuntansi pada usaha Teras Ami Catering dengan pendekatan Rapid 

Application Development (RAD)”. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Penelitian ini hanya membahas tentang permasalahan operasional usaha dan 

pencatatan akuntansi pada usaha Teras Ami Catering dan melakukan proses 
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perancangan sistem akuntansi yang telah terkomputerisasi dengan metode 

Rapid Application Development (RAD). 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang suatu sistem informasi 

akuntansi pada usaha Teras Ami Catering dengan menggunakan metode 

Rapid Application Development (RAD), sehingga nantinya sistem tersebut 

dapat menghasilkan laporan usaha yang jelas yang bermanfaat bagi pemilik 

usaha. 

1.5 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Teras Ami Catering 

Meningkatkan kinerja usaha dan memudahkan kegiatan operasional 

usaha. 

b. Bagi Penulis 

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perancangan sistem 

informasi akuntansi serta cara menerapkannya di perusahaan agar dapat 

menghasilkan informasi yang bermanfaat. 

c. Bagi Pembaca 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi mengenai 

perancangan sistem informasi akuntansi dan penerapannya di suatu 

perusahaan. 
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1.6 Kerangka Pikir 

Penulis telah melakukan pengamatan dan wawancara tentang kondisi dan 

kegiatan operasional usaha Teras Ami Catering. Penulis menemukan 

beberapa masalah yang dapat dijabarkan melalui kerangka pikir berikut ini: 
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Bagan 1.1 Kerangka Pikir 

 

 

Kelemahan: 

1. Belum adanya sistem akuntansi yang memadai  

2. Belum dapat mengukur kinerja perusahaan 

3. Belum dapat menghasilkan laporan akuntansi 

usaha 

Perancangan sistem informasi akuntansi 

menggunakan metode Rapid Application 

Development (RAD) 

Hasil: 

1. Pencatatan transaksi akuntansi akan lebih 

sistematis secara komputerisasi. 

2. Efisiensi waktu dalam proses pencatatan. 

3. Laporan keuangan akan dihasilkan secara baik 

dan tepat waktu. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Penulis menyusun sistematika peneltian ini sebagai berikut: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II:  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini dijelaskan sumber teori yang dibahas secara mendalam pada 

bagian pembahasan, yang terdiri dari definisi sistem informasi akuntansi, 

strategi pengembangan sistem, model penggambaran sistem informasi, sistem 

akuntansi biaya, definisi Structured Query Language (SQL), definisi basis 

data atau database. 

BAB III:  METODOLOGI PENELTIAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai objek penelitian serta gambaran umum 

tentang sistem akuntansi yang berlaku saat ini, jenis  dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, metode analisis data. 

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS 

Dalam bab ini berisi hasil dari perancangan sistem informasi terkomputerisasi 

pada Teras Ami Catering menggunakan metode Rapid Application 

Development (RAD).  
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BAB V:  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran kepada objek penelitian 

atas permasalahan yang dialami sehingga sistem informasi berbasis komputer 

dapat berguna bagi Teras Ami Catering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


