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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Saat ini teknologi informasi dan ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat 

pesat sesuai dengan kebutuhan masyarakat tak terkecuali di bidang bisnis terutama e-

commerce. Kemudahan yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi serta menjanjikan 

untuk prospek bisnis menjadi alasan para pelaku bisnis mulai menggunakan teknologi 

informasi sebagai instrument mereka dalam menjalankan bisnis secara efisien dan efektif.  

Teknologi informasi merupakan suatu alat yang memiliki banyak kegunaan yaitu 

mengolah, menyimpan, menganalisis data secara cepat, tepat, dan akurat, tak hanya itu 

teknologi informasi juga kerap digunakan untuk pertimbangan pengambilan keputusan. 

Maka dari itu teknologi informasi dapat memberikan nilai lebih dalam meningkatkan 

kualitas kerja dan juga produktivitas. 

Industri 4.0 juga salah satu factor mendorong perkembangan komponen penting 

dalam penerapan teknologi informasi pada dunia e-commerce. Dengan adanya basis data, 

sangat mudah dalam mengolah data yang digunakan perusahaan untuk peningkatan 

aktivitas bisnis yang terjadi di perusahaan. Salah satu model usaha yang menggunakan 

teknologi informasi dalam aktivitasnya yaitu start-up. Start-up adalah perusahaan yang 

diciptakan dan dapat diakses melalui media internet yang diakses melalui website yang 

dioperasikan oleh Windows, Linux, dan Mac Alamsyah, 2010 dalam (Callista, 2019). 

Istilah start-up sendiri mulai popular ketika masa bubble.com yang berlangsung dari tahun 

1998-2000 dan setelah itu start-up mulai berkembang dan pesat hingga sekarang dan mulai 

masuk di Indonesia  

Sejarah start-up di Indonesia memiliki perkembangan yang cukup pesat dan 

menggembirakan, menurut Kompas.com sekarang kurang lebih 1500 start up yang 

beroperasi. Berdasarkan riset pengguna internet di Indonesia mencapai 170 juta pada tahun 

2019. Dapat dibayangkan beberapa tahun kedepan pengguna internet yang disertai daya 

beli masyarakat yang meingkat menjadi lahan berkembang untuk bisnis start-up di 
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Indonesia. Contoh start-up yang sudah sangat maju dan memiliki dampak besar di bidang 

ekonomi yaitu go-jek, bukalapak, dan traveloka.  

Dengan berkembangnya teknologi informasi di Indonesia serta peran pemerintah 

yang terus mendorong perkembangan digitalisasi industry banyak founder-founder start-

up yang memulai rintisannya serta bermunculan komunitas start-up di beberapa kota 

seperti di kota bandung yaitu Bandung Digital Valley (Bandungdigitalvalley.com). Dengan 

perkembangan saat ini penulis tertarik untuk membuat bisnis bermodel start-up yang 

bergerak di bidang jasa pembelian barang yang ada di pasar tradisional yang berbasis di 

Semarang yang bernama Kang Sayur. Tujuan penulis untuk mendirikan start-up ini adalah 

yaitu membantu pasar tradisional untuk mensejahterakan pasar tradisional di Kota 

Semarang yang juga menjadi visi dari start-up.  

Penulis melihat potensi yang ada di pasar tradisional karena memiliki barang yang 

berkualitas serta harga yang terjangkau dan memiliki permintaan yang tinggi dari kalangan 

masyarakat tertentu. Dengan hadirnya start-up ini penulis berharap pasar tradisional dapat 

terbantu di bagian penjualan serta membantu memudahkan kalangan masyarakat yang 

ingin membeli barang di pasar tradisional. Disisi lain pun belum ada digitalisasi yang 

begitu masif di pasar tradisional khususnya di Kota Semarang 

Start-up Kang Sayur dilengkapi dengan database, hosting (mengonlinekan website) 

serta memiliki dashboard untuk mempermudah pelaksanaan operasional yang meliputi 

penjualan dan pengiriman barang. Nantinya aplikasi ini hadir di Play Store maupun di App 

Store. 

penulis akan menerangkan model bisnis yang akan dijalankan start-up Kang Sayur, 

mulai dari pengoperasiannya sampai model e-commerce. Usaha ini hadir untuk 

mempermudah pembeli untuk membeli barang di pasar tradisional dengan bantuan 

teknologi. Walau memang belum memiliki fitur-fitur canggih seperti start-up go-jek/grab, 

usaha ini sudah memiliki system informasi akuntansi yang memadai meliputi penjualan 

dan persediaan. Model e-commerce dari usaha ini yaitu B2C dimana kita sebagai penyedia 

layanan ke pembeli dengan berbagai macam barang pasar tradisional yang siap dijual.  
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Teknologi yang dimaksudkan adalah penggunaan database, server, hosting ( 

mengonlinekan website ) yang terintegrasi dengan layanan app store dan play store. Dalam 

pelaksanaan penjualan, pembeli akan menjumpai tampilan yang memadai yang berisi jenis 

dan harga barang, status pembelian, keranjang pembelian, akun, fitur bantuan, promo, dan 

seputar informasi mengenai barang yang akan dijual. Pemesanan oleh pelanggan akan 

otomatis masuk ke dashboard informasi Kang Sayur dan pengiriman barang akan 

dilakukan oleh driver Kang Sayur hari esoknya dalam pukul 04.00-12.00 sesuai jam yang 

dipilih oleh pelanggan karena system penjualannya adalah pre-order, pengiriman barang 

akan dikenakan  biaya pengiriman dan biaya pemesanan. Dalam pemilihan barang memang 

belum terintegrasi dengan setiap vendor yang ada di pasar, bisa dikatakan driver akan 

mengambil barang yang dipesan dalam vendor yang memiliki harga paling murah di pasar 

tradisional dan dalam pengiriman belum terintegrasi otomatis dengan API maps karena 

keterbatasan fitur 

Penulisan skripsi ini mengacu pada pembuatan prototype dari start-up kang sayur 

dan pengembangan system yang lebih baik dan efisien sehingga lebih optimal dalam 

pengoperasional perusahaan ini. Maka dari itu penulis akan menggunakan metode RAD ( 

Rapid Application Development )  
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1. Metode Rapid Application Development (RAD) dapat merancang system dengan cepat dan 

efisien sehingga dapat menekan waktu 

2. Rapid Application Development dapat dipantau dengan mudah karena menggunakan 

prototype sehingga user nantinya mudah mengetahui system mana yang akan dikembangkan 

3. Rapid Application Development (RAD) memiliki tampilan yang lebih nyaman dan standart 

dengan bantuan software-software pendukung 

4. Rapid Application Development (RAD) lebih fleksibel karena dapat dikembangkan pada saat 

yang bersamaan 

 

Maraknya penggunaan internet di Indonesia, memicu perkembangan e-commerce 

yang sangat pesat karena digitalisasi sudah menjadi makanan sehari-hari yang berdampak 

memudahkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tak terkecuali usaha start-up Kang 

Sayur. Digitalisasi pasar tradisional sudah masuk di Kota Semarang, walau memang belum 

semarak di Ibukota Jakarta seperti Tumbasin dan Fresh Market. penulis akan menjelaskan 

perbedaan dan keunggulan start-up Kang Sayur dengan kedua platform sejenis. 

Tumbasin adalah Start-Up yang didirikan pada tanggal 19 Mei ini juga berplatform 

pasar tradisional yang didirikan di Kota Semarang, tetapi ada beberapa perbedaan 

mengenai halaman belanja. Halaman belanja Tumbasin, menurut penulis tidak efisien 

karena memerlukan layer baru untuk melihat barang belanjaan dan akan hilang ketika 

berganti halaman atau kembali ke halaman sebelumnya. Dari hal tersebut tentu akan 

membuat pelanggan harus mengingat barang yang akan dibeli dan merepotkan pelanggan, 

tentunya akan mempengaruhi penjualan dari usaha tersebut. Berbeda dari Kang Sayur 

halaman belanja akan terus ditampilkan walau berbeda halaman, hal ini akan membuat 

pelanggan mudah mengingat yang akan dibeli serta lebih efisien seperti pada halaman 

belanja Go-food atau Grab Food yang nantinya akan lebih berpengaruh positif ke 

penjualan. 
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Gambar 1.1 Platform Tumbasin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Memiliki platform yang sama yaitu pasar tradisional berbasis di Kota Semarang 

menggunakan system informasi dalam pengoperasiannya. Perbedaan mendasar terlihat 

dari aplikasi Fresh Market, aplikasi ini belum mencakup pengguna App Store dan bisa 

dikatakan hosting dan server belum terintegrasi ke Apple, hanya ke Play Store. Dalam hal 

ini Start-up Kang Sayur lebih unggul dalam perluasan cakupan penjualan dan system 

informasi dimana dapat mencakup pengguna App 

Store maupun Play Store. 

 Gambar 1.2. Platform Fresh Market 
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Dalam aplikasi Kang Sayur yang akan dikembangkan, nantinya akan menerapkan 

konsep penerapan CRM untuk menjaga kepuasan pelanggannya agar tepat sasaran. CRM 

( Customer Relationship Management) adalah komponen strategi manajemen untuk 

mengetahui sebanyak mungkin kebutuhan dan perilaku pelanggan, yang nantinya untuk 

meningkatkan pelayanan yang optimal agar indikator kepuasan pelanggan terpenuhi dan 

menciptakan pelanggan yang loyal. Di era sekarang CRM banyak diaplikasikan melalui 

software yang ada seperti CRM salesforce, Zoho, dan lain-lain. Dengan CRM, pemilik 

usaha bisa menjaga kepuasan pelanggannya.  

 

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan menulis dan merancang system 

informasi akuntansi berbasis teknologi menggunakan metode Rapid Application 

Development (RAD) yang dapat memaksimalkan pembuatan prototype dari start-up Kang 

Sayur. Maka perumusan secara umum adalah bagaimana perancangan dan penerapan 

system informasi dengan metode Rapid Application Development (RAD) pada start-up 

Kang Sayur 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk merancang system informasi akuntansi berbasis 

teknologi yang sesuai dengan karakteristik start-up Kang Sayur untuk membuat prototype 

bagi user dan memiliki system yang efisien dan efektif dan optimal dalam 

pengoperasiannya  

Penelitian ini diharpkan bermandafaat bagi  

1. Penulis 

- Sarana menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan jurusan akuntansi 

Unika Soegijapranata 

- Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan dalam membuat start-up beserta 

prototype yang akan diteliti 

- Sebagai prasyarat kelulusan ujian skripsi  
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2. Start-up Kang Sayur 

- Dengan adanya penelitian ini, Start-Up Kang Sayur dapat dikaji secara akademik  

- Mendapat referensi dan masukan dari dosen pembimbing maupun penguji untuk 

kelangsungan perancangan dan pembangunan Start-Up Kang Sayur 

3. Penelitian berikutnya 

- Sebagai bahan referensi untuk penelitian dibidang system informasi akuntansi di 

penelitian berikutnya 

 

1.4 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penulis yaitu memiliki urutan sebagai berikut : 

 BAB 1 : PENDAHULUAN 

Desain Data 

Ide digitalisasi 

pasar 

Desain 

Proses Merancang menggunakan 

metode RAD 

Desain 

Input 
Komponen 

pembuatan Sistem 

Desain 

Output 
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Pada bab ini akan membahas latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

serta kerangka pikir yang menjadi pokok pembahasan pada topik ini yang akan dijabarkan 

dan dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya  

BAB II : LANDASAN TEORI  

Bab ini akan membahas teori-teori dan konsep gambaran pengembangan system 

informasi yang digunakan dalam penelitian, dan digunakan sebagai acuan dalam 

penyelesaian masalah sebagai landasan dalam melakukan penelitian.  

 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum obyek penelitian yang 

mecakup, prosedur yang sedang berjalan, permasalahan yang dihadapi, dan alternatif 

pemecahan serta metode analisis data.  

 

 

  

BAB IV : PERANCANGAN SISTEM   

Bab ini akan membahas mengenai hasil dan analisis perancangan sistem informasi 

akuntansi menggunakan metode Rapid Application Development (RAD).  

 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini akan membahas simpulan dan penelitian yang dilakukan dan saran-saran 

yang diusulkan untuk pengembangan lebih lanjut agar tercapai hasil yang lebih baik. 

 

 

 

 

 

 


