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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada zaman yang sudah sangat maju ini, kita sebagai masyarakat 

harus bisa beradaptasi dengan berbagai perkembangan yang sudah sangat 

modern, dimana salah satu contoh perkembangannya adalah perkembangan 

teknologi yang mengharuskan kita untuk menggunakan teknologi – 

teknologi yang dinilai sangat canggih. Teknologi merupakan hasil dari 

kemajuan jaman yang tercipta dari berbagai pikiran para ahli yang 

berkembang yang sangat berguna untuk kita dalam menjalankan kehidupan 

kita sehari – harinya. Banyak sekali pengaruh yang dihasilkan dari 

perkembangan teknologi. Salah satu pengaruh dan kegunaan teknologi 

dalam kehidupan sehari – hari adalah dalam sebuah bisnis, yaitu teknologi 

berperan dalam membantu proses berjalannya sebuah bisnis. Teknologi 

mempermudah jalannya proses bisnis menjadi proses yang lebih efektif dan 

lebih efisien. Teknologi mengubah pola pikir banyak orang dalam 

menjalankan sebuah bisnis.  

Penggunaan teknologi dalam suatu bisnis dapat dicontohkan 

dengan penggunaan sistem informasi akuntansi untuk membantu 

menjalankan sebuah bisnis. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang 

digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan mengolah data 

untuk menghasilkan suatu informasi akuntansi untuk memudahkan dalam 
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pengambilan keputusan para pengguna informasinya (Romney and Steinbart 

2018). Sistem ini meliputi orang, prosedur dan instruksi data perangkat 

lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal dan 

ukuran keamanan. Dengan adanya sistem informasi akuntansi ini, suatu 

perusahaan dapat menginput, dan mengolah data dengan cara yang mudah 

dan tidak memakan waktu yang lama. Sehingga dengan menggunakan 

sistem informasi akuntansi ini, sebuah perusahaan dapat mempercepat 

proses pekerjaan. Selain itu sistem informasi akuntansi ini berguna untuk 

menghasilkan laporan – laporan yang dapat membantu pihak manajemen 

ataupun owner dalam mengambil keputusan berdasarkan laporan yang 

dihasilkan dari olahan data dalam sistem informasi akuntansi tersebut.  

Dalam penelitian ini, obyek yang saya pilih adalah Elia Bakery, 

dimana Elia Bakery ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

industri makanan, yaitu industri roti dan kue. Perusahaan Elia Bakery ini 

telah menjalankan industri di bidang makanan sejak tahun 1999 dan 

mematenkan namanya pada tahun 2002.  

Sampai saat ini Elia Bakery hanya menggunakan sistem informasi 

akuntansi untuk penjualannya saja, sedangkan untuk menghasilkan laporan – 

laporan seperti laporan neraca dan laporan laba rugi, Elia Bakery masih 

menggunakan jasa konsultan untuk menghasilkan laporan tersebut, dimana 

jasa konsultan tersebut tidak bisa melihat secara langsung data yang ada 

dalam sistem penjualan di Elia Bakery, tetapi hanya berdasarkan data yang 
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diberikan oleh owner Elia bakery dan dengan dilakukannya hal tersebut 

maka dapat menjadikan data yang diberikan tidak akurat.  

Selain itu perhitungan konsultan tersebut juga dapat mengalami 

kesalahan perhitungan sehingga laporan yang dihasilkan tidak dapat 

sepenuhnya dipercayai, dan hasil dari laporan yang salah tersebut dapat 

menghasilkan pengambilan keputusan yang salah oleh owner Elia Bakery. 

Sistem Elia Bakery juga tidak memiliki batasan dalam produksinya sehingga 

dapat menyebabkan persediaan produk menumpuk dan bisa rusak atau 

bahkan dapat kekurangan stok.  

Maka dari itu sistem informasi yang baik diperlukan dalam 

perusahaan Elia Bakery ini untuk dapat mengontrol dan menjalankan 

perusahaannya dengan mudah dan menghasilkan laporan – laporan yang 

diperlukan,  sehingga kami memilih untuk membangun sistem informasi 

akuntansi yang baik untuk Elia Bakery ini dengan menggunakan pendekatan 

Rapid Application Development (RAD).  

Saat ini perusahaan Elia Bakery telah menggunakan sistem untuk 

penjualannya saja sedangkan sistem akuntansinya belum ada sehingga tidak 

bisa menghasilkan laporan keuangan sendiri dari sistem tersebut. Selain itu 

dalam hal produksi, Elia Bakery tidak memiliki batasan maksimal dan 

minimal produksi sehingga dengan kekurangan dan kelebihan yang ada 

tersebut menggunakan pendekatan RAD merupakan keputusan yang diambil 

karena RAD merupakan pendekatan yang fleksibel dan cepat dibandingkan 

dengan pendekatan lainnya. Penggunaan RAD akan menyesuaikan dan lebih 
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menyempurkan pekerjaan pada perusahaan Elia Bakery dan juga 

menyelesaikan masalah Elia Bakery. Dalam sebuah perusahaan pasti 

mempunyai keinginan untuk mengembangkan usahanya, sehingga 

pendekatan RAD ini sangat cocok karena pendekatan ini dapat 

menyesuaikan langsung dengan kebutuhan pengguna. Pengembangan sistem 

akan menggunakan software ERP bernama “Odoo” sebagai alat bantu untuk 

menciptakan sistem yang dibutuhkan perusahaan Elia Bakery dengan 

pendekatan RAD. Penggunaan alat bantu Odoo ini disebabkan karena 

beberapa alasan yaitu Odoo menyediakan banyak  modul yang diperlukan 

untuk membangun sistem informasi akuntansi yang baik. Odoo merupakan 

software ERP yang berbasis web sehingga dapat diakses dimanapun dan 

hanya membutuhkan internet untuk mengaksesnya sehingga hal ini 

memudahkan penggunannya yaitu pemilik bisnis. Penggunaan Odoo juga 

didasarkan karena dengan menggunakan alat bantu ini, kami dapat secara 

langsung menganalisis dan membangun sendiri sistem informasi akuntansi 

yang dibutuhkan tanpa bantuan dari programer. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, dan dengan 

memperhatikan kelebihan dan kekurangan perusahaan maka kami 

merumuskan masalah sebagai berikut “Bagaimana analisis dan perancangan 

sistem informasi akuntansi yang baik dengan pendekatan Rapid Application 
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Development (RAD) untuk mempermudah proses bisnis dan menyelesaikan 

masalah yang ada pada Elia Bakery?”. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menganalisis dan merancang sistem informasi akuntansi yang 

baik dengan pendekatan Rapid Application Development (RAD) untuk 

mempermudah proses bisnis dan menyelesaikan masalah yang ada pada Elia 

Bakery. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Bagi Pengembangan Ilmu 

Manfaat penelitian ini adalah  memberikan referensi  tentang 

perancangan sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan 

kebutuhan bisnis perusahaan. 

1.4.2. Bagi Perusahaan Elia Bakery 

Manfaat penelitian ini bagi Elia Bakery adalah  memberikan 

kontribusi yang berguna untuk membantu Elia Bakery 

mengembangkan bisnisnya dan membantu Elia Bakery untuk 

memudahkan kontrol perusahaannya. 
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1.5. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kelemahan 

1. Tidak ada batasan maksimal dan minimal produksi roti dan kue sehingga 

dapat menyebabkan persediaan roti dan kue menumpuk dan bisa rusak 

atau kekurangan persediaan. 

2. Belum menggunakan sistem yang  dapat menghasilkan laporan 

keuangan, owner membayar konsultan untuk menghasilkan laporan 

keuangan sehingga dapat terjadi human error (kesalahan perhitungan), 

selain itu harus mengeluarkan biaya lebih untuk jasa konsultan. 

 

Perusahaan Elia Bakery dapat memperbaiki proses bisnisnya dan mengatasi 

kesalahan perhitungan laporan dengan menggunakan sistem baru yang lebih 

baik yang akan dibuat dengan menggunakan pendekatan RAD (Rapid 

Application Development) 

 

Elia Bakery 

Perusahaan yang bergerak pada bidang industri roti dan kue 

Penyelesaian masalah dengan pendekatan RAD 

1. Requirement planning 

Menemukan masalah yang ada dalam perusahaan Elia Bakery  

2. RAD design workshop 

Menghasilkan sebuah prototipe dengan menggunakan software ERP 

bernama Odoo untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam Elia 

Bakery dan menyempurnakan prototipe tersebut berdasarkan 

kebutuhan pengguna. 

Dengan pendekatan RAD maka dalam sistem yang akan dibuat 

akan diberikan fitur dimana kita dapat menentukan batasan 

maksimal dan minimal produksi barang jadi berdasarkan persediaan 

yang ada. 

Selain itu dengan pendekatan RAD, Elia Bakery juga akan 

mendapatkan fitur dimana sistem akan dapat menghasilkan laporan 

keuangan yang dibutuhkan Elia Bakery.  

3. Implementation  

Sistem yang sudah jadi akan diperkenalkan kepada Elia Bakery 

untuk mendapatkan persetujuan apakah sistem sudah siap 

digunakan dan dapat menyelesaikan masalah yang ada, baru 

setelahnya akan di uji coba oleh perusahaan Elia Bakery. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

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

BAB 1 Bab satu ini berisi tentang pendahuluan yang didalamnya  

terdapat analisa masalah yang ada dalam perusahaan dan 

menjelaskannya pada latar belakang kemudian merumuskan 

masalah pada perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kerangka berpikir, dan sistematika penulisan. 

BAB II Bab dua berisi tentang teori – teori yang digunakan dalam 

melakukan penelitian. 

BAB III Dalam bab 3 ini, kami menuliskan gambaran perusahaan yang 

digunakan sebagai obyek penelitian, obyek dan lokasi 

penelitian yang dipilih, jenis dan sumber data yang akan 

digunakan, metode pengumpulan data,   desain dan teknik 

analisis data.  

  


