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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada zaman sekarang, kemajuan teknologi yang sangat pesat 

menimbulkan berbagai macam dampak terhadap cara hidup manusia 

modern. Kehidupan sosial, ekonomi dan budaya secara tidak langsung 

menerima dampak dari perubahan ini. Sebagai manusia modern yang hidup 

berdampingan dengan perubahan teknologi, maka manusia dituntut untuk 

dapat menyesuaikan gaya dan pola hidupnya. Begitu pula dengan para 

pelaku bisnis, untuk dapat mempertahankan bisnisnya tentunya harus ada 

peningkatan dan evaluasi terhadap teknologi yang digunakan dalam 

menjalankan bisnis. Pemanfaatan teknologi yang paling terlihat dalam 

pengembangan bisnis salah satunya adalah penerapan teknologi informasi. 

Teknologi informasi memberikan banyak keuntungan bagi para pelaku 

bisnis yang mengerti dan mau menggunakan teknologi informasi dalam 

menentukan keputusan yang akan diambil selanjutnya. Keputusan ini juga 

sangat penting bagi para investor, dapat meningkatkan efisiensi waktu. Bagi 

manajemen perusahaan dapat meminimalkan atau bahkan menyelamatkan 

biaya – biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. 

Teknologi informasi sangat penting, karena harus menyajikan 

informasi– informasi yang penting dan akurat. Menurut Mulyadi (2016b:3), 

sistem akuntansi adalah sebuah organisasi formulir, catatan dan laporan 

yang saling berkoordinasi untuk menyediakan informasi keuangan yang 
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dibutuhkan pengguna informasi guna memudahkan pengelolaan 

perusahaan. Oleh sebab itu diperlukan sistem informasi akuntansi yang 

mengatur dan melakukan pengolahan data berbasis sistem, sehingga 

menghasilkan data yang sesuai dan dapat diandalkan oleh pengguna. 

Dengan demikian manfaat dari penggunaan sistem informasi itu sendiri 

dapat dirasakan secara maksimal.   

Pada sebuah perusahaan bernama “Arita Konveksi” yang bergerak 

dalam bidang konveksi yang tengah dalam proses perkembangan tentunya 

memiliki banyak hal yang perlu untuk di evaluasi. Hal-hal inilah perlu 

menjadi perhatian dan evaluasi guna kelangsungan usaha ini ke depan. 

Namun, sebelum membahas beberapa analisis masalah yang dapat menjadi 

kendala dalam proses bisnis “Arita Konveksi”, perlu diketahui bahwa 

produksi Arita Konveksi berasal dua sumber, yakni produksi dari penjualan 

order, dan penjualan dari produksi massal distribusi seperti jilbab, kaos dan 

baju muslim. Hal ini menuntut adanya kesiapan penerimaan pesanan 

maupun produksi guna memenuhi kebutuhan masal.   

Masalah yang harus diperhatikan pertama adalah terjadinya 

kesalahpahaman antara pelanggan dengan penerima pesanan terhadap jenis 

barang yang dipesan. Kesalahpahaman ini dapat mencakup jenis warna, 

jenis kain, ketebalan bahan, bahkan ukuran yang diinginkan. Masalah ini 

cukup berbahaya bagi kelangsungan hidup perusahaan “Arita Konveksi”. 

Apabila kesalahpahaman ini terjadi pada sebuah pesanan yang besar, maka 

kerugian yang besar akan menjadi mimpi buruk bagi pemilik perusahaan. 
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Oleh sebab itu perlu penanganan yang baik dalam penerimaan pesanan 

pelanggan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.  

Masalah kedua yang harus menjadi perhatian adalah tenggang waktu 

dalam pelunasan piutang penjualan. Peraturan batas waktu tempo pelunasan 

piutang sebenarnya telah ditetapkan oleh Arita Konveksi, akan tetapi 

masalah muncul apabila pelanggan yang telah menjadi loyal customer 

meminta dispensasi dalam jangka waktu pembayaran dengan alasan telah 

menjadi pelanggan yang setia. Dispensasi ini bisa saja diberikan kepada 

pelanggan tersebut. Namun dispensasi waktu ini bisa memakan jangka 

waktu hingga lebih dari satu bulan, dan apabila telah lebih dari satu bulan, 

maka bisa terjadi gagal bayar atau beban piutang tak tertagih yang akan 

merugikan Arita Konveksi itu sendiri. 

Masalah ketiga adalah pada pencatatan utang pembelian. Rekap 

permintaan pembelian yang masih dilakukan secara manual dan 

penyimpanan faktur utang pembelian dengan bentuk fisik saja dapat 

menyebabkan beberapa akibat. Antara lain tidak diterimanya permintaan 

pembelian, terselipnya invoice pembelian, hingga dapat mengakibatkan 

denda keterlambatan bayar dari supplier, selain itu apabila penyimpanan 

bukti pelunasan utang sampai hilang apalagi pelunasannya secara cash 

dapat mengakibatkan double bayar terhadap supplier.  

Masalah keempat yang ada dalam Arita Konveksi adalah Perusahaan 

“Arita Konveksi” tidak mengetahui apa saja dan berapa saja stock barang 

yang tersisa pada gudang. Hal ini akan membuat permintaan pesanan 
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pembelian menjadi kacau. Dengan tidak mengetahui jumlah secara pasti 

pada gudang, sedangkan proses produksi harus segera dilakukan akan 

memaksa permintaan pembelian bahan baku dilakukan walaupun mungkin 

saja masih memiliki bahan baku pada gudang. Semakin banyak bahan baku 

yang disimpan akan berakibat pada kas yang berhenti pada modal.  

 Masalah kelima berkaitan dengan mesin yang digunakan Arita 

Konveksi. Perawatan mesin produksi akan selalu membutuhkan biaya, 

biaya tersebut dalam akuntansi disebut biaya overhead pabrik atau BOP. 

Masalah akan terjadi apabila tidak ada penganggaran perawatan mesin 

secara rutin. Pada perusahaan Arita Konveksi, perawatan mesin hanya 

sekedar saat dirasa perlu dan tidak ada penjadwalan yang rutin. Sehingga 

mesin dapat berhenti bekerja atau rusak tanpa dapat diprediksi dan akan 

mengganggu jalannya proses produksi. Perhitungan biaya maintenance 

mesin berhubungan dengan perhitungan HPP. Perhitungan HPP dihitung 

dari jumlah produksi yang dihasilkan oleh mesin. Dengan demikian, 

maintenance mesin dapat dilakukan secara rutin dengan menghitung berapa 

unit yang telah diproduksi setiap mesin. Maintenance mesin akan dilakukan 

setelah jumlah unit yang diproduksi mencapai batas jadwal 

maintenancenya. 

Masalah keenam berkaitan dengan penganggaran biaya. Menurut 

Mulyadi (2016a:194) penggolongan biaya menurut sifatnya dapat 

digolongkan menjadi 6 jenis : 
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1. Biaya bahan Penolong 

2. Biaya reparasi dan pemeliharaan  

3. Biaya tenaga kerja tidak langsung 

4. Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva 

5. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu 

6. Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan 

pengeluaran uang tunai. 

Biaya overhead pabrik didefinisikan sebagai biaya tidak langsung, 

biaya tenaga buruh tidak langsung, dan biaya-biaya lainnya yang tidak 

mudah diidentifikasikan atau dibebankan langsung pada suatu pekerjaan 

(Susilawati & Anton, 2013:65). Selama ini Arita Konvensi masih tidak 

memiliki anggaran yang jelas, segala pengeluaran untuk proses produksi 

selalu dikeluarkan dari dana yang ada dan dana pribadi owner. Jika 

demikian maka laba yang terhitung dengan yang aktual terjadi bisa saja 

berbeda jauh dan akan mengacaukan pengambilan keputusan bagi Arita 

Konveksi itu sendiri. 

Masalah berikutnya yang ada pada Arita Konveksi adalah kontrol 

dalam pengawasan karyawan. Berdasarkan wawancara singkat yang 

dilakukan dengan owner Arita Konveksi. Karyawan akan cenderung 

bekerja lebih cepat saat diawasi oleh owner, dan akan menjadi lebih lambat 

saat tidak diawasi. Dengan penggunaan sistem maka dapat dirancang 

sebuah sistem yang akan memasukkan waktu mulai produksi hingga selesai. 

Dengan demikian dapat diperoleh data waktu proses produksi dari sebuah 
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pesanan, dan akan dijadikan pembanding proses produksi pesanan lainnya. 

Sehingga apabila terjadi keterlambatan dalam proses produksi dapat dicari 

alasan dan akar masalahnya.  

Masalah yang terakhir pada Arita Konveksi adalah tidak adanya 

pelaporan keuangan yang tersusun baik. Sehingga owner akan kesulitan 

dalam mencari data apa saja yang ia perlukan guna pengambilan keputusan 

bisnis. Dengan adanya sistem informasi akuntansi maka laporan akuntansi 

seperti laporan laba rugi, laporan neraca, laporan liabilitas, laporan ekuitas, 

laporan perubahan modal, laporan arus kas, laporan catatan atas laporan 

keuangan. Maka akan dihasilkan pelaporan keuangan yang baik, cepat, dan 

dapat diperoleh kapan saja. 

Oleh sebab itu penelitian ini mengacu pada pengembangan sistem 

basis data yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan Arita 

Konveksi. Dengan demikian diharapkan sistem yang akan diaplikasikan 

dapat berguna dengan baik dan dapat menjaga konsistensi, validitas dan 

integritas data itu sendiri. Selain itu diharapkan pula akan ada optimalisasi 

sumber daya manusia dan efisiensi waktu maupun biaya dalam perusahaan 

“Arita Konveksi”. 

Selain masalah-masalah di atas, pada dasarnya pencatatan akuntansi 

Arita Konveksi masih menggunakan cara manual, dengan adanya sistem 

informasi, maka segala transaksi yang terjadi dapat dicatat secara realtime.  

Dengan proses pencatatan realtime maka hal ini akan membantu proses 

produksi Arita Konveksi. Produksi pesanan dapat berjalan secara urut mulai 
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dari pesanan yang pertama kali masuk, jadi antrean dapat berjalan urut, hal 

ini mengurangi risiko terjadinya pesanan yang lupa dan tertunda akibat 

tertimpa pesanan lain karena kertas pesanan yang terselip. Selain daripada 

itu  dengan menggunakan sistem informasi maka dapat mengurangi 

penggunaan kertas dan mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan faktur 

hilang dan terselip, sehingga segala transaksi dapat berjalan lebih efisien. 

Harapan pelaksanaan yang diinginkan, adalah pengurangan penggunaan 

kertas dan mempermudah proses otorisasi dalam internal perusahaan, akan 

tetapi proses otorisasi kepada konsumen haruslah fleksibel. Dengan kata 

lain tidak boleh memberatkan konsumen, perusahaan harus tetap 

memberikan opsi faktur kertas dengan nomor handphone sebagai bukti 

pemesanan dan pembayaran oleh konsumen. Arita konveksi harus membuat 

dua faktur yakni berbasis sistem dan tertulis, sehingga apabila ada kendala 

yang berhubungan dengan konsumen, Arita Konveksi memiliki bukti 

tertulis maupun digital.   

Berdasarkan seluruh uraian yang ada di atas, disimpulkan bahwa 

penerapan sistem informasi akuntansi sangat diperlukan bagi perusahaan 

“Arita Konveksi”, maka dari itu peneliti akan melakukan analisis dan 

pengembangan sistem informasi akuntansi secara terprogram menggunakan 

metode Rapid Application Development (RAD). 

Menurut Whitten & Bentley (2007:94-104) ada empat rute dan strategi 

pengembangan sistem informasi, salah satunya adalah RAD. Rad sendiri 

adalah strategi pengembangan sistem yang berfokus pada pengembangan 
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sistem dengan cepat, berulang-ulang, dan secara bertahap dari prototipe 

yang dibuat dari sistem yang kemudian dikembangkan menjadi sistem akhir 

(atau prototipe).  

Metode ini dipilih karena RAD sendiri adalah strategi pengembangan 

sistem informasi yang paling mudah untuk diterapkan pada segala bidang 

usaha yang sedang pada tahap perkembangan. Karena Arita Konveksi 

adalah UMKM yang memiliki keunikan dalam proses bisnisnya dan 

memerlukan fitur khusus agar dapat mencakup segala bidang bisnisnya dan 

dapat mengatasi masalah yang terjadi. Maka dengan Pemilihan RAD dalam 

strategi pengembangan sistem informasinya, peneliti dapat dengan mudah 

menciptakan sebuah sistem yang cocok bagi Arita Konveksi.  

Oleh sebab alasan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis 

mengambil judul "Analisis Perancangan Sistem Informasi Akuntansi 

Berbasis Teknologi Informasi dengan Menggunakan Metode Rapid 

Application Development (RAD) pada Perusahaan Konveksi Arita 

Konveksi”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah "Bagaimana perancangan sistem informasi akuntansi pada 

perusahaan Arita Konveksi menggunakan metode Rapid Application 

Development?”. 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari penelitian adalah 

melakukan analisis dan merancang  sistem informasi akuntansi yang tepat 

untuk digunakan oleh perusahaan Arita Konveksi dengan metode  Rapid 

Application Development (RAD). Penelitian ini diharapkan bermanfaat 

bagi: 

1.3.1 Pemilik Konveksi Arita Konveksi 

Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik, maka 

diharapkan kegiatan operasional usaha akan menjadi teratur dan 

dengan mengelola yang dihasilkan, akan meningkatkan laba dari 

usaha “Arita Konveksi”. Dengan sistem yang baik, maka akan 

menghasilkan laporan keuangan setiap bulan yang tepat dan lebih 

akurat yang berdampak pada pengambilan keputusan yang lebih 

berlandasan dan terprogram.  

1.3.2 Peneliti Berikutnya 

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi bagi penelitian berikutnya. Penelitian ini juga diharapkan 

dapat menjadi bahan evaluasi sehingga penelitian berikutnya akan 

menghasilkan penelitian yang lebih tajam dan mendalam. 
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1.4 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arita Konveksi 

(Sebuah perusahaan konveksi yang berada di Semarang) 

Belum menggunakan sistem dengan basis informasi akuntansi dalam 
kegiatan  operasionalnya 

Masalah : 

1. Kesalahpahaman antara pelanggan dengan penerima pesanan 
terhadap jenis barang yang dipesan. 

2. Permohonan dispensasi pembayaran piutang oleh loyal 
customer yang memungkinkan gagal tagih. 

3. Pencatatan permintaan pembelian secara manual dengan bentuk 
fisik saja. 

4. Ketidaktahuan mengenai stock bahan mentah yang berada pada 
gudang. 

5. Tidak ada penganggaran perawatan mesin secara rutin. 
6. Tidak adanya kontrol kinerja karyawan. 
7. Tidak adanya pelaporan keuangan. 

Analisis dan perancangan Sistem Informasi Akuntansi dengan 
menggunakan Metode Rapid Application Development (RAD) 

Strategi Pemodelan RAD 

1. Rencana Kebutuhan (Requirement Planning) 
2. Proses Desain Sistem (Design System) 
3. Implementasi (Implementation) 
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