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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Industri kreatif merupakan industri yang berpotensi dan terbuka luas bagi 

pelaku usaha di Indonesia, dengan adanya kekayaan budaya dan tradisi membuat 

industri kreatif nasional memiliki kreativitas yang tinggi (Situs Kementrian 

Perindustrian, 2016). Industri kreatif telah menyumbang Rp 642 triliun atau 7,05 

persen dari total produk domestic bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2016. Salah 

satu dari sektor industri kreatif yang terus berkembang di Indonesia adalah sektor 

fesyen. (www.beritasatu.com). 

Projek bisnis Fairytale merupakan projek yang bergerak di bidang industri 

kreatif dimana Fairytale menjual berbagai macam jenis aksesoris yang 

dikombinasikan dengan solid perfume yang dimasukkan ke dalam locket. Produk 

solid perfume sendiri memiliki nilai tambah di dalam industri kreatif karena belum 

banyak yang menjual solid perfume yang dikombinasikan dengan aksesoris di 

lingkungan sekitar Indonesia. Aksesoris yang dikombinasikan berupa berbagai 

macam produk seperti kalung, bagcharm vertical dan bagcharm horizontal.  

Fairytale memiliki pesaing dalam aksesoris yaitu Jasmine Tease dimana  

Jasmine Tease menjual berbagai macam aksesoris berupa bagcharm, bracelet, dan 

berbagai aksesoris lainnya. Keunggulan yang dimiliki oleh Jasmine Tease adalah 

mereka memiliki berbagai koleksi dan tema di dalam aksesoris yang banyak, selain 

http://www.beritasatu.com/
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itu Jasmine Tease juga memiliki supplier yang impor dari produk jepang sehingga 

mainan lebih lucu dan bervariasi. (situs jasmine tease, 2013). 

Fairytale memiliki pesaing di dalam solid perfume yaitu Bodyshop dengan 

berbagai aroma (situs bodyshop, 2012). Keunggulan yang dimiliki oleh Bodyshop 

adalah memiliki berbagai cabang yang tersebar di mall dan situs untuk melakukan 

pemesanan sehingga pemasarannya lebih luas. 

Fairytale  memiliki keunggulan di bagian produk dimana aksesoris dan solid 

perfume dikombinasikan menjadi satu produk, pemasaran yang telah dilakukan 

Fairytale telah berhasil mengikuti berbagai macam pameran-pameran yang berada 

di daerah Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Fairytale juga telah melakukan 

penjualan ke berbagai daerah di Indonesia, seperti di Bali, Solo, Semarang, 

Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Fairytale melakukan hubungan dengan 

pelanggannya dengan mendengarkan masukkan yang diberikan untuk 

meningkatkan kualitas produk dan pemasaran.  

Survei yang dilakukan pada 1 Agustus 2016 terhadap pelanggan Fairytale 

mendapatkan beberapa masukan. Feedback yang diberikan Fairytale mendapatkan 

respon positif dan mendapatkan respon yang negatif. Survei yang dilakukan dengan 

membandingkan siklus penjualan, pembelian, HRM, dan manufaktur. Berikut 

merupakan hasil masukkan survei yang telah dilakukan : 
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Divisi permasalahan Komentar Persentase Jumlah 

Pembelian Locket sering lepas atau berkarat 67% 20 / 30 

Penjualan Harga yang diberikan terlalu tinggi 

untuk mahasiswa 

10% 3 / 30 

HRM Service nya lama, perlu ditingkatkan 

lagi 

10% 3 / 30 

Produksi Aroma yang tidak bertahan lama 13% 4 / 30 

Manufaktur - - - 

Table 1.1 Hasil Survei 

Sumber : Internal Perusahaan 

Permasalahan yang terjadi dapat dilihat pelanggan yang memberikan masukkan 

di bagian pembelian, Fairytale memiliki kualitas locket yang sering lepas-lepas atau 

berkarat. Penjualan dan pelayanan yang dilakukan sudahlah baik dan hanya ada 

beberapa pelanggan yang memberikan masukan mengenai harga yang mahal atau 

pelayanan yang terkadang lama. 

Siklus pembelian memiliki peran yang sangat penting di dalam peneliatian ini. 

Sebagian pelanggan Fairytale yang memberikan masukkan terhadap produk 

memberikan masukkan bahwa locket yang dijual sering terlepas. Siklus pembelian 

yang dimiliki oleh Fairytale hanya melihat berdasarkan internal perusahaan atau 

tidak adanya SOP terhadap pembelian barang terhadap supplier. Siklus pembelian 

merupakan salah satu peran penting di dalam berjalannya suatu perusahaan. Peneliti 

ingin meneliti  dengan menggunakan judul Perancangan Sistem Informasi 

Akuntansi Siklus Pembelian pada Fairytale dengan Menggunakan Sistem 

Informasi Akuntansi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah dari data yang telah 

diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana perancangan sistem informasi akuntansi siklus pembelian di 

Fairytale? 

2. Bagaimana kriteria dalam perancangan SOP ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui perancangan sistem informasi akuntansi siklus pembelian 

di Fairytale. 

2. Untuk mengetahui kriteria di dalam perancangan SOP pada perusahaan 

Fairytale. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi wawasan untuk meningkatkan 

pengetahuan terhadap sistem informasi akuntansi flowchart pembelian. 

2. Bagi perusahaan, sebagai sarana untuk membuat flowchart pembelian yang 

efektif dan supplier yang sesuai. 

3. Bagi Universitas, sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya untuk 

mengetahui sistem informasi akuntansi di dalam siklus pembelian Fairytale 

untuk kasus yang serupa. 
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1.5 Lingkup Penelitian 

Untuk menghindari ruang lingkup yang terlalu luas dan penelitian dapat terarah 

dengan baik sesuai dengan tujuan penelitian maka perlu adanya lingkup penelitian. 

Batasan di dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini meneliti pada sistem informasi akuntansi di dalam siklus 

pembelian terhadap satu perusahaan yang di benchmark lalu dibandingkan. 

2. Benchmarking yang dilakukan terhadap lingkup perusahaan mikro. 

  


