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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dewasa ini, perkembangan teknologi informasi semakin bertambah 

pesat dari tahun ke tahun. Hal ini berdampak pada kemudahan di segala 

bidang. Salah satunya adalah kemudahan dalam  perancangan sistem 

perusahaan. Manajemen yang baik merupakan salah satu faktor yang 

mendukung kemajuan suatu perusahaan. Manajemen yang baik dapat dicapai 

apabila sistem perusahaan tersebut telah terancang dan berjalan dengan baik. 

Sebuah perusahaan tersusun dari beberapa sistem, yaitu, sistem pembelian, 

sistem produksi, sistem persediaan, dan sistem penjualan. Setiap sistem ini 

saling terintegrasi dan mendukung kerja antara sistem yang satu dengan 

sistem yang lain. Sistem pembelian digunakan sebagai prosedur untuk 

melakukan pembelian bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu 

barang jadi. Sistem produksi digunakan sebagai prosedur untuk melakukan 

proses produksi yang menggunakan bahan baku yang telah dibeli. Sistem 

persediaan digunakan sebagai prosedur penyimpanan bahan baku maupun 

barang hasil produksi di gudang. Sistem penjualan akan berjalan pada saat 

barang yang sudah diproduksi tadi akan dijual ke konsumen. Jalannya sistem-

sistem yang ada dalam perusahaan bermula dari sistem pembelian, dimana 

perusahaan akan melakukan pembelian bahan baku. Setelah melakukan 
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pembelian, maka sistem persediaan akan mengatur proses keluar masuknya 

bahan baku yang ada di gudang untuk dibawa ke sistem produksi. Sistem 

produksi akan mengatur proses produksi bahan baku menjadi barang jadi. 

Sistem penjualan akan mengatur proses penjualan barang ke konsumen.  

Supaya rangkaian sistem ini bisa berjalan dengan baik, maka diperlukan 

faktor-faktor pendukung, seperti sumber daya manusia yang berkualitas, 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembelian barang, persediaan 

barang, produksi, pemisahan tugas yang jelas, dan penjualan barang. Sumber 

daya manusia yang berkualitas mampu menjalankan sistem yang ada dengan 

baik, sehingga sistem tersebut dapat berjalan sesuai rancangan dan pola kerja 

perusahaan tidak melenceng dari sistem yang ditetapkan. 

Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan dengan pembelian 

barang, persediaan barang, produksi, dan penjualan barang akan digunakan 

sebagai bukti bahwa telah terjadi transaksi yang sesuai dengan dokumen yang 

bersangkutan. Adanya pemisahan tugas yang jelas antar karyawan sangat 

diperlukan, sehingga tidak terjadi kerancuan dalam pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab karyawan. Semua sistem ini juga harus didukung oleh 

informasi yang tepat dan akurat. Dengan adanya informasi yang baik dan 

teratur, maka keseluruhan prosedur dalam perusahaan ini dapat berjalan 

dengan benar dan sesuai dengan rancangan sistem. 

Perusahaan yang penulis pilih sebagai proyek analisis dan perancangan 

adalah PT. Raja Besi. PT Raja Besi merupakan sebuah perusahaan manufaktur 

yang bergerak di bidang industri besi baja yang memproduksi antara lain pipa 
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baja untuk konstruksi, pipa baja untuk perabot, pipa baja lapis seng untuk 

konstruksi dan saluran air, baja canai panas dalam bentuk plat lembaran, baja 

canai dingin dalam bentuk plat lembaran, dan tiang baja listrik dan telepon. PT 

Raja Besi ini berlokasi di jalan Setiabudi 117 Semarang. PT Raja Besi 

dibangun di atas lahan kurang lebih 10 hektar dan memperkerjakan karyawan 

sebanyak kurang lebih 1200 orang. PT Raja Besi membeli bahan baku berupa 

plat baja canai panas (hot roll incoil) baik melalui perusahaan lokal yaitu PT 

Krakatau Steel, maupun dengan mengimpor dari Negara Rusia, Jepang, Cina, 

Malaysia, dll. PT Raja Besi beroperasi selama 24 jam yang dibagi dalam tiga 

shift. 

Sistem-sistem yang ada dalam PT Raja Besi saat ini masih belum 

berjalan dengan baik, karena dalam PT Raja Besi semuanya masih secara 

manual. Maka perlu menggunakan sistem komputerisasi berbasis teknologi 

informasi untuk mengoptimalkan kinerja dari sistem-sistem yang ada dalam 

perusahaan. Sistem komputerisasi ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan-

kesalahan dalam sistem pencatatan secara manual yang sering terjadi seperti 

salah mencatat, salah menghitung dan lain-lain. Jadi, dengan adanya sistem 

komputerisasi ini, kinerja PT Raja Besi dapat berjalan dengan lebih efektif dan 

efisien.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba memilih judul: 

“Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis TI Pada 

PT Raja Besi Dengan Metode Model Driven Development" 
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1.2 Perumusan dan Batasan Masalah 

1.2.1 Perumusan Masalah 

Bagaimana desain sistem informasi akuntansi yang dapat 

mengoptimalkan kinerja dari PT Raja Besi dengan menggunakan 

metode Model Driven Development?  

1.2.2 Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya akan membahas mengenai sistem pembelian 

barang, sistem produksi, sistem persediaan, dan sistem penjualan pada 

PT Raja Besi. 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa dan merancang 

sistem pembelian barang, sistem produksi, sistem persediaan dan sistem 

penjualan barang yang dapat mengoptimalkan kinerja PT Raja Besi. 

Selain itu untuk membuatkan desain tabel dan dokumen agar pencatatan 

bisa dilakukan secara terkomputerisasi. Tidak lagi secara manual. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Bagi PT Raja Besi 

Hasil penelitian dapat memberikan memberikan kemudahan 

bagi pengelola dengan adanya gambaran tentang sistem pembelian 

barang, sistem persediaan, sistem produksi, dan sistem penjualan 

barang sehingga semua sistem dalam PT Raja Besi bisa berjalan 

dengan lancar. 
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b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman 

peneliti. 

c. Bagi Peneliti Lain 

Dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian serupa 

yang akan dilakukan.  

1.4 KERANGKA PIKIR 

 

Gambar 1.1 Gambar Kerangka Pikir 

 

 

PT. Raja Besi 
- Pencatatan masih secara manual 
- Belum memiliki desain sistem berbasis TI 

Pengembangan sistem  
-Identifikasi Masalah  
-Analisis Masalah  
-Analisis Kebutuhan Sistem  

Kelemahan sistem manual 
- Kesalahan dalam pencatatan data dan transaksi akuntansi yang dapat 

menyebabkan salah saji material pada pelaporan keuangan. 
- Kesalahan perhitungan dalam pelaporan keuangan. 
- Kesulitan dalam penyimpanan dan pencarian dokumen bukti transaksi 

pengeluaran, peenerimaan, penjualan, dan pembelian tahun-tahun sebelumnya 
- Kesulitan dalam pengendalian barang masuk maupun keluar 

Desain sistem 
-Model data 
-Model proses  
-Model interface 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab, yaitu: 

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian, 

serta sistematika pembahasan dalam penelitian ini. 

Bab II, merupakan landasan teori dan hipotesis yang akan menguraikan 

bergagai teori, konsep, dan penelitian sebelumnya sampai dengan 

hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini.  

Bab III, merupakan metode penelitian yang berisi mengenai sumber dan jenis 

data yang digunakan, serta gambaran umum obyek penelitian.  

Bab IV, merupakan hasil dan analisis data yang akan menguraikan berbagai 

perhitungan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang 

diajukan.  

Bab V, merupakan kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari analisis yang 

telah dilakukan pada bagian sebelumnya. 
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