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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Seiring berkembangnya zaman, dunia kini sedang ada pada masa 

globalisasi  yang sedang ditandai dengan maraknya perkembangan teknologi. 

Seperti yang dirasakan saat ini, dengan adanya teknologi pekerjaan menjadi 

mudah, cepat, praktis bahkan mencapai tingkat keakuratan yang tinggi 

sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan saat ini sangat bergantung 

dengan adanya teknologi. Bahkan didalam segmen kehidupan yang kecilpun 

sekarang membutuhkan teknologi untuk mempermudah pekerjaan. Dengan 

demikian secara tidak langsung teknologi sudah menjadi bagian dalam 

kehidupan sehari-hari, baik untuk kepentingan yang besar maupun yang kecil. 

Hal ini telah menimbulkan persaingan dari segala aspek kehidupan untuk 

berusaha memproduksi, mengembangkan, serta menerapkan kemajuan 

teknologi ini. 

Walaupun teknologi sudah banyak berkembang, namun belum 

sepenuhnya teknologi diterapkan dengan baik dan benar. Akibatnya, masih 

ada yang memilih untuk tidak menggunakan teknologi dan melakukan 

aktivitas secara manual. Padahal dalam dunia bisnis teknologi sangat 

dibutuhkan untuk kelancaran usahanya karena teknologi akan sangat 
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membantu dalam hal kecepatan, kemudahan, keefektifitasan dan efisiensi 

dalam bisnis tersebut. 

Sejalan dengan berkembangnya teknologi di era globalisasi ini, keadaan 

bisnis dunia juga berkembang. Persaingan antar bisnis yang kuat dan ketat 

mengharuskan para pebisnis menggunakan teknologi agar bisnisnya berjalan 

dengan lancar dan mampu bersaing dengan pebisnis lainnya. Dengan 

demikian dapat menghasilkan suatu informasi yang berkualitas, dan informasi 

berkualitas hanya dapat dihasilkan dengan suatu sistem informasi yang 

didukung oleh teknologi informasi (Jogiyanto,1999). Dengan adanya 

teknologi informasi dalam perusahaan maka akan dapat meningkatkan 

produktivitas dan efisiensi kinerja dalam perusahaan yang bersangkutan, 

karena segala data dalam perusahaan dapat diolah dengan cepat dan mudah, 

serta target yang diharapkan oleh perusahaan dapat tercapai dengan maksimal 

(Noviana,2011), maka bagi perusahaan implementasi teknologi adalah 

penting. 

Semua perusahaan pasti membutuhkan sistem informasi yang handal dan 

dapat diandalkan, khususnya dalam pencatatan – pencatatan transaksi yang 

terjadi didalam perusahaan. Untuk mempermudah itu Bengkel Suryadi motor 

juga disarankan memakai sistem informasi yang handal. 

Bengkel Suryadi Motor adalah sebuah usaha keluarga yang bergerak 

dibidang perdagangan dan jasa otomotif. Dalam kegiatan berdagangnya, 

Bengkel Suryadi Motor menjual oli dan juga spare part yang dibutuhkan saat 

menangani service dan untuk oli dapat dijual secara retail. Kegiatan jasa pada 
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Bengkel Suryadi Motor hanya pada penanganan mesin mobil yang 

bermasalah. Sistem pencatatan yang ada masih sangat sederhana dan 

dilakukan secara manual. Hal ini berpotensi terjadinya fraud karena belum 

adanya SPI (Sistem Pengendalian Internal) pada proses input dan output dan 

juga dapat menimbulkan penurunan kinerja pada entitas karena kendala yang 

dihadapi sehingga akan berpengaruh pada laba entitas. Jika tujuan SPI (Sistem 

Pengendalian Internal) tidak tercapai maka akan terjadi kendala pada 

pelaporan keuangan dan kurangnya efektif dan efesiensi operasi. Oleh karena 

itu, maka sangat diperlukan sistem komputerisasi pada Bengkel Suryadi 

Motor. Berkaitan dengan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul 

“analisis dan perancangan sistem informasi akuntasi dengan model driven 

development pada Bengkel Suryadi Motor” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu 

“bagaimana rancangan sistem informasi akuntansi dengan metode model 

driven sehingga menghasilkan informasi secara cepat, tepat dan akurat pada 

Bengkel Suryadi Motor?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa dan merancang sistem 

informasi akuntansi dengan Model Driven Development pada Bengkel Suryadi 

Motor agar informasi yang didapat lebih cepat dan kurat sehingga dapat 
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diandalkan, juga meminimalkan fraud yang terjadi dalam Bengkel Suryadi 

Motor. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sebagian pihak seperti: 

 Bagi pemilik Bengkel Suryadi Motor 

Diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan menciptkan 

informasi yang dapat diandalkan bagi Bengkel Suryadi Motor. 

 Bagi penulis 

Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam 

mengembangakan sistem informasi akuntansi, serta menerapkan apa yang 

didapat pada saat kuliah. 

 Bagi peneliti lain 

Dapat memberi masukan dan inspirasi bagi peneliti lainnya. 

 Bagi pembaca 

Pembaca diharapkan mendapat informasi yang berguna dari hasil 

penelitian ini dan dapat memberi masukan atas kekurangan dalam 

penelitian ini. 
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1.5 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  1.1 Kerangka Pikir 

Suryadi Motor masih melakukan sistem informasi manual dan tidak melakukan 

pencatatan secara detail. 

Kendala yang dihadapi: 

1. Transaksi atas pendapatan dan pembelian dicatat tidak lengkap sehingga sulit 

untuk diketahui pendapatan laba sesungguhnya. 

2. Segala informasi mengenai pembelian, persediaan, penjualan tidak dapat 

diakses dengan cepat karena masih menggunakan sistem yang manual. 

3. Tidak adanya kontrol terhadap persediaan. 

Berpotensi terjadinya 

fraud karena belum 

adanya SPI (Sistem 

Pengendalian 

Internal) pada proses 

input. 

Dapat menimbulkan 

penurunan kinerja pada 

entitas karena kendala 

yang dihadapi sehingga 

akan berpengaruh pada 

laba dari entitas. 

Tujuan SPI yang tidak 

tercapai: 

1. Adanya kendala 

pelaporan 

keuangan. 

2. Keefektifan dan 

efisiensi operasi. 

Informasi yang dipakai cepat dan akurat serta dapat diandalkan dengan menggunakan 

metode Model Driven Mevelopment (MDD). 

 Desain proses 

 Desain output 

 Desain input 

 Desain aktivitas pengendalian yang baik: 

1. Perancanan dan penggunaan informasi yang memadai. 

2. Penjagaan yang memadai terhadap aktivitas pencatatan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab, yaitu: 

BAB I :   PENDAHULUAN 

    Latar belakang 

    Perumusan masalah 

    Tujuan penelitian 

    Manfaat penelitian 

    Kerangka pikir 

    Sistematika penulisan 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

    Pengertian dasar sistem 

    Pengertian informasi dan sistem informasi akuntansi 

      Strategi atau metodologi pengembangan sistem 

    Tahap-tahap metodologi model driven 

       Sistem pengendalian internal 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

    Gambaran umum objek penelitian 

     Jenis dan sumber data 

    Metodologi pengumpulan data 

    Metode analisis data 

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 

BAB V : PENUTUP 

 


