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Bab I 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Pada jaman sekarang, teknologi informasi mengalami 

perkembangan yang sangat pesat dan cepat, khususnya teknologi informasi 

akuntansi dalam kegiatan bisnis. Banyak perusahaan yang sudah 

menggunakan pencatatan secara komputerisasi. Perkembangan sistem 

komputerisasi akuntansi juga membuat perusahaan yang menggunakan 

akan merasakan dampak positifnya, khususnya dalam kecepatan, ketelitian, 

dan kepastian dalam proses data akuntansi. Dalam penggunaan aplikasi 

komputer, perusahaan mencatat transaksi-transaksi yang ada sehingga 

menghasilkan laporan-laporan keuangan dengan cepat dan hasilnyapun 

akurat. 

Selain perusahaan, bidang peternakan pun membutuhkan sistem 

akuntansi agar bisa membantu pemilik agar bisa melihat dengan jelas 

perkembangan perternakannya. Akuntansi adalah hal yang penting dalam 

menjalankan sebuah usaha karena akuntansi mencatat semua transaksi 

bisnis yang terjadi, jadi akan lebih baik jika peternakan juga menggunakan 

sistem akuntansi, karena benefit dari sistem akuntansi selain karena 

kecepatan dan ketelitiannya, juga meminimalisir kecurangan yang mungkin 

terjadi. Keuntungan yang lain menggunakan sistem akuntansi adalah hasil 

laporan-laporan keuangan lebih akurat, sehingga memudahkan pihak 
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pemilik untuk mengetahui sampai manakah perkembangan peternakan 

tersebut. 

Pada saat ini, masih banyak peternakan yang belum menggunakan 

sistem akuntansi dengan berbagai macam alasan. Beberapa alasannya 

karena untuk menggunakan sistem akuntansi menyebabkan 

membengkaknya anggaran perusahaan, kemudian takut untuk 

menggunakan sistem, kemudian juga harus ada penyesuaian dari pencatatan 

manual ke pencatatan komputerisasi. 

Peternakan Sapi Bejo adalah peternakan sapi pedaging. Peternakan 

ini terletak di daerah Gunung Pati, Semarang. Usaha Bapak Bejo berdiri 

pada tahun 2012. Peternakan ini dapat dikatakan cukup maju karena sudah 

memiliki lebih dari 20 ekor sapi. Namun, peternakan ini belum memiliki 

catatan akuntansi secara komputerisasi. Belum adanya sistem akuntansi 

menyebabkan berbagai kendala seperti adanya kesalahan dalam pencatatan 

laba atau rugi, dan terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Jika 

peternakan ini menggunakan sistem akuntansi maka peternakan ini menjadi 

lebih maju, cepat dan tepat dalam menggambil keputusan, dan juga 

meminmalisir terjadinya kecurangan. 

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas , maka judul 

penelitian ini adalah: 

“Analisis dan Perancangan Sistem Akuntansi Berbasis Teknologi 

dengan Metodologi Model Driven (MDD) pada Peternakan Sapi 

Pedaging Bejo” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

masalah yang akan dibahas adalah bagaimana desain sistem teknologi 

akuntansi yang dapat membantu Perternakan Sapi Bejo dalam memproses 

kegiatan akuntansi mengenai transaksi-transaksi dan laporan-laporan 

keuangannya menggunakan metodologi model driven yang dapat 

membantu mengembangkan dan memperbaiki kinerja peternakan sapinya. 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat desain sistem 

akuntansi yang tepat untuk peternakan, sehingga dapat membantu dalam 

kegiatan akuntansi peternakan secara tepat, cepat, efisien serta akurat dalam 

menghasilkan laporan-laporan keuangan untuk peternakan sapi tersebut, 

sehingga dapat membantu dalam pengembangan peternakan dan juga dapat 

membantu usaha ini dalam pengambilan keputusan dengan tepat.  

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat bagi: 

1. Bagi Pemilik 

Diharapkan dengan adanya desain komputerisasi akuntansi 

ini dapat membantu pemilik untuk bisa mengambil 

keputusan untuk peternakan secara cepat dan akurat. 
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Kemudian juga bisa membantu pemilik  untuk mengetahui 

bagaimana laju perkembangan peternakan sapinya. 

2. Bagi Penulis 

Penulis dapat menambah ilmu dari adanya penelitian ini. 

Selain itu penulis dapat mengaplikasikan desain 

komputerisasi di perusahaan. 

3. Bagi Pembaca 

Pembaca dapat menambah pengetahuan sekaligus dapat 

mengembangkan desain akuntansi komputerisasi yang telah 

penulis buat. 
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1.4 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Peternakan sapi ini dapat dikatakan sebagai peternakan yang sudah cukup 

berkembang, namun semua transaksi masih dicatat secara manual dengan 

kata lain belum komputerisasi. 

Pembuatan sistem akuntansi dengan metode MDD. 

Menghasilkan desain akuntansi secara komputerisasi yang saling 

terhubung. 

Karena peternakan tidak menggunakan sistem, maka peternakan ini 

memiliki kesulitan: 

1. Pemilik mengalami kesulitan dalam pengecekan ketersediaan 

barang. 

2. Pemilik menjadi lama dan kurang tepat dalam pengambilan 

keputusan. 

3. Tidak mengetahui laba atau rugi dengan akurat. 
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1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab, yaitu: 

Bab I  PENDAHULUAN 

Membahas pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kerangka pikir 

penelitian, serta sistematikapenulisan dalam penelitian ini. 

Bab II  LANDASAN TEORI 

Membahas tinjauan pustaka yang menguraikan berbagai 

teori, konsep dan penelitian yang sebelumnya yang relevan dengan 

penelitian ini. 

Bab III  METODE PENELITIAN 

Membahas metode penelitian berisi mengenai sumber dan 

jenis data yang akan digunakan, gambaran umum obyek penelitian, 

definisi dan pengukuran variabel yang diperlukan dalam penelitian 

ini, serta metode analisis data. 

Bab IV  HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang hasil analiis data dan 

pembahasan. 

Bab V  PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran. 

 

  


