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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi di jaman 

sekarang yang semakin canggih menimbulkan dampak yang cukup signifikan 

di segala aspek kehidupan baik di bidang sosial, ekonomi dan budaya. Maka, 

secara tidak langsung kita pun juga harus mengikuti arus tersebut, jika tidak, 

kita akan tertinggal. Begitu juga bagi para pebisnis juga harus mampu 

mengikuti arus perkembangan yang ada supaya usaha mereka dapat terus 

berkembang. Salah satu perkembangan jaman saat ini yang sudah sangat 

terlihat yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi 

informasi tersebut dapat memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan 

dalam menjalankan usahanya diantaranya mampu memberikan informasi 

yang lebih akurat dan tepat bagi pihak manajemen maupun para investor, 

dapat meningkatkan efisiensi waktu serta dapat meminimalisir biaya-biaya 

yang dikeluarkan perusahaan. 

Informasi-informasi dalam sebuah perusahaan sangatlah berpengaruh 

bagi kelancaran kegiatan operasional sebuah perusahaan. Sehingga, sistem 

informasi akuntansi diperlukan oleh sebuah perusahaan guna untuk mencatat, 

menyimpan dan mengolah data, mengelola keuangan perusahaan, serta 

transaksi-transaksi perusahaan yang lebih cepat, tepat dan akurat. 
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Pada saat ini, beberapa perusahaan sudah menerapkan sistem informasi 

akuntansi pada kegiatan usahanya. Tetapi, ada beberapa perusahaan yang 

masih secara manual dalam melakukan kegiatan operasionalnya yang 

mungkin disebabkan karena pemilik perusahaan yang belum sadar dan paham 

akan pentingnya teknologi sehingga akan lebih nyaman melakukan 

pencatatan secara manual. 

Padahal seperti yang kita ketahui, pencatatan secara manual tersebut 

dapat menimbulkan beberapa dampak negatif bagi perusahaan seperti adanya 

kesalahan pencatatan maupun kecurangan yang dapat terjadi dalam 

pencatatan, serta dapat memakan waktu yang lebih lama. 

CV. Sarana Graha merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

manufaktur pembuatan dan penyediaan pintu. Perusahaan ini berlokasi di 

Jalan Majapahit no 19 A  yang digunakan untuk melakukan proses produksi. 

Dengan proses produksi yang ada, tentunya sistem informasi akuntansi 

sangat dibutuhkan oleh perusahaan demi kelancaran bisnisnya. Oleh karena 

itu, sistem informasi akuntansi berbasis komputer yang baik perlu diterapkan 

oleh CV. Sarana Graha supaya dapat mencapai hasil yang maksimal dalam 

bisnisnya.  

Pada kegiatan operasionalnya, perusahaan ini masih melakukan 

pencatatan secara manual.  
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Sehingga, dari pencatatan secara manual tersebut perusahaan memiliki 

beberapa kelemahan, diantaranya : 

a. Selisih antara persediaan yang tercatat dengan persediaan yang ada di 

lapangan 

b. Pencatatan data-data keuangan yang kurang akurat dan lama 

c. Belum adanya pencatatan laporan keuangan 

Berdasarkan pada permasalahan yang terjadi diatas, untuk mengatasi 

hal tersebut maka perusahaan perlu menggunakan sistem yang berbasis 

teknologi informasi agar memberikan hasil yang lebih maksimal, efisien, 

aman, tepat dan akurat dalam kegiatan usahanya. 

Oleh karena itu, guna mengatasi permasalahan yang terjadi pada CV. 

Sarana Graha tersebut, maka disimpulkan perlu dilakukan penelitian untuk 

menganalisa dan merancang sistem informasi akuntansi berbasis teknologi 

informasi dengan menggunakan metode Model Driven Development (MDD). 

 

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan yaitu “Bagaimana rancangan sistem informasi akuntansi berbasis 

teknologi yang dapat diterapkan oleh perusahaan dengan menggunakan 

metode model driven development sehingga dapat mengatasi permasalahan 

sistem akuntansi pada CV. Sarana Graha?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan merancang sebuah desain 

sistem informasi akuntansi berbasis teknologi dengan menggunakan metode 

Model Driven Development sehingga dapat mengatasi permasalahan pada CV. 

Sarana Graha. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Bagi Perusahaan 

Dapat digunakan sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan pada CV. 

Sarana Graha dan dalam menerapkan sistem informasi akuntansi tersebut 

dapat lebih mempermudah proses & perkembangan bisnis perusahaan ke 

depannya agar lebih efektif dan efisien. 
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1.5 Kerangka Pikir 

Perancangan sistem informasi akuntansi yang dilakukan diharapkan 

dapat mempermudah proses bisnis perusahaan yang dapat berpengaruh 

terhadap peningkatan pelayanan terhadap pelanggan. Dengan metode Model 

Driven Development ini, diharapkan dapat menghasilkan suatu perancangan 

desain sistem informasi yang berguna dan tepat sesuai dengan kebutuhan CV. 

Sarana Graha sehingga rancangan tersebut dapat diterapkan ke dalam 

perusahaan yang mampu meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih 

efektif dan efisien. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.1. Kerangka Pikir 

Kelemahan pada CV. SARANA GRAHA 

a. Pemrosesan data secara manual dan beberapa menggunakan excel 

b. Pemrosesan data menjadi cukup lama 

c. Pencatatan persediaan, transaksi, dan laporan yang kurang akurat 

d. Belum adanya pencatatan laporan keuangan 

 

CV. SARANA GRAHA 

Belum menggunakan sistem  yang berbasis teknologi informasi 

dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan. 

Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi dengan 

menggunakan metode Model Driven Development (MDD)  

Desain Model Sistem Informasi Akuntansi : 

1. Desain model data 

2. Desain model proses 

3. Desain model output 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penyusunan laporan penelitian ini sangat 

diperlukan sistematika penulisan dalam beberapa bab dengan susunan sebagai 

berikut : 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Berisi mengenai latar belakang, perumusan dan batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir dan 

sistematika penulisan. 

BAB 2 : LANDASAN TEORI 

Berisi mengenai konsep-konsep teoritis yang menjadi dasar dalam 

penulisan penelitian dan sebagai dasar dalam menganalisa 

masalah yang ada. 

BAB 3 : METODE PENELITIAN 

Berisi mengenai gambaran umum objek penelitian, sumber dan 

jenis data yang digunakan dan metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data. 

BAB 4 : HASIL ANALISIS 

Membahas mengenai hasil analisis yang diperoleh dalam 

keseluruhan penelitian yang dijelaskan secara detil dan terperinci 

dengan metode Model Driven Development (MDD). 

BAB 5 : PENUTUP 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan serta saran-saran dari penulis 

dari hasil analisa yang telah di dapat. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Dengan adanya perkembangan jaman saat ini, setiap perusahaan yang 

ingin berkembang wajib melkaukan kegiatan usaha secara rapi dan tersistem. 

Oleh karena itu, demi kelangsungan usahanya diperlukan sistem informasi 

akuntansi yang jelas dan terstruktur sehingga dapat menghasilkan informasi 

yang tepat dan akurat. 

Maka, sebelumnya perlu diketahui definisi beserta teori mengenai 

sistem informasi akuntansi. Definisi sistem menurut Jogiyanto (2001) 

merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama demi melakukan suatu kegiatan maupun 

menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Sedangkan menurut Widjajanto (2001), 

sistem adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi 

untuk mencapai tujuan tertentu dengan melalui tiga tahapan, yaitu input, 

proses, dan output. 

Berikutnya definisi informasi menurut Baridwan (1985) merupakan 

keluaran (output) dari suatu proses pengolahan data. Output ini biasanya 

sudah tersusun dengan baik dan mempunyai arti bagi yang menerimanya, 

sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan oleh 

manajemen. Sedangkan menurut Jogiyanto (2001) informasi merupakan data 
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yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang 

menerimanya. 

Pengertian akuntansi yaitu sebagai suatu kegiatan menghasilkan 

ikhtisar-ikhtisar, laporan-laporan mengenai aktivitas pencarian dan pendaya-

gunaan sumber-sumber ekonomi dalam perusahaan beserta hasilnya.  

Dengan kata lain, akuntansi menghasilkan gambaran visual tentang hasil 

pelaksanaan kegiatan dan keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh 

manajemen (Harnanto, 1986). 

Menurut Harnanto (1986) sistem informasi adalah suatu kerangka mengenai 

kegiatan pengumpulan dan pengolahan data menjadi sebuah informasi 

maupun media komunikasi serta metode, dari pihak pemberi kepada para 

pemakainya.  

Sehingga, dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem 

informasi akuntansi menurut Widjajanto (2001) adalah susunan berbagai 

formulir catatan, peralatan, termasuk komputer dan perlengkapannya serta 

alat komunikasi, tenaga pelaksananya, dan laporan yang terkoordinasikan 

secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi 

informasi yang diibutuhkan manajemen. 

 

2.2 Komponen Sistem Informasi 

Jogiyanto (2001) mengemukakan bahwa sistem informasi terdiri dari 

komponen-komponen yang disebut dengan istilah blok bangunan.  
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Dan sebagai sistem, blok-blok bangunan tersebut membentuk satu kesatuan 

yang saling berinteraksi. Blok-blok tersebut diantaranya : 

a. Blok masukan (input block) 

Blok ini merupakan input yang mewakili data masuk ke dalam sistem 

informasi. Input tersebut termasuk metode dan media untuk menangkap 

data yang akan dimasukkan, dapat berupa dokumen-dokumen dasar. 

b. Blok model (model block) 

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model matematik 

yang akan memanipulasi data dari input dan data yang tersimpan di 

basis data dengan cara tertentu untuk menghasilkan keluaran sesuai 

keinginan. 

c. Blok Keluaran (output block) 

Dalam blok ini merupakan produk dari sistem informasi yang berisi 

mengenai informasi berkualitas dan dokumentasi yang berguna bagi 

semua tingkatan manajemen serta pemakai sistem. 

d. Blok Teknologi (technology block) 

Blok ini digunakan untuk menerima input, menjalankan model, 

menyimpan dan mengkases data, menghasilkan dan mengirimkan 

keluaran dan membantu pengendalian sistem keseluruhan. 

e. Blok Basis Data (database block) 

Blok ini merupakan keluaran dari data yang saling berhubungan, 

tersimpan pada perangkat keras komputer dan untuk memanipulasi 

digunakan perangkat lunak. Menurut Jogiyanto (2001) basis data 
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(database) diartikan sebagai kumpulan data-data yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di simpanan luar 

komputer dan digunakan perangkat lunak tertentu untuk 

memanipulasinya.  

f. Blok Kendali (controls block) 

Blok ini diperlukan untuk mencegah hal-hal yang dapat merusak sistem 

maupun mengatasi kesalahan-kesalahan yang sudah terlanjur terjadi. 

Hal-hal yang dapat merusak sistem, diantaranya seperti bencana alam, 

api, temperatur, air, debu, kecurangan-kecurangan, kegagalan-

kegagalan sistem itu sendiri, ketidak efisienan, sabotase. 

2.3 Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi 

2.3.1 Pengembangan Sistem 

 Menurut Jogiyanto (2001), pengembangan sistem (systems 

development) dapat diartikan sebagai penyusunan suatu sistem baru 

untuk menggantikan sistem yang lama secara menyeluruh maupun hanya 

memperbaiki sistem yang telah ada. 

Pengembangan sistem diperlukan disebabkan oleh beberapa hal yaitu : 

1. Problems 

a. Ketidakberesan pada sistem yang lama menyebabkan sistem 

yang lama tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang 

diharapkan.  
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Ketidakberesan tersebut dapat berupa : 

 Kecurangan-kecurangan disengaja yang menyebabkan 

tidak amannya harta kekayaan perusahaan dan 

kebenaran data menjadi kurang terjamin. 

 Kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja dapat 

menyebabkan kebenaran data kurang terjamin. 

 Tidak efisiennya operasi. 

 Tidak ditaatinya kebijaksanaan manajemen yang telah 

ditetapkan. 

b. Pertumbuhan organisasi seperti kebutuhan informasi yang 

makin luas, volume pengolahan data semakin meningkat, 

perubahan prinsip akuntansi yang baru sehingga menyebabkan 

sistem lama tidak efektif lagi dan harus disusun sistem yang 

baru untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan manajemen. 

2. Opportunities 

Dalam persaingan pasar dan teknologi informasi yang semakin terus 

menerus berkembang, kecepatan informasi atau efisiensi waktu 

sangat menentukan keberhasilan strategi dan rencana yang telah 

disusun untuk meraih kesempatan-kesempatan yang ada (peluang 

pasar, pelayanan meningkat terhadap pelanggan). Sehingga 

pengembangan sistem sangat diperlukan, agar kesempatan yang ada 

tidak jatuh ke tangan pesaing. 
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3. Directives 

Pengembangan sistem juga bisa terjadi karena adanya instruksi-

instruksi dari atas pimpinan ataupun dari luar organisasi, seperti 

adanya peraturan pemerintah. 

 

2.3.2 Tujuan Umum Pengembangan Sistem Akuntansi 

Tujuan utama pengembangan sistem akuntansi yaitu (Mulyadi, 2008) : 

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha 

baru. 

2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang 

sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun 

struktur informasinya. 

3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan 

intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (reliability) 

informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap 

mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan 

perusahaan. 

4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan  

akuntansi. 
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2.3.3 Metodologi Pengembangan Sistem  

Menurut Mulyadi (2008) pengembangan sistem dilakukan melalui 3 

tahap yaitu : 

1. Analisis sistem (systems analysis) 

Analisis sistem merupakan penguraian suatu sistem informasi yang 

utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk 

mengidentifikasikan dan mengevaluasi pemasalahan, kesempatan, 

hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga 

dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya (Jogiyanto, 2001). 

Tahap ini merupakan langkah awal dalam melakukan 

pengembangan sistem informasi. Pada tahap ini, analis 

mencari/mengidentifikasi informasi dari para pengguna. Hal 

tersebut dapat dilakukan dengan wawancara, memberikan 

pertanyaan-pertanyaan mengenai keadaan yang ada pada saat ini. 

Pada tahap analisis sistem ini, terbagi lagi menjadi beberapa 

tahapan dengan tujuan agar mampu memberikan hasil analisis yang 

valid dan akurat, sehingga dapat menghasilkan desain dan 

implementasi sistem yang tepat. Berikut 4 tahapan pada analisis 

sistem : 

a. Analisis pendahuluan 

b. Penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem 

c. Pelaksanaan analisis sistem 

d. Penyusunan laporan hasil analisis sistem 
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2. Desain sistem (systems design) 

Desain merupakan proses penterjemahan kebutuhan para pemakai 

informasi ke dalam alternatif rancangan sistem yang diajukan pada 

pemakai informasi untuk dapat dipertimbangkan.  

Pada tahap desain sistem terbagi menjadi beberapa tahapan : 

a. Desain sistem secara garis besar 

b. Penyusunan usulan desain sistem secara garis besar 

c. Evaluasi sistem 

d. Penyusunan laporan final desain sistem secara garis 

besar 

e. Desain sistem secara terinci 

f. Penyusunan laporan final desain sistem secara terinci 

3. Implementasi sistem (systems implementation) 

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam melakukan 

pengembangan sistem informasi. Implementasi merupakan 

pelatihan bagi pemakai informasi, pelatihan koordinasi teknisi yang 

akan menjalankan sistem, pengujian sistem baru dan perubahan 

yang dilakukan untuk membuat sistem informasi yang telah 

dirancang dapat diterapkan dalam kegiatan operasional. 
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2.3.4 Strategi Pengembangan Sistem 

Terdapat beberapa strategi pengembangan sistem (Whitten, 2004) : 

A. Model Driven Development (MDD) 

Metode ini merupakan strategi pengembangan  sistem yang 

menekankan pada rancangan gambar model dalam membantu 

mengidentifikasi masalah, kebutuhan bisnis suatu perusahaan dan 

mendesain sistem informasi. 

B. Rapid Application Development (RAD) 

Metode ini merupakan strategi pengembangan sistem yang lebih 

menekankan pada keterlibatan pengguna secara ekstensif dalam 

mempercepat proses pengembangan sistem informasi melalui 

konstruksi prototype sistem. 

C. Commercial Off The Shelf Package Software Route (COTS) 

COTS merupakan sebuah perangkat lunak yang diperoleh untuk 

mendukung kebutuhan bisnis sebuah perusahaan dan sistem 

informasi. Akan tetapi, dalam pengembangan sistem ini, 

terkadang masalah perusahaan belum tentu teratasi karena tidak 

melakukan analisa kondisi sistem perusahaan. 

 

2.4 Alat Bantu Analisis Sistem 

  Dalam alat bantu analisis sistem ini berisi tentang simbol-simbol 

guna untuk mempermudah dalam pembuatan desain sistem maupun 

menggambarkan bagaimana sistem informasi tersebut.  
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Halaman 

lain 

2.4.1 Bagan Alir Data 

Menurut Mulyadi (2008) bagan alir data merupakan suatu model yang 

menggambarkan alir data dan proses mengolah data dalam suatu sistem. 

Simbol-simbol yang biasa digunakan diantaranya : 

 

Proses 

 

Aliran 

 

Penghubung 

 Tempat 

penyimpanan data 

atau arsip 

 Sumber atau 

tujuan data 

Ditunjukkan oleh 

garis alir 

Masukan atau 

keluaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman 

sama 

Aliran data 

Aliran material 

Pengolahan 

data 
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2.4.2 Bagan Alir Dokumen & Sistem 

 Dokumen 

Digunakan untuk 

menggambarkan semua 

jenis dokumen yang 

merupakan formulir 

yang digunakan untuk 

merekam data 

terjadinya suatu 

transaksi. 

 Dokumen & 

Tembusannya 

Digunakan untuk 

menggambarkan 

dokumen asli dan 

tembusannya. 

 Catatan 

Digunakan untuk 

menggambarkan 

catatan akuntansi yang 

digunakan untuk 

mencatat data yang 

direkam sebelumnya di 

dalam dokumen atau 

formulir. 

 Berbagai Dokumen 

Digunakan untuk 

menggambarkan 

berbagai jenis 

dokumen yang 

digabungkan bersama 

di dalam satu paket. 

 Kegiatan Manual 

Digunakan untuk 

menunjukkan pekerjaan 

manual 

 Proses 

Untuk 

menggambarkan 

proses pengolahan 

data dengan komputer 

secara online. 

 Kartu Plong 

Digunakan untuk 

menunjukkan 

input/output yang 

menggunakan kartun 

plong (punched card) 

 Pita magnetik 

Digunakan untuk 

menunjukkan 

input/output 

menggunakan pita 

magnetik 
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Penghubung Halaman 

yang Sama (on-page 

connector) 

Digunakan untuk 

menunjukkan 

penghubung ke 

halaman yang sama. 

 Penghubung 

Halaman yang 

Berbeda (off-page 

connector) 

Digunakan untuk 

menunjukkan 

penghubung ke 

halaman yang lain. 

 On Line Storage 

Digunakan untuk 

menggambarkan arsip 

komputer yang 

berbentuk on-line (di 

dalam memory 

komputer). 

 Keyboard 

Digunakan untuk 

menunjukkan input 

data yang 

menggunakan on-line 

keyboard. 

 Arsip Permanen 

Digunakan untuk 

menggambarkan arsip 

permanen yang 

merupakan tempat 

penyimpanan dokumen 

yang tidak akan di 

proses lagi dalam 

sistem akuntansi yang 

bersangkutan. 

 Simpanan Offline 

File non komputer 

yang diarsip urut 

huruf (alphabetical). 

 Simpanan Offline 

File non komputer yang 

diarsip urut tanggal 

(cronological). 

 Simpanan Offline 

File non komputer 

yang diarsip urut 

angka (numerical). 

 Terminal 

Digunakan untuk 

menunjukkan awal dan 

akhir suatu sistem 

akuntansi. 

 Garis Alir (flowline) 

Digunakan untuk 

menggambarkan  arah 

proses pengolahan 

data. 

N 

 

A 

C 
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 Pertemuan Garis Alir  

Digunakan jika dua 

garis alir bertemu dan 

salah satu garis 

mengikuti arus garis 

lainnya. 

 Penjelasan 

Digunakan untuk 

menunjukkan 

penjelasan dari suatu 

proses. 

 Drum Magnetik 

Digunakan untuk 

menunjukkan 

input/output 

menggunakan drum 

magnetik. 

 Hard Disk 

Digunakan untuk 

menunjukkan 

input/output 

menggunakan hard 

disk 

 Masuk ke sistem 

Digunakan untuk 

menggambarkan masuk 

ke sistem dalam bagan 

alir. 

 Keluar ke sistem 

lain 

Digunakan untuk 

menggambarkan 

keluar ke sistem 

lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke sistem 

penjualan 

Dari pemasok 


