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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, yang 

dikarenakan banyaknya inovasi yang membuat dunia berubah menjadi lebih 

canggih dan lebih memudahkan manusia dalam mengerjakan segala sesuatu. 

Peranan teknologi saat juga berdampak kepada para pengusaha yang ingin 

mengembangkan usaha nya. Para pengusaha juga harus mengikuti era 

globalisasi saat ini, jika tidak maka perusahaan itu bisa saja lengser dengan 

pengusaha baru yang sadar akan teknologi. Maka dari itu dengan adanya system 

komputerisasi yang menyediakan banyak kelebihan, dan juga menghindari 

fraud yang seminimal mungkin, perusahaan pun harus mengambil peluang 

tersebut dengan mengganti sistem yang sudah ada (sistem manual) menjadi 

sistem yang saat ini (sistem komputerisasi). 

Teknologi informasi sangatlah penting dikarenakan informasi adalah 

hal yang sangat penting bagi perusahaan. Seperti hal nya dalam manager 

mengambil keputusan untuk mengembangkan usaha nya menjadi lebih baik. 

Suatu infomasi juga bertujuan untuk mengetahui perkembangan yang terjadi di 

dalam perusahaan seperti contoh pekerja yang kurang efektif dalam 

mengerjakan pekerjaannya. Informasi tersebut harus memuat  data data yang 

jelas, tepat dan akurat. 
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Suatu informasi harus diimbangi dengan system yang hebat dan juga 

harus dengan ketepatan penggunaan peralatan yang akan digunakan sepanjang 

masa. Seperti yang tadi saya sudah katakana bahwa jaman sekarang harus 

menggunakan computer sebagi sarana dalan memberikan informasi yang tepat 

dan akurat, dikarenakan jiga masih menggunakan system manual maka tidak 

luput dari yang namanya human eror. Kelebihan dari penggunaan komputer 

yaitu computer lebih efektif dari manusia, dan dapat menyimpan banyak data. 

PT. Idola Aerindo Udaya adalah perusahaan yang memproduksi dulu 

nya membuat alat yang memudahkan kegiatan operasional di bandara, seperti 

tangga utuk naik penumpang ke pesawat, mobil untuk mengangut bagasi dari 

bandara ke pesawat ataupun sebaliknya, dan banyak lagi. Tetapi dengan seiring 

berjalannya waktu pemilik berpikiran untuk pindah ke dunia otomotif seperti 

membuat jok untuk truk yang salah satu nya yaitu jok truk isuzu dikarenakan 

lebih produktif daripada alat untuk kegiatan bandara. 

Perusahaan tersebut berdiri sejak 4 maret 1992, oleh pendirinya 

bernama Ferry Hendrawan  tetapi dengan berjalannya waktu perusahaan 

tersebut di serahkan kepada anaknya yang bernama Allan Hendrawan. Untuk 

pengolahan data dari PT. Idola Aerindo Udaya sudah menggunakan sistem 

akuntansi yang di terapkan pada excel dan kertas kerja. 
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Kelemahan – kelemahan yang dimiliki PT. Idola Aerindo Udaya antara lain: 

1. Memerlukan waktu yang lebih lama dalam mengolah data 

2. Cek stok barang masih manual. 

3. Memungkinkan terjadinya kesalahan seperti human errors 

4. Penghitungan akuntansi yang masih sulit jika masih menggunakan excel 

dikarenakan masih memasukan rumus dalam mengitung. 

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis mengambil judul 

“Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pada PT. Idola Aerindo Udaya 

Semarang Menggunakan Metode Model Driven Development (MDD)” 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan mengenai PT. Idola 

Aerindo Udaya, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai 

berikut: “Bagaimana merancang sistem informasi akuntansi yang selanjutnya 

bisa diterapkan oleh PT. Idola Aerindo Udaya dengan menggunakan metode 

Model Driven Development (MDD)?” 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini untuk merancang sebuah sistem informasi 

akuntansi bagi PT. Idola Aerindo Udaya dengan menggunakan metodologi 

Model Driven Development (MDD) yang mencakup seluruh proses akuntansi 

dalam berbagai hal secara lengkap. 
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1.4 Manfaat Penulisan 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi pihak yang terkait, yaitu : 

• Bagi Penulis 

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam 

menganalisa masalah yang terjadi dan mencari solusi terbaik sebagai penerapan 

dari pentingnya system infomasi akuntansi.   

• Bagi Pembaca,  

Agar bisa di gunakan sebagai peneliti selanjutnya dan di harapkan bisa 

menambah ilmu pengetahuan mengenai system informasi akuntansi dan bisa 

menjadi refrensi bagi peneliti untuk lebih dalam lagi membahas mengenai 

system informasi akuntansi. 

• Bagi Perusahaan  

Dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memudahkan lebih lagi 

dalam beroperasi supaya bisa jauh lebih efisien dan efektif dari system yang 

sudah ada. Dan perusahaan lebih bisa menggunakan nya untuk masa depan 

yang lebih baik.  
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1.5 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem Informasi Akuntansi  

yang masih sederhana pada  

PT. Idola Aerindo Udaya 

Kelemahan – kelemahan : 

1. Memerlukan waktu yang lebih lama dalam mengolah data 

2. Cek stok barang masih manual. 

3. Memungkinkan terjadinya kesalahan seperti human errors 

4. Penghitungan akuntansi yang masih sulit jika masih menggunakan 

excel dikarenakan masih memasukan rumus dalam mengitung. 

 

Metodologi Pengembangan: 

Model Driven Development (MDD) 

Desain: 

1. Data 

2. Proses 

3. Input 

4. Output  
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini dibagi menjadi 5 bab, supaya 

pembaca lebih mudah dalam memahami, sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan  

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II : Landasan Teori 

Bab ini berisi mengenai teori yang digunakan untuk dasar penelitian untuk 

menganalisis permasalahan yang terjadi dalam penelitian. 

Bab III: Metode Penelitian 

Bab ini berisi mengenai objek penelitian, lokasi penelitian, struktur organisasi, 

metode pengumpulan data. 

Bab IV : Hasil dan Pembahasan 

Bab ini berisi mengenai tahap indentifikasi masalah, tahap analisis masalah, 

tahap kebutuhan sistem, dan tahap desain. 

Bab V: Kesimpulan dan saran 

Bab ini berisi mengenai kesimpualan saran dari hasil perancangan sistem.yang 

telah dibuat oleh analis. 

 


