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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini teknologi sudah menjadi bagian dari keseharian manusia. 

Mulai dari aktifitas di rumah, lingkungan masyarakat hingga lingkungan 

pekerjaan semua tak terlepas dari peran serta teknologi. Kehadiran 

teknologi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia sekarang 

ini. Seperti halnya teknologi yang dapat di terapkan di rumah seperti 

kamera pengawas (CCTV) yang dipasang dan dapat dipantau oleh sang 

pemilik rumah dimana saja melalui koneksi internet sehingga dapat 

melindungi rumah dan penghuninya dari tindak kriminalitas. 

Dalam dunia bisnis pun teknologi juga memberi kontribusi yang 

berarti. Banyak perusahaan yang mengaplikasikan teknologi untuk 

menunjang aktifitas bisnis perusahaan. Penerapan teknologi pada aktifitas 

persusahaan membuat kinerja perusahaan lebih efektif dan efisien 

sehingga kinerja perusahaan pun menjadi lebih baik dibandingkan dengan 

sebelum menerapkan teknologi. 

Salah satu teknologi yang banyak digunakan oleh perusahaan 

adalah komputer. Seiring dengan berkembangnya teknologi, komputer pun 

terus mengalami perkembangan. Mulai dari untuk perhitungan sederhana, 

kompleks, hingga saat ini komputer dapat mendukung hampir seluruh 

kebutuhan manusia. 
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Peran komputer dalam dunia bisnis khususnya dalam suatu 

perusahaan adalah sebagai alat penyedia informasi perusahaan. Baik 

informasi manajemen, operasional, tenaga kerja, juga keuangan, semua 

dapat disediakan oleh komputer dalam waktu singkat dan tentu saja akurat. 

Berkaitan dengan informasi vital perusahaan, seperti halnya informasi 

keuangan yang sangat perlu di jaga, komputer berperan penting karena 

komputer dapat mengamankan informasi keuangan perusahaan dengan 

baik guna menghindari hal-hal yang berdampak negatif bagi perusahaan. 

Akuntansi merupakan metode pencatatan keuangan yang sudah 

umum digunakan pada setiap perusahaan di dunia. Hasil akhir dari 

akuntansi adalah Laporan Keuangan yang merupakan laporan kinerja 

keuangan perusahaan dalam suatu periode. Laporan Keuangan dapat 

digunakan sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan oleh 

perusahaan dan juga pihak yang berkepentingan. 

Lahirnya akuntansi berbasis komputer mempermudah perusahaan 

dalam aktifitas pencatatan keuangan. Melengkapi akuntansi manual yang 

telah ada sebelumnya, akuntansi berbasis komputer dapat meminimalisir 

resiko-resiko kesalahan pencatatan yang biasanya sering terjadi dalam 

proses akuntansi manual seperti mencatat transaksi yang sudah tercatat 

sebelumnya. Selain itu, akuntansi berbasis komputer juga tentunya 

membutuhkan waktu yang lebih singkat dibandingkan akuntansi manual. 

Namun, tak semua perusahaan mampu menerapkan sistem 

akuntansi berbasis komputer tersebut. Di Indonesia, hanya perusahaan- 
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perusahan besar yang menerapkan akuntansi berbasis komputer, sementara 

perusahaan kecil masih menerapkan akuntansi manual. Hal tersebut terjadi 

karena beberapa kondisi : 

1. Belum memiliki cukup keahlian dalam menjalankan akuntansi berbasis 

komputer 

2. Tidak memiliki cukup biaya untuk menerapkan 

Lunpia adalah produk olahan makanan yang dihasilkan dari 

rangkaian proses pengolahan bahan mentah yang dipadukan menjadi satu 

produk makanan. Melihat panjangnya proses pengolahannya, maka 

diperlukan peran akuntansi dalam pencatatan produksinya. Lunpia Dua 

Warna (LDW), sebuah Home Industry yang memproduksi lunpia dan 

memasarkannya di Jl. Pandanaran, Semarang belum menerapkan sistem 

informasi akuntansi terhadap proses produksi meskipun usaha tersebut 

sudah menginjak usia 12 tahun di 2016. 

LDW hanya melakukan pencatatan penjualan per hari dalam 

sebuah buku yang sudah disiapkan. Pencatatan penjualan manual tersebut 

tentu saja tidak terhindarkan dari kenakalan karyawan yang dapat 

memanipulasi catatan penjualan. Tidak adanya pencatatan pada proses 

produksi juga membuat pemilik tidak dapat dengan pasti menyesuaikan 

persediaan yang masih ada dengan yang sudah terjual. 

Berdasar dari uraian di atas, penulis mencoba membantu mencari 

solusi untuk LDW dengan melakukan penelitian “Analisis dan 
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Perancangan Sistem Informasi Akuntansi pada Usaha Manufaktur 

dengan Metode Model Driven Development (MDD)” 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasar kepada latar belakang yang sudah dijelaskan, maka 

dirumuskan permasalah dalam penelitian ini, yaitu : “Bagaimana 

perancangan sistem informasi akuntansi dengan metode Model Driven 

Development di Lunpia Dua Warna?” 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sistem 

informasi akuntansi berbasis komputer pada Lunpia Dua Warna 

dengan harapan dapat membantu proses bisnis agar lebih efisien 

dan efektif, serta mempermudah pengambilan keputusan usaha. 

1.3.2 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut : 

a. Bagi Lunpia Dua Warna 

Membantu meningkatkan kinerja usaha agar dapat memperoleh 

hasil yang lebih maksimal dan dapat memonitor baik produksi 

maupun penjualan. 

b. Bagi Penulis 
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Menjadi pengalaman dan pengetahuan bagi penulis tentang 

bagaiman cara merancang sebuah sistem akuntansi berbasis 

komputer pada perusahaan manufaktur. 

c. Bagi Pembaca 

Dapat menjadi wawasan tambahan tentang cara membuat 

sistem akuntansi berbasis komputer khususnya untuk 

perusahaan manufaktur 

1.4 Kerangka Pikir 

 

d. Lunpia 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka Pikir 

 

 

 

Perancangan Software Akuntansi dengan metode Model Driven 

Development (MDD) 

Lunpia Dua Warna : usaha manufaktur yang hanya melakukan pencatatan 

transaksi penjualan 

Kelemahan : 

1. Tidak ada pencatatan proses produksi 

2. Pencatatan transaksi penjualan rentan manipulasi 

3. Tidak ada laporan akuntansi 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, kerangka pikir, serta sistematikan 

penulisan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori yang digunakan sebagai dasar 

dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai objek penelitian, sumber dan jenis 

data, metode pengumpulan data, serta gambaran sistem saat 

ini. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Bab ini berisi pembahasan mengenai hasil analisis dan 

perancangan sistem akuntansi berbasis komputer pada 

Lunpia Dua Warna. 

   

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis dalam 

penelitian ini. 




