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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Saat sekarang ini sudah hampir semua jenis usaha baik dagang, jasa, 

maupun manufaktur sudah menggunakan teknologi dan yang terutama adalah 

teknologi informasi. Teknologi Informasi adalah seperangkat atau serangkaian 

alat yang dipakai untuk membantu bekerja dengan informasi serta untuk 

melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan pemrosesan informasi. 

Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi seperti sekarang inipun 

banyak dimanfaatkan pelaku usaha untuk membantu dan memudahkan kelancaran 

usahanya. Selain itu teknologi informasi juga dapat digunakan untuk memantau 

kondisi perusahaan para pelaku usaha tersebut. Karena sebab itu lah banyak 

pelaku usaha mulai meninggalkan sistem manual dan mulai beralih ke sistem 

teknologi informasi (komputerisasi) karena dianggap lebih efisien dan cepat, dan 

terlebih lagi dapat mengurangi faktor human error.  

Keunggulan dari penggunaan system yang terkomputersisasi (Joseph W. 

Wilkinson, 1992) : 

a. Komputer Lebih Efektif dari Manusia 

b. Komputer dapat menyimpan data lebih banyak dibandingkan manusia 

c. Komputer dapat lebih efisien operasinya dibandingkan manusia dan mampu 

melakukan berbagai operasi secara pararel, sehingga meminimalkan beban 

puncak 
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d. Dalam kondisi-kondisi tertentu, komputer mampu memproses transaksi 

secara lebih murah ketimbang yang dilakukan manusia. 

Perusahaan yang penulis pilih untuk dijadikan sebagai subjek untuk 

mengembangkan sistem informasi akuntansi adalah PT. Makmur Grafika. 

Perusahaan ini bergerak di bidang percetakan dan yang dihasilkan sebagai produk 

utamanya adalah mencetak Al-Quran. Perusahaan ini dipegang oleh pemilik 

Saham tunggal yang bernama Bapak Liem Wibowo Halim dan dijalankan oleh 

Bapak Dedy. Perusahaan ini sendiri terletak di LIK Bugangan Baru, Jl. Industri 

VIII B1 B/5-6, LIK Bugangan Baru,Muktiharjo,Genuk. Perusahaan ini sudah 

berdiri sejak tahun 1986. 

Dalam aktivitas usahanya, perusahaan ini sudah menggunakan system 

komputerisasi dengan menggunakan kertas kerja Microsoft Excel. Dengan 

penggunaan Microsoft Excel sendiri, Perusahaan ini masih terdapat banyak 

kelemahan sebagai berikut : 

a. Pemrosesan data yang membutuhkan waktu lama 

b. Data excel lebih rentan hilang ataupun rusak (corrupt) 

c. Tidak dapat membuat laporan secara otomatis karena memerlukan rumus 

excel untuk dapat membuat suatu laporan keuangan untuk perusahaan. 

Berdasarkan kelemahan-kelemahan diatas, penulis mencoba memberi 

masukan untuk perusahaan agar dapat mengganti system excelnya dengan 

menggunakan sistem yang sudah menggunakan basis teknologi informasi yang 

lebih dapat diandalkan baik dari segi kepraktisan dan keamanan. 
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 Dengan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi 

Berbasis Teknologi Informasi Pada PT. Makmur Grafika Dengan Metode 

Model Driven Development (MDD)” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan dari Latar Belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti 

dan diangkat dalam penelitian ini yaitu :  

 Bagaimana perancangan system informasi akuntansi berbasis teknologi 

informasi pada PT. Makmur Grafika dengan metode perancangan Model Driven 

Development (MDD). 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Penelitian yang penulis lakukan ini adalah untuk mendesain 

suatu system informasi akuntansi untuk menggantikan system akutansi dari PT. 

Makmur Grafika yang masih menggunakan Microsoft Excel agar lebih dapat 

menunjang aktivitas pencatatan dan pelaporan akuntansinya dengan menggunakan 

metode Model Driven Development (MDD) 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

   Dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberi suatu manfaat 

kepada : 
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1. Bagi Penulis 

 Penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan penulis untuk dapat 

menganalisa masalah tentang suatu system informasi akuntansi serta mencari 

jalan keluar atau pemecahan masalah yang tepat. 

2. Bagi PT. Makmur Grafika 

 Diharapkan dari penelitian ini dapat mengatasi kelemahan dari system yang 

digunakan oleh PT. Makmur Grafika dan menambah efektivitas dari aktivitas 

pelaporannya. 

3. Bagi Pembaca 

 Sebagai referensi untuk pembaca jika ingin melakukan penelitian dengan 

metode Model Driven Development serta diharapkan dapat menjadi tambahan 

wawasan bagi pembaca untuk ilmu pengetahuan mengenai Sistem Informasi 

Akuntansi. 
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1.5 Kerangka Pikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Kerangka Pikir 

PT. Makmur Grafika 

Sistem Pencatatan dan Pelaporan yang masih menggunakan system 

Microsoft Excel 

Kelemahan Sistem PT. Makmur Grafika: 

1. Pemrosesan data yang membutuhkan waktu lama 

2. Data excel lebih rentan hilang ataupun rusak (corrupt) 

3. Tidak dapat membuat laporan secara otomatis karena memerlukan 

rumus excel untuk dapat membuat suatu laporan keuangan untuk 

perusahaan. 

4.  

Analisis Sistem Informasi Akuntansi dengan metode Model Driven 

Development (MDD) 

Desain Sistem Informasi Akutansi dengan basis TI 

1. Desain Model Data 

2. Desain Model Proses 

3. Desain Model Input 

4. Desain Model Output 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memudahkan 

dalam mengetahui isi, dengan demikian dalam penelitian ini dibagi dalam 5 

bab yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kerangka pikir, dan sistematika penulisan 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori apa saja yang digunakan untuk dijadikan 

sebagai dasar penelitian.  

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang objek dan lokasi penelitian, jenis data dan sumber 

data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data 

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS 

 Bab ini menguraikan tentang hasil serta analisis dari perancangan sistem 

informasi akuntansi dengan menggunakan metode Model Driven 

Development (MDD) 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil perancangan sistem 

yang telah dibuat. 

  




