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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring perkembangan jaman yang diikuti dengan majunya teknologi 

dibidang informasi pada Era ini banyak membawa perubahan pada kerangka 

sistematika kerja didunia bisnis. Hal itu terlihat dari perusahaan-perusahaan yang 

menerapkan teknologi informasi dalam proses bisnis perusahaan tersebut. Banyak 

faktor yang membuat para pelaku bisnis untuk menerapkan teknologi informasi 

yaitu perusahaan ingin lebih effisien waktu dalam proses bisnisnya, hal itu akan 

lebih menghemat waktu menggunkan teknologi informasi, kemudian efisien dalam 

penghematan biaya yang digunkan, oleh karena itu peran teknologi informasi 

sekarang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan hal itu bisa 

disebut bahwa teknologi informasui dapat dijadikan tolok ukur seberapa tinggi 

kualitas bisnis perusahaan yang telah dijalankan oleh para pelaku bisnis. 

Namun meskipun banyak perusahaan yang telah menerapkan teknologi 

informasi dalam perusahaan bisnis misal nya perusahaan tersebut lebih 

terkomputerisasi (computerized), serba praktis dan lebih cepat tetapi masih 

terdapat pula perusahaan yang dalam proses bisnisnya masih melakukannya secara 

manual baik itu dalam pencatatan dalam laporan keuangan. Alasan beberapa 
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perusahaan yang masih melakukan secara manual dalam proses bisnis nya adalah 

cost dan benefit dari penerapan teknologi informasi tersebut. Hal tersebut wajar 

menjadi salah satu faktor perusahaan menentukan menggunakan teknologi 

informasi tersebut pasalnya selalu terkait dengan masalah biaya atau cost dan 

pelaku bisnis masih ada perasaan ragu-ragu untuk menerapkan teknologi informasi 

tersebut dalam menunjang proses kegiatan bisnisnya.  

Penggunaan teknologi informasi pastinya juga memberikan banyak 

manfaat (benefit) bagi pelaku bisnis. Contohnya dalam bidang akuntansi, 

penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis komputer banyak memberikan 

kemudahan dan lebih cepat dalam menghasilkan informasi yang akurat namun 

tepat waktu, mudah dipahami, dan lebih mudah diterapkan bagi para pelaku bisnis. 

Dapat kita lihat bahwa teknologi menggunakan sistem informasi lebih 

diunggulkan dibandingkan dengan sistem manual, hal ini ditunjukan dengan : 

1. Dari segi informasi yang dihasilkan dengan menggunakan teknolgi informasi 

tentunya lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan sistem manual hal 

tersebut tentunya dapat memberikan peningkatan yang efektif pada bisnis 

perusahaan. 

2. Menggunakan teknologi informasi para pelaku bisnis dapat menekan dan 

meminimalisasi tingkat kesalahan dan meningkatkkan ketelitian dalam proses 

pencatatan dalam laporan keuangan bisnis perusahaan dibandingkan dengan 

sistem manual. 
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3. Menggunakan  teknologi informasi seperti digunakannya sistem informasi 

akuntansi sangat memudahkan pelaku usaha bisnis karena proses dalam 

penjurnalan, posting buku besar, kemudian proses penyusunan laporan 

keuangan perusahaan, kemudian proses rekap laporan-laporan lainnya semua 

proses tersebut dapat dilakukan secara otomatis dengan komputerisasi yang 

lebih cenderung sedikit melakukan kesalahan dibandingkan dengan proses 

manual yang membutuhkan tingkat ketelitian tinggi. 

Menanggapi keraguan dari para pelaku usaha yang memikirkan dari segi 

biaya terhadap pengimplentasian teknologi informasi kedalam bisnis karena harga 

untuk menerapkan lebih mahal namun hal tersebut tidak perlu menjadi keraguan 

lagi karena harga tersebut jauh lebih murah dibandingkan dengan kondisi sebelum 

globalisasi. Karena penggunaan komputer diberbagai kalangan yang terus 

mengalami peningkatan, banyak perusahaan komputer juga melakukan banyak 

inovasi dan mneghasilkan spesifikasi komputer yang lebih canggih dan lebih bisa 

mengikuti jaman namun dengan harga yang masih dapat terjangkau yang tidak 

terlalu banyak mengeluarkan banyak biaya atau cost. Dengan banyaknya produsen 

penggembang komputer juga tidak ketinggalan adanya pengembangan pembuatan 

aplikasi akuntansi dengan harga yang makin terjangkau oleh kalanngan bawah 

maupun menengah sehingga tidak hanya dinikmati oleh para pembisnis kalangan 

atas. Dari penjelasan tersebut para pembisnis tidak perlu khawatir untuk 

menggunakan software akuntansi secara komputerisasi dengan harga yang 

terjangkau. Oleh karena banyaknya manfaat yang dibawa oleh teknologi informasi 
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dengan biaya yang semakin terjangkau atau semakin rendah sekarang maka 

penggunaan teknologi informasi akuntansi perlu menjadi pertimbangan yang 

utama bagi para pelaku bisnis.  

Perusahaan Konveksi  “WEARHOUSE 67” merupakan sebuah usaha yang 

bergerak pada sektor manufaktur. Dalam usaha ini telah dirintis dan didirikan oleh 

Bapak Henricus Anugrah Tri Setiawan yang dibantu oleh pegawainya. Pemilik 

konveksi langsung bertanggung jawab penuh atas semua pelaporan dan pencatatan 

keuangan perusahaan baik itu dalam keluar dan masuknya arus kas yang terjadi 

dalam perusahaan konveksi tersebut.  

Dalam hal ini pemilik konveksi selalu mengalami kendala dalam 

melakukan proses transaksi karena memerlukan waktu yang lebih lama dalam 

proses pencatatan yang masih dilakukan secara manual. Dampaknya pemilik 

kesulitan untuk mengukur keuntungan dan kerugian dari proses bisnis nya 

sehingga laba ataupun kerugian yang didapatkan perusahaan setiap bulannya tidak 

dapat dianggap laba yang akurat. Disamping mengalami kendala dalam 

penghitungan laba dan rugi pemilik juga harus tiap waktu mengecek persediaan 

hal tersebut dilakukan masih secara manual dikarenakan pencatan persediaan juga 

masih manual. Dari kendala dan kelemahan-kelemahan yang diakibatkan dari 

masih manualnya proses kegiatan bisnis di perusahaan tersebut maka perlu adanya 

penunjang dari sistem informasi yang dapat menyelesaikan kendala pemillik 

perushaan konveksi. Berdasarkan permasalahan yang timbul dari perusahaan 

tersebut maka penulis melukan penelitian dengan judul : “ ANALISIS DAN 
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PERANCANGAN SISTEM  INFORMASI AKUNTANSI PADA 

PERUSAHAAN KONVEKSI WEARHOUSE 67 DENGAN MENGGUNAKAN 

MODEL DRIVEN DEVELOPMENT (MDD) “. 

 

B. Perumusan Masalah 

Menemukan banyaknya kendala dan kelemahan dari proses bisnis yang 

terjadi pada. Perusahaan konveksi “WEARHOUSE 67” tersebut, maka diperlukan 

adanya penerapan dari teknologi informasi yang berguna untu menghasilkan 

informasi bagi pemilik perusahaan. Oleh sebab itu penulis dapat merumuskan 

masalah diantaranya sebagai berikut : 

“ Bagaimana desain sistem informasi akuntansi pada perusahaan konveksi 

WEARHOUSE 67 dengan pendekatan metodologi model driven development 

(MDD)”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin disampaikan dan dicapai dari penulis ini adalah 

merancang dan mengimplementasikan aplikasi sistem informasi akuntansi pada 

perusahaan konveksi “WEARHOUSE 67” menggunakan metodologi model driven 

(MDD) yang mencakup seluruh proses akuntansi baik itu dari sistem penjualan 
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barang mentah sampai jadi , pembelian bahan baku, persediaan barang dan bahan 

baku, hingga pelaporan keuangan secara lengkap. 

D. Manfaat Penelitian 

Bagi Obyek Penelitian (Perusahaan Manufaktur “WEARHOUSE 67”) 

Penulis berharap  penelitian yang dilakukan penulis ini dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi pemilik perusahaan dalam menerapkan sistem infromasi 

akuntansi untuk menunjang proses bisnis yang lebih bail dan lebih efisien. 

4.1. Bagi Usaha Konveksi WEARHOUSE 67 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemilik usaha 

dalam menerapkan sistem informasi akuntansi untuk menunjang proses bisnis 

yang lebih baik dan efisien. 

4.2 Bagi Peneliti  

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemilik usaha 

dalam menerapkan sistem informasi akuntansi untuk menunjang proses bisnis 

yang lebih baik dan efisien. 

4.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan refrensi untuk 

mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian dan dapat dikembangkan 

lebih lanjut dengan masalah yang lebih berbeda namun lebih komples. 

4.4 Bagi Pembaca 
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Sebagai sarana dalam penerapan ilmu pengetahuan yang telah didapat dan 

dipelajari selama masa pekuliahan di Unika Soegijapranata. 

Dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh di bangkulu kuliah melalui 

praktek nyata serta menambah wawasan sehingga memungkinkan 

memepertinggi kemampuan dan penugasan tentang analisis dan perancangan 

sistem informasi akuntansi. 
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E. Kerangka Pikir 

 Penulis telah melakukan pengamatan dan survey untuk menganalisis 

mengenai kondisi dan kegiatan bisnis pada perusahaan konveksi “WEARHOUSE 

67”. Dari hasil pengamatan tersebut ternyata ditemukan beberapa permasalahan 

yang muncul selama paroses bisnis tersebut. Untuk mengatasi beberapa masalah 

yang timbul, dilakukan sebuah analisis dan perancangan sistem informasi 

akuntansi yang sesuai dengan karakteristik perusahaan konveksi tersebut. Hasil 

akhir dari perancangan sistem informasi akuntansi ini adalah desain sistem 

informasi akuntansi baru berbasis teknologi informasi. 

 

 

 

 

 

   

Sistem pencatatan dan pengolahan data yang ada diperusahan tersebut masih dilakukan 

dengan sangat sederhana dan dilakukan dengan proses yang masih serba manual. 

 
Terdapat beberapa kelemahan yang terjadi 

 Sulit untuk menentukan laba/rugi usaha 

 Stock Opname barang persediaan masih manual. 

 Penyimpanan bukti nota baik pembelian ataupun penjualan masih berbentuk fisik atau 

rekapan. 

 Pencatatan yang masih manual yang memungkin pemilik perusahaan melakukan 

kesalahan 

 Laba rugi berdasarkan buku penjualan dan buku pembelian. 
Hasil pengembangan sistem informasi akuntansi, meliputi : 

Model Data, Model Proses, Model input dan Model output 

Pengembangan sistem informasi akuntansi terintegritas menggunakan metode model driven 

(MDD), yang mencakup tahap-tahap : 

Identifikasi masalah, Analisis masalah, Aanalisis kebutuhan sistem , Desain 
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Gambar 1.1 Keramgka Pikir 

F. Sistematika Pemilihan Skripsi 

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan penyusunan tugas akhir ini 

maka penulisan menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab yaitu : 

Bab I : Pendahuluan  

Berisikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat dari penelitian, kerangka pikir, serta sistematika penulisan. 

Bab II : Landasan Teori 

Meliputi pembahasan tentang landasan teori yang memuat tentang tinjaun 

pustaka yang menguraikan beberapa teori-teori tentang pengertian sistem, 

informasi akuntansi, sistem informasi akuntansi, database, metedologi 

pengembangan sistem, strategi pengembangan sistem, strategi 

pengembangan sistem, strategi pengembangan sistem, strategi model 

driven development. 

Bab III : Metodologi Penelitian 

Membahas tentang obyek penelitian, metode pengumpulan data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, dan gamabaran umum 

perusahaan. 

Bab IV : Hasil dan Analisis 

Membahas hasil dan analisis perancangan sistem informasi akuntansi 

menggunakan metode model driven 
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Bab V : Penutup 

Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil perancangan sistem yang telah 

dibuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




