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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada masa globalisasi saat ini, memang telah terjadi perkembangan 

ilmu khususnya di bidang teknologi yang semakin pesat pada industri – 

industri atau usaha di Indonesia. Hal ini mengakibatkan dengan munculnya 

perkembangan teknologi yang semakin pesat dapat meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi dalam kinerja dalam suatu usaha atau industri serta dapat 

berpengaruh terhadap bidang ekonomi. 

Perkembangan teknologi di setiap usaha membutuhkan sistem 

informasi akuntansi yang baik untuk mengolah data dalam laporan keuangan 

yang dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun pihak - pihak yang 

bersangkutan. Oleh karena itu, dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu 

di bidang teknologi saat ini banyak industri atau usaha mengubah sistem 

pencatatan manual menjadi sistem berbasis komputer, yang bertujuan untuk 

menjamin bahwa seluruh sistem informasi dapat berfungsi secara optimal 

dalam pengolahan data secara lancar sesuai dengan yang direncanakan 

(Krismiaji, 2002) sehingga dapat mengurangi resiko kecurangan ataupun 

kerugian yang ada. 
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Pada dasarnya imformasi akuntansi mempunyai tujuan untuk membawa 

perusahaan semakin efisien dengan kinerjanya sedangkan dalam sistem 

informasi akuntansi memberi kemudahan menghasilkan informasi yang 

akurat dapat dipahami dan tepat waktu. Secara sederhana sistem informasi 

berbasis komputer mempunyai keunggulan dibandingkan sistem berbasis 

manual, seperti halnya dengan: 

1. Informasi yang dihasilkan lebih akurat, detail dan cepat 

dibandingkan sistem manual, sehingga dapat meningkatkan 

efektivitas bisnis perusahaan. 

2. Meningkatkan ketelitian dan dapat mengurangi kekeliruan dalam 

proses pencatatan bisnis. 

3. Dapat mempermudah dalam penjurnalan, posting buku besar, 

penyusunan laporan keuangan, dan laporan lainnya secara otomatis 

sehingga dapat mempermudah juga bagi pelaku bisnis dalam 

mengambil keputusan untuk proses bisnisnya. 

 Industri Mebel Jati milik pak Sahid merupakan industri rumahan 

(Home Industri) yang bergerak dalam bidang semifaktur perabotan rumah 

tangga yang bertempat tinggal di daerah Pondok Raden Patah II nomer 20/21 

RT 11/RW 07 Sayung Demak. Dalam menjalankan kegiatan produksinya 

memiliki 4 karyawan termasuk pemilik perusahaan dan 2 karyawan 

serabutan, untuk masing –masing karyawan bekerja untuk membantu proses 

pembuatan mebel barang setengah jadi menjadi barang jadi (perabotan rumah 

tangga  dan kantor) sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan diantaranya 4 
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karyawan termasuk pemilik perusahaan  bertugas dalam produksi, dan 2 

karyawan sebagai supir. 

Industri Mebel Jati “Pak Sahid“ ini dalam setiap aktivitasnya masih 

melakukan sistem pencatatan akuntansi secara manual dan belum sama sekali 

menerapkan bahkan menggunakan sistem teknologi komputerisasi sehingga 

membuat sulit dalam pencarian dan pengecekan data maupun seperti untuk 

mengetahui besar laba rugi yang di dapat perusahaan secara akurat dan detail 

secara cepat. 

Berdasarkan masalah diatas diperlukan adanya dukungan dalam 

mengatasi kelemahan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemilik, maka 

penulis tertarik  membuat suatu penelitian dengan judul “ANALISIS DAN 

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA INDUSTRI 

MEBEL JATI JEPARA DENGAN MODEL DRIVEN DEVELOPMENT 

(MDD)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dalam uraian diatas mengenai latar belakang masalah, adapun rumusan 

masalah dalam penilitian ini sebagai berikut: 

Bagaimanakah perancangan system informasi akuntansi berbasis teknologi 

yang dapat mengatasi permasalahan system akuntansi manual pada industri 

Mebel dengan menggunakan metode Model Driven Development (MDD). 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

menganalisis dan merancang system informasi akuntansi yang berbasis 

teknologi yang dimana dapat mengatasi system akuntansi manual pada usaha 

industri Mebel. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat:  

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan keilmuan penulis yang lebih 

luas khususnya mengenai perancangan desain system informasi akuntansi 

berbasis komputerisasi. 

2. Bagi perusahaan, khususnya dalam penerapan system informasi 

akuntansi sebagai bahan acuan dalam mengatasi permasalahan pada 

system usaha Industri Mebel yang masih menggunakan sistem manual. 

3. Bagi pembaca, untuk meningkatkan wawasan tentang perancangan 

sistem informasi dan dapat memberikan saran dalam penelitian dahulu 

apabila masih terdapat kekurangan 
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E. Kerangka Dasar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri Mebel Jati Pak Sahid 

belum menggunakan sistem informasi berbasis komputer (TI) dan 

masih menggunakan sistem akuntansi manual 

 

Kelemahan/ Kekurangan dalam sistem Industri Mebel Jati Pak Sahid 

 Metode dalam pencatatan transaksi yang berdampak pada 

keamanan barang 

 Tidak adanya laporan keuangan 

 Sulit dalam pengecekan persediaan bahan baku 

Sulit mengetahui dalam pencarian laba rugi yang akurat dan detail 

Pengembangan Sistem Akuntansi dengan menggunakan Model Driven 

Development ( MDD ) 

 

Model dasar pengembangan sitem informasi akuntansi (IT): 

 Model data 

 Model proses 

 Model output 
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F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan menjelaskan tahapan – tahapan atau urutan – 

urutan penulisan skripsi, sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat kerangka pikir serta sistematika dalam penelitian ini. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan mengenai teori yang digunakan sebagai dasar 

dalam menganalisis permasalahan yang terjadi. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang objek penelitian, metode pengumpulan 

data, sumber dan jenis data serta gambaran umum dalam penelitian. 

BAB IV: HASIL ANALISIS 

Bab ini berisikan membahas rancangan dan hasil analisis 

menggunakan Model Driven Development (MDD). 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran terhadap pernacangan sistem 

informasi akuntansi menggunakan MDD (Model Driven Development).  

   




