
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Hidup di zaman serba modern dengan ditunjang oleh kecanggihan 

teknologi pada saat ini, membuat semua orang menjadi lebih praktis dalam 

mendapatkan informasi, melakukan transaksi, maupun aktivitas lainnya. 

Manusia tidak bisa lepas dari penggunaan teknologi, apalagi telah didukung 

dengan berbagai macam gadget yang semakin hari semakin canggih. 

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan efek positif bagi 

penggunanya, baik dalam hal pekerjaan, tugas sekolah, maupun informasi bagi 

khalayak umum. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi 

informasi sangat berpengaruh terhadap aspek kehidupan, terlebih dalam aspek 

ekonomi. Teknologi informasi telah membuka pikiran setiap orang untuk 

meningkatkan pengetahuan dalam berbagai hal. Kini banyak sektor industri 

yang telah berdiri dari kalangan anak muda untuk berlomba-lomba 

mengembangkan usaha, yang berawal dari sistem manual hingga kini telah 

beralih ke sistem berbasis teknologi guna menghasilkan informasi yang cepat 

serta efisien.  

Tak dipungkiri, masih ada beberapa industri yang menggunakan sistem 

manual atau belum menggunakan sistem informasi yang terkomputerisasi 

untuk melakukan suatu akses maupun pengolahan data keuangan secara cepat 



 
 

 
 

dan tepat. Terkadang dalam penerapan sistem yang manual ini masih banyak 

ditemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan aktivitas suatu industri, 

terlebih di bagian laporan keuangan. Lebih terasa mudah bila setiap industri 

memproses seluruh aktivitas secara otomatis, memiliki kapasitas yang besar 

dalam penyimpanan data-data, dipermudahkan dalam mengambil keputusan 

serta mendapatkan keringanan dalam proses pekerjaan.  

Industri Minyak Kemiri Momara yang berlokasi di Jl. Puspanjolo Timur X 

no. 7, Semarang ini merupakan industri rumahan (home industry)  yang 

memproduksi minyak kemiri murni. Industri Minyak Kemiri Momara ini 

didirikan oleh Ibu Nita Anisila pada tahun 2015. Beliau selalu mengontrol 

proses produksi agar dapat berjalan dengan baik dan memenuhi pesanan dari 

konsumen. Dalam keberlangsungan menjalankan usaha ini, industri Minyak 

Kemiri Momara belum menerapkan sistem informasi akuntansi, terlebih 

dengan penggunaan teknologi komputerisasi di dalamnya. Dari segi 

pencatatan transaksinya pun dilakukan secara manual dengan menuliskan 

seluruh aktivitas transaksi ke dalam bentuk fisik berupa buku. Pencatatan yang 

dilaporkan belum berupa laporan keuangan. Karyawan yang direkrut masih 

terbilang minim hingga timbul personil yang merangkap 2 jobdesc sekaligus. 

Penjualan produk minyak kemiri ini dilakukan dengan memasarkannya 

melalui sosial media (online) milik pribadi. Karena sudah memiliki basic yang 

selalu berkutat dengan komputer dalam menjual produknya, agar 

mempermudah dalam mengatasi permasalahan tersebut, perusahaan perlu 

mengembangkan sistem informasi berbasis IT agar dapat menghasilkan 



 
 

 
 

informasi yang jelas, rapi, serta meminimalisir kehilangan bukti-bukti dalam 

bentuk fisik.  

Berdasarkan dari permasalahan yang timbul, penulis tertarik untuk 

membuat suatu penelitian dengan judul “Analisis dan Perancangan Sistem 

Informasi Akuntansi Berbasis Teknologi Informasi pada Industri Minyak 

Kemiri Momara dengan Menggunakan Metode Model Driven 

Development (MDD).” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini ialah: 

Bagaimana perancangan sistem informasi akuntansi berbasis 

teknologi informasi pada industri Minyak Kemiri Momara dengan metode 

perancangan Model Driven Development (MDD) 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini ialah penulis dapat merancang 

database, mendesain sistem yang diperlukan oleh perusahaan dengan 

menggunakan metode Model Driven Development (MDD) supaya dapat 

dengan mudah diterapkan dan di aplikasikan oleh perusahaan hingga 



 
 

 
 

menghasilkan informasi akuntansi yang telah terkomputerisasi secara 

tepat. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Perusahaan 

Dapat mempermudah perusahaan untuk menerapkan sistem 

informasi akuntansi dan menghasilkan informasi keuangan 

berbasis komputer secara efektif dan efisien. 

 

1.4.2 Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan peneliti tentang pembuatan 

desain sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1.5 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Kerangka Pikir 

Industri Minyak Kemiri Momara 

Kegiatan penginputan dan pengolahan data masih menggunakan cara 

yang manual dan belum menerapkan sistem informasi akuntansi 

berbasis teknologi informasi. 

Kelemahan pada Industri Minyak Kemiri Momara 

1. Belum menerapkan sistem informasi akuntansi. 

2. Belum memiliki laporan keuangan. 

3. Pengendalian intern yang kurang baik. 

Analisis sistem akuntansi dengan menggunakan metode 

Model Driven Development (MDD) 

Desain sistem informasi akuntansi berbasis Teknologi Informasi 

1. Mendesain model data 

2. Mendesain model proses 

3. Mendesain model output 



 
 

 
 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari:  

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 

pikir dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Berisikan tentang tinjauan pustaka yang diuraikan ke dalam 

teori maupun konsep mengenai sistem informasi akuntansi 

berbasis teknologi informasi. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisikan tentang gambaran objek penelitian, teknik 

pengumpulan data, sumber dan jenis data serta metode 

analisis data. 

BAB IV HASIL ANALISIS 

Berisi mengenai hasil perancangan sistem komputerisasi 

yang akan menjawab beberapa permasalahan yang timbul. 

BAB V PENUTUP 

Berisi mengenai kesimpulan serta saran yang didapatkan 

dari hasil penelitian. 

 

 


