BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Pada zaman era globalisasi yang terus berkembang, kita dipaksakan
untuk terus berkembang mengikuti arus yang ada. Hal ini dikarenakan jika
kita tidak bisa mengikuti arus perkembangan yang ada, maka kita tidak akan
bisa berkembang dan akan tertinggal dengan yang lain. Terutama bagi
perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Untuk terus dapat bertahan dalam
dunia bisnis, perusahaan juga harus berkembang mengikuti perkembangan
jaman. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan
pengembangan produk sesuai dengan permintaan konsumen, perluasan pasar,
dan juga pemanfaatan teknologi.
Cara tersebut tentunya dapat dilakukan tergantung dengan kebutuhan
perusahaan. Contohnya saja untuk pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan
teknologi tersebut dapat berupa penggunaan sistem informasi bagi perusahaan.
Sistem informasi menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis adalah suatu
sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan
transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi
dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporanlaporan yang diperlukan (Jogiyanto, 2005:18). Dengan menggunakan sistem
infomasi, perusahaan akan lebih dimudahkan dalam menjalankan usahanya.
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Sistem informasi ini berupa sistem informasi akuntansi. Sistem
informasi

akuntansi

mencatat, menyimpan,

adalah
dan

sebuah
memproses

sistem
data

yang
untuk

mengumpulkan,
menghasilkan

informasi untuk para pengambil keputusan (Marshall, 2009 : 28). Sistem
informasi akuntansi dalam perusahaan dapat mengumpulkan dan menyimpan
data tentang aktivitas dalam perusahaan. Dengan adanya sistem informasi
akuntasi diharapkan perusahaan dapat mengetahui secara real time keadaan
perusahaannya.
Penulis melakukan penelitian CV. Tirjaya Agung yang berlokasi di
Jalan Majapahit No 69 Semarang. CV. Tirtajaya Agung ini adalah perusahaan
yang bergerak dalam bidang manufaktur dan memproduksi Misoa Kering.
Perusahaan ini sudah berdiri sejak 55 tahun yang lalu. Pemiliknya adalah
Sudjajadi Banawi, beliau mengaku belum melakukan pencatatan untuk setiap
aktivitas dalam perusahaannya. Hanya sekedar pencatatan penjualan dan
pembelian, namun belum ada laporan.
Dari hasil penelitian, penulis juga melihat beberapa masalah yang
terjadi dalam CV. Tirtajaya Agung. Diantaranya adalah tidak adanya
pencatatan yang jelas untuk persediaan baik persediaaan barang mentah
maupun barang jadi. Selain itu, untuk mengambil persediaan tidak ada
pencatatam yang dilakukan. Ini dikarenakan tidak adanya pihak yang
bertanggung jawab untuk setiap pekerjaannya. Untuk kegiatan penjualan dan
pembelian juga hanya dilakukan dengan pencatatan yang masih manual dan
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terkadang harus di cek satu persatu jika ada data dibutuhkan seperti data utang
dan piutang.
Dari permasalah yang ada di CV. Tirtajaya Agung tersebut, penulis
tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul: “Analisis dan
Perancangan Sistem Informasi Akuntasi Pada CV. Tirtajaya Agung
Dengan Metode Model Driven Development (MDD)”.
1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diurakan diatas, maka
perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
Bagaimana perancangan sistem akuntansi berbasis sistem informasi
pada CV. Tirtajaya Agung guna mendapatkan informasi yang tepat dan akurat
dengan metode Model Driven Development (MDD).
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Bagi CV. Tirtajaya Agung
Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dalam kegiatan
perusahaan CV. Tirta Agung untuk membantu perusahaan dalam
menjalankan kegiatan dengan sistem yang terkomputerisasi. Sehingga,
dapat pemilik dapat melakukan pencatatan dan mendapatkan laporan yang
lebih tepat dan akurat.
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1.3.2 Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis.
Selain itu, dengan dilakukannya penelitian ini bisa menerapkan ilmu
yang pernah didapat di Unika Soegijapranoto.
1.3.3 Bagi Akademisi
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi
mahasiswa yang ingin mengambil tugas akhir.
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1.4. Kerangka Pikir

CV. TIRTAJAYA AGUNG
Belum menggunakan sistem informasi akuntansi dalam melaksanakan
aktivitas perusahaan

Kelemahan pada CV. Tirtajaya Agung:






Laporan Keuangan tidak dapat dihasilkan
Tidak ada laporan persediaan yang dapat dihasilkan
Pengecekan data memakan waktu karena masih manual
Proses olah data membutuhkan waktu yang lama karena masih manual

Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntasi dengan Metode Model
Driven Development (MDD)

Desain Model Sistem Informasi Akuntansi :




Desain Model Data (input)
Desain Model Proses
Desain Model Data (output)

Gambar 1.1 Kerangka pikir
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1.5. Sistematika Penulisan
BAB I

: Pada bab ini, analis akan menganalisis latar belakang
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pikir
dan sistematika penulisan.

BAB II

: Pada bab kedua, analis akan menganalisis landasan teori yang
berupa pengertian dan teori yang relevan dengan masalah yang
terjadi.

BAB III

: Pada bab ketiga akan dibahas metodologi yang akan
digunakan untuk menyelesaikan masalah. Profil dan deskripsi
perusahaan juga akan dibahas pada bab ini.

BAB IV

: Hasil dan analisis data

BAB V

: Kesimpulan dan saran
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