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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan teknologi terutama 

teknologi informasi sangat maju dan pesat. Dahulu masih banyak perusahaan yang 

menggunakan sistem manual tetapi sekarang sistem manual dirasa kurang efisiensi atau 

kurang menguntungkan karena jaman sekarang ini semuanya dituntut serba cepat dan praktis. 

Oleh karena itu banyak perusahaan mulai mengganti sistemnya yang semula menggunakan 

manual menjadi sistem komputerisasi. Dengan menggunakan sistem berbasis komputer 

diharapkan dapat meninggkatkan efisiensi dan bisa meminimalisasi terjadinya kesalahan 

yang dilakukan oleh karyawan baik sengaja maupun tidak sengaja pada pencatatan 

akuntansinya, sehingga komputer dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan digunakan 

sebagai alat bantu dalam pembuatan sistem informasi, laporan keuangan, penyimpanan arsip, 

serta untuk pengambilan keputusan dan diharapkan dengan adanya komputerisasi akan 

membantu perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya dengan lebih mudah dan efisien.  

Perusahaan sangat membutuhkan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu . 

Informasi yang dibutuhkan tidak hanya untuk pengambilan keputusan tetapi juga untuk 

melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Efisiensi dan efektifitas kinerja 

perusahaan, baik proses penjualan barang maupun pengontrolan barang akan lebih baik jika 

dikembangkan dengan sistem komputerisasi karena jika sewaktu-waktu membutuhkan 

informasi tersebut dapat langsung disajikan. 

PT Aman Indah Makmur (PT.AIM) berdiri pada tahun 2008, merupakan perusahaan 

manufaktur yang bergerak dalam bidang pembuatan popok bayi, dalam aktifitasnya, PT 
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Aman indah makmur sudah menggunakan sistem akuntansi berupa Kertas Kerja sederhana 

yang berbentuk excel, dimana Kertas Kerja tersebut mencakup :  

1. Kas dan Bank 

2. Memorial 

3. Neraca Lajur / Buku Besar 

Dengan keadaan perusahaan yang semakin berkembang maju, terdapat masalah-masalah  dan 

kelemahan yang dihadapi oleh  PT. AIM menggunakan kertas kerja sederhana tersebut, 

antara lain: 

1. Waktu proses dan pengolahan data membutuhkan waktu yang  lama 

2. Data supplier, data customer, data barang, dan arsip- arsip penting banyak  yang  

hilang  dan  tidak  tercatat  secara  lengkap 

3. Sering  terjadi kesalahan  dalam  penghitungan  harga barang dan stok  barang 

4. Sering  terjadi factor human errors 

5. Kurangnya keamanan data 

Timbulnya berbagai masalah dan kelemahan yang dihadapi oleh PT AIM, maka penulis ingin 

agar PT AIM yang semula hanya mengunakan Kertas Kerja sederhana mengubah menjadi 

sistem komputerisasi. Dengan penggunaan teknologi informasi diharapkan agar dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik dan efektif  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil judul 

“Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pada PT Aman Indah Makmur Semarang 

Menggunakan Metode Model Driven Development (MDD).” 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Adapun masalah yang dihadapi oleh PT. Aman Indah Makmur Semarang Berdasarkan 

latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : 
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1. Proses input data membutuhkan waktu yang lama. 

2. Sering terjadi kesalahan pencatatan. 

3. Sering terjadi selisih kelebihan dan kekurangan pada stok barang pada bagian 

Admin maupun bagian Gudang. 

4. Kurangnya keamanan data. 

Maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana 

merancang suatu sistem informasi pada PT.Aman Indah Makmur dari proses penjualan, 

pembelian, sampai pada laporan neraca dan laba rugi yang cepat dan akurat dengan 

fasilitas yang memadai sehingga berguna dalam pengambilan keputusan.” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk perancangan 

sistem informasi akuntasi yang lebih baik relevan dan akurat sehingga jika sewaktu-

waktu membutuhkan informasi tersebut dapat langsung disajikan dan berguna bagi 

pengguna laporan keuangan PT Aman Indah Makmur. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak 

yang terkait, yaitu : 

1. Bagi Penulis 

 Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis sebagai penerapan 

dari teori yang sudah pernah dipelajari 

2. Bagi Pembaca,  

 Agar dapat digunakan sebagai bahan kepustakaan dan referensi apabila pembaca 

mau melakukan penelitian dalam permasalahan yang sama. 

3. Bagi Perusahaan  

 Hasil penelitian ini dapat diterapkan oleh PT. AIM untuk membantu mengurangi 

masalah dan kekurangan yang terjadi karena sistem informasi akuntansi yang 

masih sederhana. 

 Dapat digunakan sebagai sarana dalam melakukan evaluasi sistem yang sedang 

berjalan. 

 Sebagai referensi dan sarana sistem informasi bagi perusahaan yang bisa untuk 

menunjang dalam pengambilan keputusan. 

1.5 Kerangka Pikir 

 

Sistem Informasi Akuntansi 

yang masih sederhana pada 

PT. Aman Indah Makmur 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan ini digunakan untuk lebih memudahkan dalam mengetahui isi, 

maka penelitian ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka pikir  dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang menguraikan teori pengertian sistem, 

teori pengertian informasi, konsep pengembangan sistem informasi serta konsep 

tahap-tahap pengembangan sistem.  

 

BAB III : METODELOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan secara umum tentang objek penelitian, jenis dan sumber data, 

serta metode pengumpulan data. 

 

BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS 

 Bab ini menguraikan tentang pembahasan dan hasil analisis data yang akan 

menguraikan informasi yang diperlukan untuk mengulas permasalahan yang ada 

dalam penelitian ini. 
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BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang diambil dari analisa dan bahasan 

penulis yang terdapat pada bab sebelumnya. 


