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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 

Perkembangan teknologi informasi selalu mengalami kemajuan 

seiring dengan perkembangan zaman dan cara berpikir manusia. Tidak 

dapat dipungkiri di era sekarang ini perkembangan teknologi memiliki 

dampak yang sangat besar hampir diseluruh aspek kehidupan manusia, 

khususnya dibidang ekonomi. Perkembangan tersebut disertai dengan 

besarnya kebutuhan manusia terhadap informasi.  

Menurut Jogiyanto (2001) informasi yaitu data yang dikumpulkan 

dan diolah menjadi sesuatu yang lebih berguna bagi yang penerimanya.  

Informasi merupakan hal yang sangat penting untuk pengambilan 

keputusan dalam suatu usaha. Hal tersebut memicu diciptakannya sistem 

informasi yang mampu memudahkan manusia mengolah data dan 

menyajikan informasi yang diinginkan. Kemajuan itu ditandai dengan 

adanya perubahan kegiatan usaha manual menjadi kegiatan usaha yang 

berbasis teknologi. 

Leitch dan Davis (1983) menjelaskan bahwa sistem informasi 

adalah sebuah rangkaian sistem dalam suatu perusahaan yang mampu 

mengolah data transaksi harian menjadi sebuah informasi yang 

mendukung operasi manajerial perusahaan dan kegiatan strategi 

organisasi perusahaan, serta menyediakan informasi bagi pihak-pihak
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tertentu yang membutuhkannya (Jogiyanto, 2001). Jika sebuah 

perusahaan memiliki sistem informasi yang baik, maka akan sangat 

memudahkan perusahaan tersebut untuk mengkontrol usaha yang sedang 

dijalankannya. Sistem informasi yang baik tidak terlepas dari dukungan 

teknologi.   

Teknologi diciptakan untuk mendukung jalannya sebuah sistem 

yang nantinya akan menghasilkan informasi yang dibutuhkan perusahaan 

dalam menjalankan bisnisnya. Kemampuan berpikir manusia yang 

terbatas tidak dapat luput dari human eror, sehingga saat ini banyak 

perusahaan memanfaatkan teknologi yang lebih modern untuk menunjang 

kinerja mereka dalam menghasilkan informasi, yaitu dengan teknologi 

komputer.  

John C Keegel (1987) menjelaskan pengertian komputer adalah 

suatu alat elektronik yang mampu mengelola data melalui perantara 

program dan menyajikan hasil pengelolaannya (Sutabri, 2013). Komputer 

dapat menyimpan data lebih banyak dari ingatan manusia, serta kecepatan 

kerja komputer yang melampaui kecepatan manusia membuat banyak 

perusahaan lebih memilih menurangi tenaga kerja sehingga dapat 

menekan pengeluaran usaha. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja 

komputer lebih efektif dari kinerja manusia. 

Kegiatan usaha terdiri dari tiga bentuk bisnis yaitu usaha yang 

bergerak dibidang jasa, dagang, dan manufaktur. Semua bentuk kegiatan 

usaha tersebut membutuhkan informasi yang berkualitas untuk 
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mendukung kemajuan  usahanya. Dari semua bentuk bisnis tersebut, 

usaha yang bergerak dibidang manufaktur memiliki aktivitas usaha paling 

kompleks dari lainnya dikarenakan perusahaan manufaktur memiliki 

siklus akuntansi seperti, pembelian bahan baku dan proses produksi yang 

tidak dilakukan oleh usaha dagang maupun jasa. 

Setiap elemen transaksi dalam sebuah perusahaan manufaktur 

saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu 

diperlukan suatu wadah yang dapat mengatur jalannya proses aktivitas 

tersebut yaitu sistem. Menurut Mudrick (1978) definisi sistem yaitu 

kumpulan elemen yang dijadikan satu untuk mencapai suatu tujuan 

(Baridwan, 1993). Sistem yang diolah dengan baik oleh penggunanya 

tentunya akan menciptakan informasi yang akurat dan tepat sehingga 

membantu perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis. Sebuah 

informasi didapat dari kombinasi teknologi komputer yang menjalankan 

sistem dan aktivitas manusia yang mengoperasikannya, sehingga 

disebutlah disebut Sistem Informasi (SI). 

Perusahaan Krupuk Cap Dua Onta berdiri sejak tahun 2002  dan 

sampai saat ini masih dikenal di pasaran. Usaha ini merupakan home 

industri yang memproduksi kerupuk gendar. Dalam menjalankan proses 

produksinya, pemilik dibantu oleh 8 karyawan. Usaha Krupuk Cap Dua 

Onta ini sudah mampu memasarkan hasil produksinya hampir keseluruh 

daerah di Jawa Tengah. 



 
 

 

Dalam menjalakan usahanya, Perusahaan ini sama sekali belum 

pernah menerapkan sistem informasi akuntansi dan belum pernah 

membuat laporan keuangan . Hal tersebut dapat memicu timbulnya 

berbagai macam kendala dalam proses pencapaian tujuan usaha ini, 

contohnya : 

1. Akan sangat menyita banyak waktu jika pencatatan transaksi 

dilakukan secara manual, selain itu kesalahan pencatatan bahkan 

kehilangan bukti-bukti transaksi akan menjadi hal yang sangat rawan. 

2. Pemilik akan keuslitan melakukan kontrol karena kurangnya 

informasi penting mengenai proses usahanya. 

3. Resiko terjadinya piutang yang tak tertagih akibat tidak adanya 

prosedur penagihan piutang yang jelas dalam perusahaan. 

4. Setiap karyawan dapat menjalankan fungsi otorisasi yang berbeda-

beda sehingga rawan terjadinya kecurangan. 

5. Pemilik akan kesulitan dalam melakukan evaluasi usaha karena tidak 

mengetahui perkembangan usahanya melalui laporan laba atau rugi 

perusahaan. 

Dengan penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahawa Perusahaan 

Kerupuk Cap Dua Onta ini mengalami permasalahan pada sistem 

informasi di perusahaannya, sehingga diperlukan penelitian mengenai 

analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi. 



 
 

 

1.2.Perumusan Masalah 

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : 

Bagaimanakan Perancangan Sistem Infromasi Akuntansi pada Perusahaan 

Kerupuk Cap Dua Onta Dengan Pendekatan Metode Model Driven 

Development (MDD)? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

a. Menganalisis dan merancang sebuah Sistem Informasi Akuntansi 

untuk usaha Kerupuk Cap Dua Onta sehingga dapat mengatasi 

kelemahan-kelemahan yang dialami. 

b. Membuat desain alur dokumen dan penyusunan laporan keuangan 

untuk usaha Kerupuk Cap Dua Onta. 

1.4.Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi: 

a. Bagi Usaha Kerupuk Cap Dua Onta  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menjawab dan 

menyelesaikan permasalahan sistem informasi akuntansi yang dialami 

oleh usaha Kerupuk Cap Dua Onta. 

b. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para 

pembaca tentang Sistem Informasi Akuntansi khusunya dalam 

permasalahan di Usaha Kerup Cap Dua Onta ini.  



 
 

 

1.5.Kerangka Pikir 

Usaha Kerupuk Cap Dua Onta 

Dari awal beroperasi sampai dengan sekarang belum menggunakan 

Sistem Informasi Akuntansi tetapi masih menggunakan cara manual 

 

Timbulnya Kekurangan/ Kelamahan : 

• Tidak efektif dan efisien dalam membuat pencatatan akuntansi 

serta sering terjadi kesalahan pencatatan dan terjadi kehilangan 

bukti-bukti transaksi. 

• Kurangnya informasi mengenai persediaan bahan baku maupun 

barang jadi karena tidak ada sistem pengontrolan. 

• Tidak ada prosedur penagihan piutang yang jelas sehingga rawan 

terjadinya piutang tak tertagih. 

• Tidak ada pembagian otorisasi yang jelas pada setiap pegawai 

sehingga rawan terjadinya rangkap jabatan. 

• Tidak pernah membuat laporan keuangan sehingga sulit 

mengetahui keuntungan atau kerugian yang pasti dalam satu 

periode. 

 

Analisis Sistem Informasi dengan menggunakan  Metode Model Driven 

Development (MDD) 

 



 
 

 

Desain Sistem Informasi Akuntansi : 

1. Data 

2. Proses 

3. Input 

4. Output 

 

1.6.Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi sebagai berikut : 

• BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

• BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang teori-teori yang mendasari penelitian ini 

untuk menganalisis masalah yang terjadi dalam perusahaan yang 

dipilih. 

• BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang objek yang dijadikan penelitian, tempat 

penelitian, pengumpulan data, dan alat analisis data yang digunakan. 

• BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini bercerita tentang bagaimana penulis mengidentifikasi 

masalah, menganalisis masalah, hingga ke tahap mendesain sistem 

informasi. 



 
 

 

• BAB V : PENUTUP 

Bab ini memuat saran dan kesimpulan kepada yang bersangkutan 

terhadap penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


