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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Pada masa sekarang, tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi informasi 

berkembang sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi telah memberi 

banyak kemudahan bagi kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sehingga 

semua dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Termasuk dalam aktivitas 

bisnis, yang mana banyak mendapat manfaat dari perkembangan teknologi 

informasi. Salah satu bagian dari aktivitas bisnis yang terdampak perkembangan 

teknologi informasi adalah pencatatan akuntansi perusahaan. 

Salah satu bagian vital dalam aktivitas bisnis adalah proses pencatatan 

akuntansi, yang mana memerlukan ketelitian yang ekstra untuk mencatat seluruh 

transaksi dengan baik. Dengan adanya teknologi informasi, proses pencatatan 

akuntansi akan bisa dilakukan dengan lebih mudah. Namun ada banyak 

perusahaan yang belum mengaplikasikan teknologi informasi dalam aktivitas 

bisnisnya sehari-hari dengan berbagai alasan. Misalnya, terkendala masalah biaya, 

masalah kemampuan SDM yang kurang mumpuni, dan lain sebagainya. Yang 

mana alasan-alasan tersebut sebenarnya sudah tidak relevan di era globalisasi 

seperti sekarang, dimana peralatan komputer sudah bisa diperoleh dengan mudah 

dan dengan harga yang terjangkau, SDM yang tersedia juga pasti sudah sedikit-

banyak paham mengenai komputer, sehingga sebenarnya para pelaku bisnis tidak 
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perlu khawatir untuk mengaplikasikan teknologi informasi dalam aktivitas 

bisnisnya.  

Selain memang sudah tidak memerlukan biaya yang besar untuk 

megaplikasikan teknologi informasi dalam aktivitas bisnis, teknologi informasi 

juga membawa banyak manfaat bagi perusahaan. Sehingga sebenarnya sudah 

tidak ada alasan lagi bagi pelaku bisnis untuk tidak mengaplikasikan teknologi 

informasi dalam aktivitas bisnisnya. 

C.V. E&E adalah perusahaan peternakan ayam petelur yang berlokasi di 

Dukuh Lemah Mendak, Mijen, Semarang,yang mana merupakan salah satu 

perusahaan yang masih belum mengaplikasikanteknologi infomrasi dalam 

pencatatan transaksi bisnisnya sehari-hari. Baik pencatatan barang masuk atau 

keluar, pencatatan upah pegawai, dan lain lain masih dilakukan secara manual, 

sehingga sering kali terjadi perbedaan antara perhitungan pembukuan dan barang 

yang tersedia, kurangnya efisiensi waktu dalam pencatatan dan dapat memberi 

peluang bagi pegawai di perusahaan tersebut untuk berbuat curang, terutama 

dalam transaksi-transaksi tunai. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ANALISIS DAN 

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA 

PERUSAHAAN PETERNAKAN AYAM PETELUR “C.V. E&E” DENGAN 

METODOLOGI MODEL DRIVEN (MDD)”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Bagaimana desain sistem informasi akutansi pada perusahaan peternakan ayam 

petelur “C.V. E&E” dengan pendekatan Metodologi Model Driven (MDD)”. 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendesain sistem informasi 

yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan sehingga dapat menghasilkan 

informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan serta dapat 

menghasilkan jurnal-jurnal yang dibutuhkan untuk membentuk laporan 

keuangan. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi C.V. E&E: Dapat menjadikan penelitian ini sebagai 

pertimbangan untuk mengaplikasikan sistem informasi untuk 

menunjang aktivitas bisnis perusahaan. 

b. Bagi penulis:  

 Dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat selama 

menimba ilmu di Program Studi Akuntansi, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, UNIKA Soegijapranata, Semarang.  

 Dapat memahami kebutuhan sistem informasi suatu 

perusahaan secara nyata dalam dunia kerja. 
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c. Bagi akademik: 

 Diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai 

akuntansi dan teknologi informasi. 

 Diharapkan dapat menjadi referensi yang baik bagi 

peneliti lain. 

 

1.4. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem pencatatan dan pengolahan data yang dilakukan masih sangat sederhana 

dengan proses manual 

 

1. Pencatatan informasi keuangan secara manual rawan terjadi kesalahan. 

2. Pencatatan informasi keuangan secara manual rawan akan tindak 

kecurangan. 

3. Tidak ada patokan dalam pengecekkan persediaan. 

4. Tidak ada kontrol atas barang masuk / keluar. 

5. Pendapatan / pengeluaran tidak diketahui dengan jelas asalnya (antara 

pendapatan operasi dan non operasi). 

Pengembangan sistem informasi akuntansi terintegrasi menggunakan metode 

model driven (MDD), yang mencakup tahap-tahap: identifikasi masalah, 

analisis masalah, analisis kebutuhan sistem, desain. 

Hasil pengembangan sistem informasi akuntansi meliputi: model data, model 

proses, model input, dan model output. 



5 

 

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi 

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini teruari latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini terurai teori yang digunakan dalam 

penyusunan skripsi ini dimana teori tersebut akan dibahas 

pada bagian pembahasan. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini terurai metode penelitian yang digunakan 

dalam penyusunan skripsi ini dimulai dari gambaran 

mengenai sumber dan jenis data, serta gambaran umum 

sistem manual pada C.V. E&E. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN MASALAH 

Dalam bab ini terurai pembahasan dari hasil perancangan 

sistem yang telah dibuat pada C.V. E&E dengan 

menggunakan metode model driven. 

BAB V  PENUTUP 

Dalam bab ini terurai kesimpulan dari penyusunan skripsi 

ini. 
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