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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Sistem Informasi Akuntansi menurut Mulyadi, “Sistem akuntansi adalah 

catatan, laporan dan formulir yang dikoordinasi dengan sedemikian rupa untuk 

menyediakan informasi keuangan dalam memudahkan pengelolaan perusahaan 

yang dibutuhkan oleh manajemen.” (Mulyadi, 1997). 

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sistem yang dapat digunakan 

suatu perusahaan yang terkoordinir dengan jelas dan rapi untuk membantu 

suatu proses pengambilan keputusan. 

Di era globalisasi saat ini sebagian besar masyarakat telah menggunakan 

teknologi informasi dalam segala hal. Perkembangan teknologi yang semakin 

cepat membuat beberapa orang harus dapat menggunakan teknologi tersebut 

agar tidak ketinggalan informasi yang ada. Hal ini membuat beberapa industri 

di berbagai negara semakin lama menjadi semakin berkembang. 

Perkembangan industri tersebut terjadi dari teknologi yang bersifat manual 

menjadi kegiatan industri yang berbasis teknologi yang akan terdapat pada 

aktivitas operasional yang dilakukan dengan cepat. Perkembangan industri 

sendiri mempunyai tiga bentuk bisnis yaitu bisnis yang bergerak di bidang 

jasa, dagang dan manufaktur. Namun dari ketiganya perusahaan yang bergerak 

dibidang manufaktur yang mempunyai aktivitas paling kompleks. Maksud 

dari perusahaan manufaktur disebut kompleks karena mempunyai karakteristik 

yang banyak contohnya seperti transaksi akuntansi, proses produksi, 
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persediaan bahan baku, biaya overhead sampai persediaan barang jadi. 

Perkembangan sistem sendiri sebenarnya beriringan dengan perkembangan 

teknologi. Teknologi diciptakan manusia untuk menjalankan suatu sistem agar 

menghasilkan suatu informasi yang akan digunakan pengguna informasi 

tersebut. Maka sampai sekarang banyak yang menciptakan suatu sistem 

informasi berbasis Teknologi Informasi. 

Di Indonesia sendiri teknologi informasi sangat penting bagi kehidupan, 

mulai dari industri, pendidikan, perdagangan yang dibuat oleh pelaku industri 

telekomunikasi, instansi pemerintah, dan masyarakat. Banyak media yang 

dapat digunakan sebagai teknologi informasi, contohnya seperti surat kabar, 

radio dan internet. Kemajuan teknologi akan sangat membantu dalam kegiatan 

operasional sebuah perusahaan yang diharuskan semakin cepat dan canggih. 

Dengan teknologi informasi dapat diciptakan suatu cara yang dapat 

meningkatkan kemampuan kerja dalam segala hal untuk meningkatkan 

produktifitas.  

Perkembangan yang semakin modern ini, banyak aplikasi-aplikasi yang 

memudahkan manajemen untuk pengolahan data. Teknologi informasi seperti 

komputer sangat banyak  digunakan oleh semua kalangan khususnya untuk 

memudahkan pengguna supaya menghasilkan sesuatu dengan cepat, tepat dan 

mudah untuk dipahami. Dalam penggunaan komputerisasi tentu memerlukan 

biaya yang sangat besar yang akan membantu meningkatkan kinerja dan 

efisiensi waktu, namun hal ini dapat dijadikan sebagai bentuk investasi untuk 

memperlancar bisnis maupun usahanya. 
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Dengan adanya teknologi informasi yang canggih memudahkan 

masyarakat global atau beberapa perusahaan mencari dan mendapatkan 

informasi dengan mudah dan dengan waktu yang singkat. Teknologi informasi 

ada karena semakin meluasnya globalisasi dalam kehidupan organisasi. 

Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi yang terjadi, bisa jadi 

semua organisasi telah dimasuki aplikasi dan otomatisasi teknologi informasi. 

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai perpaduan antara teknologi 

komputer dan telekomunikasi dengan teknologi lainnya seperti perangkat 

keras, perangkat lunak, teknologi jaringan, database dan peralatan 

telekomunikasi lainnya. Setelah itu, teknologi informasi digunakan dalam 

sistem informasi organisasi untuk menyediakan informasi dan memudahkan 

penggunanya dalam pengambilan keputusan. 

Meskipun banyak yang telah menggunakan perubahan terhadap proses 

bisnisnya menjadi teknologi yang lebih akurat, cepat dan terpercaya, akan 

tetapi masih banyak beberapa bisnis yang bekerja dengan cara sistem manual 

atau pencatatan.  

Melihat masalah-masalah yang terjadi, sangat disarankan pada Kopi Tjap 

Kreteg Wesi untuk lebih mengembangkan sistem informasi akuntansi 

sehingga mendapatkan hasil yang maksimal, akurat dan terpercaya dan 

bermanfaat bagi pemilik dan pegawai toko. Maka dari itu dalam upaya 

menghasilkan solusi bagi Kopi Tjap Kreteg Wesi Penulis berusaha untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi 
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Akuntansi Pada Kopi Tjap Kreteg Wesi di Gunungpati Semarang dengan 

Metode Model Driven Development (MDD)” 

1.2 RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka perumusan 

masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana perancangan 

sistem informasi akuntasi pada Kopi Tjap Kreteg Wesi di Gunungpati 

Semarang dengan metode Model Driven Development (MDD). 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sistem informasi 

akuntansi yang dapat membantu dalam pencatatan dan pelaporan akuntansi 

pada Kopi Tjap Kreteg Wesi menjadi laporan keuangan yang rapi dan lengkap 

agar tidak menimbulkan selisih dan data lebih akurat. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Dari penelitian yang telah dibuat oleh penulis diharapkan dapat menjadi 

manfaat bagi:  

1. Bagi Kopi Tjap Kreteg Wesi 

Diharapkan dengan hasil penelitian ini pihak Kopi Tjap Kreteg Wesi  

dapat dengan mudah melihat laporan keuangan seperti : laporan 

neraca, arus kas, perubahan modal, laporan persediaan dan laporan 

laba rugi 
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Mempermudah mencatat semua informasi dan kegiatan transaksi 

harian maupun estimasi perkembangan kopi di masing-masing petani 

yang terdapat di Kopi Tjap Kreteg Wesi  

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

kemampuan penulis di bidang sistem informasi akuntansi. 

3. Bagi Pembaca 

Penulis berharap penelitian ini bisa dijadikan bahan acuan untuk 

referensi mahasiswa lain untuk melakukan penelitian. 
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1.5 KERANGKA PIKIR PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Gambaran dari penelitian yang akan ditulis dengan sistematika sebagai 

berikut  

Bab I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan bagian pendahuluan 

yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, 

Sistem pencacatan dan pengolahan data yang dilakukan di Kopi Tjap 

Kreteg Wesi masih menggunakan proses pencatatan yang belum 

terkomputerisasi 

Terdapat beberapa kelemahan yang terjadi yaitu : 

 Sistem Pencatatan laporan keuangan yang belum 

terkomputerisasi 

 Pencatatan sering terjadi kesalahan (human error) 

 Setiap transaksi yang dicatat dengan yang dilaporkan masih 

menimbulkan selisih 

Perancangan sistem informasi akuntansi dengan menggunakan Metode 

Model Driven Development (MDD) 

Hasil Perancangan sistem informasi akuntansi dengan menggunakan 

Metode Model Driven Development 
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tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian, 

sistematika penulisan.  

Bab II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi semua dasar teori yang untuk 

selanjutnya dibahas lebih mendalam pada bagian 

pembahasan. 

Bab III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menggambarkan objek dan tempat penelitian 

serta pengumpulan data yang akan digunakan. 

Bab IV HASIL DAN DAN PEMBAHASAN MASALAH 

Dalam bab ini berisi mengenai hasil dan pembahasan 

masalah perancangan sistem informasi akuntansi 

menggunakan Metode Model Driven Development (MDD). 

Bab V PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan yang diperoleh dan saran-

saran dari hasil perancangan sistem yang telah dibuat. 

 

 

 

 

 


