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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini teknologi informasi selalu berkembangan dengan pesat dan 

banyak perusahaan dagang yang mengimplementasikannya dalam kegiatan 

bisnisnya. Hal tersebut dilakukan, karena dengan adanya teknologi informasi 

kegiatan bisnis yang dilakukan akan lebih menambah efektiftas dan efisiensi. 

Perkembangan teknologi informasi membuat banyak perusahaan dagang mulai 

mencatat transaksi – transaksi yang ada dengan aplikasi komputer sehingga 

dapat menghasilkan laporan – laporan yang dibutuhkan dengan cepat dan akurat.  

Komputerisasi akuntansi merupakan salah satu yang dapat dilakukan dalam 

rangka untuk mempercepat proses pengolahan data akuntansi. Akuntansi 

merupakan salah satu bagian yang vital dalam sebuah bisnis karena akuntansi 

sangat identik dengan transaksi-transaksi bisnis yang sudah terjadi. Tujuan akhir 

dari proses akuntansi adalah menerbitkan laporan – laporan keuangan, dimana 

laporan keuangan ini merupakan sebuah informasi yang berguna bagi pihak 

eksternal maupun internal dan berguna bagi manajemen dalam pembuatan 

keputusan. 

Namun realitanya pada saat ini, masih ada beberapa perusahaan dagang 

yang belum mengimplementasikan teknologi informasi di dalam usaha dagangnya 

karena berbagai alasan, misalnya kekhawatiran mengenai cost yang akan 

dikeluarkan dalam mencatat transaksi bisnis dengan komputerisasi, pelaku usaha 
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yang tidak lancar dalam menggunakan atau mengoperasikan teknologi informasi, 

serta berbagai macam alasan lainnya.  

CV. Gembira merupakan salah satu pelaku usaha perdagangan yang  

menjual sekaligus memproduksi aneka macam tas anak, dimana dalam 

pencatatannya CV. Gembira belum menggunakan software atau aplikasi. CV. 

Gembira yang terletak di Jalan Petudungan No77 Semarang, masih menggunakan 

cara manual atau tradisional. Tidak hanya pencatatan keuangan saja, bahkan 

segala kegiatan bisnis yang terjadi dalam CV. Gembira masih dilakukan secara 

manual dan sederhana, sama sekali belum menggunakan sitem komputerisasi. CV. 

Gembira juga belum menggunakan sistem coding pada barang dagangan mereka. 

Padahal tujuan dari penggunaan coding adalah untuk memudahkan pelaku usaha 

dalam transaksi perdagangan.  

Kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk menggunakan software 

akuntansi sangat berdampak dalam  kegiatan usaha mereka, dikarenkan dalam  

pencatatan nomor nota dan resi pengniriman barang sering terjadi kesalahan 

penulisan. Tingkat kesalahan atau  human error masih tinggi jika masih 

menggunakan sistem manual. 

Maka berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Dan Perancangan Sistem 

Informasi Akuntansi (Studi Kasus Pada CV. Gembira) dengan Model Driven 

Development (MDD)”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan bahwa 

masalah yang akan dibahas adalah bagaimana desain sistem informasi akuntansi 

yang berbasis teknologi untuk dapat menunjang kegiatan transaksi bisnis pada 

CV. Gembira dengan menggunakan metodologi model driven yang dapat 

menghasilkan informasi yang dibutuhkan perusahaan dan dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan. 

 

1.3.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendesain sistem informasi 

yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan sehingga dapat menunjang 

proses input dan output yang lebih cepat dan akurat, dapat menghasilkan 

jurnal – jurnal yang dibutuhkan untuk membentuk laporan keuangan serta 

menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan.  

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktek bagi:  

1. Perusahaan, dimana desain sistem informasi yang telah dibuat oleh 

penulis dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kegiatan 

bisnis dan melakukan manajemen resiko yang mungkin terjadi.  
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2. Pembaca, dimana hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan 

dalam melakukan pengembangan untuk penelitian selanjutnya. 

3. Penulis, dimana diharapkan penulis dapat meningkatkan 

kemampuannya dalam menganalisis dan mendesain sistem informasi 

pada perusahaan. 
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1.4. Kerangka Pikir 

 

 

  

Tidak adanya sistem informasi 

dalam perusahaan dagang yang 

meliputi transaksi pembelian, 

persediaan dan penjualan, 

dimana pencatatan atas semua 

transaksi masih menggunakan 

cara tradisional atau secara 

manual. 

 

Kelemahan - kelemahan : 

 Pencatatan data 

transaksi masih 

manual sehingga 

tingkat kesalahannya 

masih tinggi. 

 

 Tidak melakukan 

arsip data (Nota) 

 

 

 Ketidak pastian 

jumlah barang (stock) 

yang ada di gudang 

 

 Laporan keuangan 

tidak dapat disajikan 

dengan cepat 

 

Menerapkan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi informasi 

dengan metode Model Driven Development (MDD) 
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CV. Gembira telah didirikan sejak tahun 2013. Pemilik dari CV ini adalah ibu 

Indah Prajitno. Pada awal berdirinya CV ini, ibu Indah hanya mendistribusikan 

barangnya ke beberapa toko alat tulis dan perlengkapan sekolah di Kota 

Semarang. Saat ini pemilik sudah mendistribusikan barangnya hingga beberapa 

kota yang ada di Jawa Tengah.Pada awal berdiri hingga saat ini proses pencatatan 

yang dilakukan pemilik hanya berupa manual. Pemilik tidak melakukan 

perhitungan stock, sehingga tidak mengetahui barang apa saja yang masih ada dan 

habis. Hal ini menyebabkan pemilik sering menjumpai terjadinya penumpukan 

stock yang ada di gudang.  

Sistem pencatatan dan pembukuan dibuat oleh karyawan hanya berupa barang 

masuk dan keluar saja, tetapi tidak menuliskan berapa barang yang masih tersedia. 

Hal ini menyebabkan kesalahan pada saat mebuat kaporan keuangan di akhir 

tahun, karena jumlah barang hanya di kira-kita saja. Selain itu sering terjadi 

penumpukan barang, hal ini dikarenakan apabila barang yang tinggal sedikit 

hanya di letakan saja , kemudian di tumpuk oleh barang baru yang terkadang 

berbeda serinya. Pada akhir tahun sering terjadi keterlambatan laporan keuangan , 

yang seharusnya dilaporkan pada bulan Desember, laporan yang masih berupa 

hitungan kasar saja, sehingga terjadi salah saji material.  

 Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer ini 

diharapkan dapat membantu pencatatan akuntansi CV. Gembira Semarang 

sehingga tidak mengalami kendaladalam pencatatan transaksi lagi. Perhitungan 

stock barang di gudang dapat dicatat dengan tepat dan benar, pengiriman, maupun 

jual beli harus melakukan pencatatan kembali, serta pelaporan laporan keuangan 
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dapat selesai tepat waktu tanpa adanya salah saji material maupun non material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


