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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Di jaman yang sudah sangat maju perkembangan teknologinya ini 

tentunya tidak dipungkiri lagi bahwa segala bidang usaha baik dagang, jasa, 

ataupun manufaktur dibutuhkan sebuah teknologi untuk membantu dan 

mempermudah segala usaha. Teknologi informasi bukan hanya berkembang 

dengan pesat, tetapi juga sering mengalami perubahan yang sangat cepat. Hampir 

setiap waktu ditemukan penemuan baru dengan tujuan memperbaiki hasil 

teknologi yang telah ada sebelumnya.  Dalam hal ini teknologi informasi sangat 

penting dan juga menguntungkan dunia usaha karena dapat memudahkan 

transaksi bisnis, meningkatkan kinerja perusahaan, mempermudah pengelolaan 

perusahaan dan lain-lain. Dengan teknologi informasi yang sudah semakin maju 

seperti saat ini tentunya sangat bermanfaat bagi para pelaku bisnis baik bidang 

dagang, jasa, maupun manufaktur untuk membantu dan mempermudah usahanya 

untuk kemajuan perusahaan. Kebutuhan akan teknologi informasi memang 

menjadi penting dengan banyak keuntungannya sehingga banyak pelaku bisnis 

mulai menggunakan teknologi informasi dan meninggalkan sistem manual, 

penyebabnya tentu saja untuk meningkatkan tingkat efektivitas dalam 

pengambilan keputusan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 
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Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan 

sarana dan prasarana yang tepat untuk mencapai tujuan. Sebuah pengambilan 

keputusan dikatakan efektif jika keputusan yang diambil dilakukan dengan benar 

dan dapat berguna untuk pencapaian tujuan perusahaan. Teknologi informasi 

dapat memberikan informasi yang cukup penting dan akurat sehingga pemilik 

usaha dapat menentukan keputusan yang efektif yang akan diambil perusahaan 

untuk masa mendatang. 

Kemajuan teknologi informasi juga berpengaruh pada sistem informasi 

akuntansi dimana hal ini mempermudah pemilik bisnis dalam menjalankan 

kegiatan operasional perusahaan. Dengan menggunakan sistem informasi 

akuntansi ini tentunya akan lebih meningkatkan efektifitas serta efisiensi 

perusahaan, selain itu juga dapat membantu para akuntan untuk menyusun laporan 

keuangan. Di sisi lain teknologi ini juga dapat memudahkan pemrosesan data dan 

pengendalian intern sehingga dapat mempersempit kecurangan (fraud) sehingga 

aset perusahaan juga dapat terjaga dengan baik. Tentunya dengan sistem informasi 

akuntansi ini akan banyak keuntungan yang didapat perusahaan untuk masa 

mendatang. 

Permasalahan yang timbul adalah masih banyaknya pemilik usaha yang 

menganggap sistem informasi akuntansi adalah hal yang tidak penting dan sebuah 

pemborosan. Banyak pula pemilik usaha yang tidak mau lebih terbuka terhadap 

teknologi, mereka lebih merasa nyaman dengan sistem pencatatan manual karena 

lebih mudah. Di sisi lain memang teknologi ini cukup mahal untuk perusahaan 
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yang baru merintis usahanya sehingga banyak pemilik usaha yang berpikir dua 

kali untuk menggunakan sistem teknologi informasi ini. 

Penelitian pada PT. Mapan Djaya yang beralamat di Jl. Terboyo Industri 

Megah Gang VIII/1B ini bergerak di bidang plastik (indeks dan blow) dan produk 

utama yang dihasilkan adalah botol plastik (satu set sampai tutup botol. 

Perusahaan yang dimiliki oleh pemilik tunggal yang bernama Bapak Lukianto ini 

belum mempunyai Sistem Informasi Akuntansi (SIA), perusahaan ini belum 

melakukan pencatatan akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan. 

Pencatatan yang dilakukan masih terbatas pada kas,penjualan, pembelian,kartu 

barang yang semuanya itu dilakukan secara manual. Menurut Bapak Lukianto 

sistem teknologi informasi memiliki harga yang cukup mahal, dirinya mengaku 

pegawainya masih kurang melek terhadap teknologi baru. Padahal sistem 

teknologi informasi lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem manual, 

diantaranya: 

1. Teknologi informasi lebih efektif untuk suatu bisnis dimana teknologi 

informasi lebih cepat dalam menghasilkan informasi dibandingkan 

sistem manual. 

2. Teknologi informasi dapat mengurangi tingkat kekeliruan dan 

kecurangan dalam pencatatan bisnis dibandingkan dengan sistem 

manual. 
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AdaSementara itu seiring perkembangan teknologi yang sangat pesat, hal ini 

menimbulkan berbagai macam kendala dan kesulitan dalam mencapai tujuan 

perusahaan ini. Adapun kelemahan dalam sistem PT. Mapan Djaya diantaranya : 

 

 

1. Proses data membutuhkan waktu yang cukup lama 

2. Beberapa pencatatan dilakukan secara manual memungkinkan 

terjadinya human error 

3. Potensi fraud masih cukup besar 

      Dengan adanya kekurangan-kekurangan diatas, penulis memberikan 

sebuah saran untuk perusahaan ini agar beralih dari system manual ke sistem yang 

sudah menggunakan basis teknologi informasi yang akan lebih memudahkan 

pengguna hingga pemilik bisnis dari sudut pandang keamanan dan 

keefektivannya. 

Dengan penjelasan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul : 

“Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Teknologi 

Informasi pada PT. Mapan Djaya dengan Metode Model Driven Development 

(MDD)”. 

1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan 

diteliti adalah tentang perancangan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi 
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informasi pada PT. Mapan Djaya dengan metode Model Driven Development 

(MDD) untuk kebaikan perusahaan di masa mendatang. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini yakni untuk 

membantu desain suatu sistem informasi akuntansi untuk menggantikan sistem 

akuntansi dari PT. Mapan Djaya yang masih menggunakan sistem pencatatan 

secara manual agar lebih berkembang baik dan tentunya agar lebih efektif dalam 

hal pencatatan, penyimpanan data, dan pelaporan akuntansinya dengan metode 

Model Driven Development (MDD). 

1.4.   Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat bagi 

pihak-pihak terkait yaitu : 

1. Bagi Pembaca 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk para pembaca jika suatu saat 

membutuhkan penelitian dengan metode Model Driven Development (MDD) 

ataupun untuk ilmu pengetahuan baru bagi para pembaca. 

2. Bagi PT. Mapan Djaya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan-

kekurangan dari sistem yang digunakan oleh PT. Mapan Djaya untuk kebaikan 

perusahaan kedepannya. 
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1.5.   Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

1.6.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan untuk mempermudah 

dalam mengetahui isi, dengan demikian penelitian ini terbagi dalam 5 bab, antara 

lain : 

 

 

 

Kelemahan sistem PT. Mapan Djaya : 

1. Proses data membutuhkan waktu yang cukup lama 

2. Beberapa pencatatan dilakukan secara manual memungkinkan 

terjadinya human error 

3. Potensi fraud masih cukup besar 

4.  

Analisis tentang Sistem Informasi Akuntansi PT Mapan Djaya dengan metode 

Model Driven Development (MDD) 

PT. Mapan Djaya 

             Pencatatan masih secara manual dan sebagian di Microsoft Excel 
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BAB I: PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori-teori digunakan untuk dijadikan sebagai dasar 

penelitian. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang objek dan lokasi penelitian, sumber dan jenis data, 

metode pengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS 

Bab ini lebih menjelaskan tentang hasil analisis dari perancangan 

system informasi akuntansi yang menggunakan metode Model 

Driven Development (MDD). 

BAB V: PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian sistem    

yang sudah dibuat. 

    

 

 

 

 


