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BAB 1 

Pendahuluan 

1. Latar Belakang Masalah 

Sekarang ini terjadi perkembangan teknologi yang besar, hal ini 

menyebabkan bertambah banyaknya inovasi-inovasi baru yang mempermudah 

pekerjaan manusia didalam berbagai bidang. Di era globalisasi sekarang ini, 

perkembangan teknologi bisa bermanfaat untuk banyak kalangan. Perkembangan 

teknologi ini juga berpengaruh signifikan kepada pengusaha yang sedang 

menjalankan serta mengembangkan usahanya. Saat ini banyak perusahaan yang 

telah menggunakan teknologi khususnya teknologi informasi untuk 

memaksimalkan kinerja setiap sektor usahanya. Banyak perusahaan yang telah 

menggunakan komputerisasi untuk sistem informasi perusahaan. 

Penggunakan teknologi informasi sendiri bermanfaat untuk menjaga 

setiap informasi rahasia perusahaan ataupun untuk menghindari adanya fraud 

maupun kecurangan-kecurangan yang bisa merugikan perusahaan. Suatu 

informasi harus diimbangi dengan system yang hebat dan juga harus dengan 

ketepatan penggunaan peralatan yang akan digunakan sepanjang masa. Seperti 

yang tadi penulis katakan bahwa jaman sekarang harus menggunakan komputer 

sebagi sarana dalan memberikan informasi yang tepat dan akurat, dikarenakan 

jiga masih menggunakan system manual maka tidak luput dari yang namanya 
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human eror. Kelebihan dari penggunaan komputer yaitu computer lebih efektif 

dari manusia, dan dapat menyimpan banyak data.  

PT. Gentong Gotri Semarang adalah perusahaan yang memproduksi 

rokok yang awalnya hanya sebuah home industri dan masih dikerjakan secara 

sederhana. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1927 di Boja yang dimiliki oleh 

Alm. Bapak Ong Kee Kan. Dengan masuknya Jepang ke Indonesia pada tahun 

1942 maka perusahaan dipindahkan ke Kota Semarang dan kemudia rokok hasil 

produksi diberi merk “Gentong”.  

Selain membuat roko dengan merk Gentong, perusahaan ini juga 

memproduksi rokok klobot dengan merk Gotri, dan dengan semakin 

berkembangnya permintaan atas rokok Gotri maka pusat produksi dipisah dan 

dipusatkan di desa Welahan dan Jepara. Untuk sistem pengolahan datanya 

sendiri, PT Gentong Gotri sudah memanfaatkan komputer namun hanya sebatas 

untuk menginput pencatatan bukti transaksi di excel, serta membuat laporan 

keuangan secara manual. 

Kelemahan-kelemahan yang dimiliki PT. Gentong Gotri Semarang antara 

lain: 

1. Dalam mengolahan data masih memerlukan waktu yang lama. 

Misalnya saat hendak melihat peresediaan bahan baku atau brang 
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yang sudah tersedia digudang harus dilakukan cara menghitung 

manual data yang ada di exel. 

2. Banyak terjadi human eror seperti kesalahan pencatatan dalam 

transaksi jual beli atau dalam pencatatan stock gudang. Terjadi 

juga kesalahan dalam penulisan nomer nota sehingga terjadi 

perbedaan saat melakukan pembukuan akhir bulan. Dibagian 

akuntansi juga sering terjadi kesalahan dalam penagihan piutang 

serta kesalahan dalam menulis tanggal sehingga mengakibatkan 

perbedaan tanggal jatuh tempo pelunasan utang atau piutang 

perusahaan. 

3. Penggunaan teknologi hanya menggunakan excel dan 

menginputnya secara manual. 

4. Tidak adanya sistem warehouse yang baik sehingga sering terjadi 

barang hilang di gudang (pencurian bahan baku). 

Berdasarkan permasalah diatas yang ada, maka di PT. Gentong 

Gotri Semarang perlu adanya pengendalian SIA berbasis komputer 

sebagai pedoman atau standar dalam pelaksaan operasional 

perusahaan. 

2. Perumusan Masalah 

Dengan adanya masalah tentang PT. Gentong Gotri Semarang, maka 

dalam penilitian ini dapat dirumuskan masalah yaitu: “Bagaimana merancang 
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sistem informasi akuntansi yang tepat untuk diterapkan di PT. 

Gentong Gotri Semarang dengan metode Model Driven Development 

(MDD)?” 

3. Tujuan Penelitian 

Dalam pembuatan penilitian ini penulis berharap dapat memberikan 

rancangan sistem informasi akuntansi untuk diterapkan di PT. Gentong Gotri 

Semarang dengan metodologi Model Driven Development (MDD) yang 

mencakup semua kegiatan akuntansi dalam semua sektor di perusahaan secara 

lengkap. 

4. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah manfaat bagi 

PT. Gentong Gotri Semarang, yaitu: 

Bagi Perusahaan 

Bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk memperbaiki 

kinerja perusahaan sekaligus mengurangi potensi fraud yang bisa 

terjadi di perusahaan. Bisa dikembangkan menjadi aplikasi dan 

diimplementasikan hasilnya dalam bentuk transaksi sampai laporan 

keuangan yang akurat dan tepat serta punya pengendalian internal 

yang memadai. 
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5. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem Informasi Akuntansi  

yang masih sederhana pada  

PT. Gentong Gotri 

Kelemahan – kelemahan : 

1. Memerlukan banyak waktu saat penghitungan ketersediaan bahan 

baku. 

2. Banyak terjadi human eror dan kecurangan-kecurangan. 

3. Penggunaan teknologi terbatas sampai excel dan kertas kerja saja. 

4. Tidak adanya sistem warehouse yang baik. 

 

 Metodologi Pengembangan: 

Model Driven Development (MDD) 

Desain: 

1. Data 

2. Proses 

3. Input 

4. Output  
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6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini dibagi menjadi 5 bab, supaya 

pembaca lebih mudah dalam memahami, sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan  

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II : Landasan Teori 

Bab ini berisi mengenai teori yang digunakan untuk dasar penelitian 

untuk menganalisis permasalahan yang terjadi dalam penelitian. 

Bab III: Metode Penelitian 

Bab ini berisi mengenai objek penelitian, lokasi penelitian, struktur 

organisasi, metode pengumpulan data. 

Bab IV : Hasil dan Pembahasan 

Bab ini berisi mengenai tahap indentifikasi masalah, tahap analisis 

masalah, tahap kebutuhan sistem, dan tahap desain. 

Bab V: Kesimpulan dan saran 

Bab ini berisi mengenai kesimpualan saran dari hasil perancangan 

sistem.yang telah dibuat oleh analis. 

 


