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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi terutama dalam bidang informasi saat ini 

berkembang dengan pesat. Disisi lain, perkembangan kebutuhan bisnis pada 

perusahaan juga semakin beragam dan kompleks seiring dengan adanya 

perkembangan teknologi informasi, mulai dari kebutuhan mengenai 

pencatatan akuntansi, pemasaran, persediaan, dll. Perkembangan teknologi 

informasi berperan besar dalam mengakomodasi kebutuhan bisnis terutama 

pada kebutuhan akan informasi. Davis (1974) dalam Jogiyanto (1997:24) 

mendefinisikan informasi merupakan data yang diolah hingga menjadi sebuah 

bentuk yang dapat dipahami dan akan bermanfaat bagi penggunanya.  

Informasi sangat penting bagi pihak manajemen dalam rangka 

pengambilan keputusan. Informasi yang baik akan mendorong kinerja 

perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Informasi tersebut dihasilkan 

oleh sebuah sistem yang disebut dengan sistem informasi. Menurut Henry C. 

Lucas (1982) sistem informasi adalah serangkaian kegiatan dari prosedur – 

prosedur yang sudah terkoordinasi dan akan menghasilkan informasi yang 

bermanfaat dalam pengambilan keputusan serta pengendalian dalam suatu 

organisasi (Jogiyanto, 1997:35).  
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Kemudahan dalam mendapatkan sistem informasi erat kaitannya 

dengan penggunaan teknologi. Sistem informasi akan berjalan lebih baik 

dengan bantuan teknologi informasi. Banyak perusahaan masih menggunakan 

cara konvensional dalam proses bisnisnya, seperti pada proses pencatatan 

akuntansinya, yaitu masih dilakukan secara manual. Namun perusahaan 

dengan operasi bisnis yang kompleks membutuhkan teknologi dalam proses 

pengolahan data menjadi informasi, termasuk dalam proses akuntansinya 

supaya tercipta operasi bisnis yang lebih efisien dan efektif. 

Bodnar (1980) mengatakan bahwa sistem informasi akuntansi (SIA) 

merupakan sistem yang terdiri dari kumpulan sumber daya seperti orang dan 

peralatan yang akan mengubah data – data ekonomi menjadi suatu bentuk 

informasi yang berguna (Jogiyanto, 1997:49). Sistem informasi akuntansi 

(SIA) memegang peranan penting dalam sebuah perusahaan karena setiap 

transaksi yang masuk maupun keluar perusahaan tercatat dan tersimpan 

dalam SIA dan nantinya SIA akan mengolah data – data tersebut menjadi 

informasi yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pihak 

manajemen. Contohnya saja, transaksi – transaksi keuangan dalam 

perusahaan semuanya akan tercatat dalam SIA, kemudian SIA akan mengolah 

menjadi laporan keuangan dan laporan keuangan yang akan membantu 

manajemen dalam proses pengambilan keputusan.  

Mardiasmo (1997) menjelaskan bahwa perusahaan dapat 

diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, salah satunya adalah aspek jenis 

kegiatan. Menurut jenis kegiatannya, perusahaan dapat diklasifikasikan 
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menjadi tiga, yaitu perusahaan jasa, perusahaan perdagangan dan perusahaan 

manufaktur (pabrikasi). Perusahaan jasa merupakan perusahaan dengan 

kegiatan utamanya memberikan jasa kepada pihak lain. Sedangkan 

perusahaan perdagangan merupakan perusahaan dengan kegiatan utamanya 

adalah
 memperjualbelikan barang. Berbeda lagi dengan perusahaan manufaktur 

dimana kegiatan utamanya merupakan mengolah bahan baku menjadi produk 

jadi (barang jadi). Ketiga jenis perusahaan ini memerlukan sistem informasi 

akuntansi dalam operasi bisnisnya. Terlebih bagi perusahaan manufaktur 

dimana jenis usaha ini merupakan jenis usaha yang lebih kompleks daripada 

jenis usaha dagang dan jasa dikarenakan adanya siklus produksi dalam 

operasi bisnisnya dan harus terintegrasi diantara semua siklus yang terdapat 

didalam suatu perusahaan. Disinilah sistem informasi akuntansi (SIA) akan 

berperan dan berintegrasi dengan menghasilkan informasi yang dibutuhkan 

manajemen dalam pengambilan keputusan. 

UD. Bosco merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang jual 

beli barang dagangan dan manufaktur. UD. Bosco memproduksimika dan 

amplop air mail serta menjual berbagai perlengkapan photocopy seperti 

stopmap, kertas asturo, laminating, dll. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 

2012hingga saat ini. UD. Bosco yang terletak di Jalan Fatmawati no. 27, 

Pedurungan, Jawa Tengah ini dibantu oleh sekitar 50 orang karyawan dalam 

menjalankan operasionalnya. Proses manufaktur berjalan setiap hari sesuai 

hari kerja berdasarkan PO (purchase order) yang dibuat oleh bagian 

penjualan serta produksi harian mika dan amplop dengan merk kyoto yang 
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merupakan merk dagang milik perusahaan. Barang dagang yang sudah selesai 

diproduksi akan diinput oleh admin gudang dan masuk ke dalam persediaan 

barang jadi (gudang) UD. Bosco. Pencatatan barang jadi yang berasal dari 

proses manufaktur akan diinput ke gudang yang sama dengan gudang barang 

dagang siap jual. Saat ini, UD. Bosco belum menggunakan sistem atau 

aplikasi berbasis komputerisasi dalam operasi bisnisnya. Pencatatan transaksi 

dilakukan secara manual dan beberapa pencatatan seperti penjualan dan 

persediaan juga dicatat menggunakan Microsoft Excel disamping proses 

pencatatan manual. 

Berdasarkan kondisi perusahaan saat ini, timbul kelemahan – 

kelemahan serta kendala dalam menjalankan proses bisnis, diantaranya 

sebagai berikut :  

1. Semua transaksi dicatat oleh pemilik dan admin pada software 

microsoft excel dan secara manual, sehingga membutuhkan waktu 

yang lebih lama untuk mencari informasi yang diperlukan pihak  

manajemen. 

2. Beberapa proses penginputan data oleh admin ke Microsoft Excel 

serta pencatatan manual sering terjadi kesalahan dan membutuhkan 

waktu yang lama dalam menelusurnya. 

3. Software Microsoft Excel bukanlah software yang dapat 

mengintegrasikan keseluruhan proses bisnis perusahaan, sehingga 

akan kesulitan dalam proses input dan pengolahan data. Disamping 

itu, proses pembuatan laporan keuangan juga menggunakan 
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Microsoft Excel. Sehingga admin akan membutuhkan waktu yang 

lama dalam mengintegrasikan keseluruhan sub sistem dalam 

perusahaan. 

4. Adanya rangkap jabatan pada karyawan yang dapat menimbulkan 

kecurangan oleh karyawan, seperti contoh, bagian penjualan juga 

menginput pembelian perusahaan secara komputerisasi disamping 

admin pembelian juga mencatat pembelian secara manual. Selain 

itu, kurang jelasnya pembagian tugas pada masing – masing 

karyawan akan menimbulkan miss communication dan kesalahan 

karyawan dalam menjalankan tugasnya.  

5. Alur dan prosedur kerja yang berputar – putar dan membutuhkan 

waktu yang lama akan menghambat keseluruhan proses bisnis 

dimana seharusnya alur proses bisnis dapat dibuat menjadi lebih 

efisien terutama dalam hal waktu. Seperti contohnya, setelah proses 

penginputan pembelian yang dilakukan oleh bagian penjualan, 

bagian pembelian juga akan mengecek penginputan tersebut 

dengan mencocokannya dengan pencatatan dari admin gudang 

(secara manual), prosedur ini diterapkan dengan tujuan mengurangi 

adanya human error oleh user. 

6. Persediaan barang dagang seringkali hilang dan tidak match dengan 

pencatatannya. Bahkan beberapa barang hilang tidak dapat 

ditelusuri. 



6 

 

 
 

7. Sering kehabisan bahan baku utama maupun bahan baku pembantu 

sehingga sering terjadi pendingan pesanan dikarenakan menunggu 

bahan baku tersedia kembali. 

Berdasarkan kelemahan serta permasalahan yang dipaparkan diatas, 

UD. Bosco memerlukan perancangan sistem berbasis teknologi informasi 

yang lebih baik agar kinerja perusahaan juga meningkat dan menyelesaikan 

permasalahan yang ada, yaitu dengan membuat perancangan sistem informasi 

akuntansi (SIA) yang berbasis pada teknologi informasi. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, bagaimana perancangan sistem 

informasi akuntansi (SIA) berbasis komputerisasi yang terintegrasi pada UD. 

Bosco guna meningkatkan kecepatan, ketepatan dan kelengkapan informasi 

serta pengolahan data dengan menggunakan metode Modern Driven 

Development (MDD)? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah 

menganalisis dan membuat rancangan desain sistem informasi akuntansi 

berbasis teknologi bagi UD. Bosco dalam mengintegrasikan setiap siklus 

usaha dan memudahkan dalam pencatatan serta pelaporannya. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat 

membantu UD. Bosco dalam mengintegrasikan keseluruhan siklus usaha 

sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi per siklus serta 

memudahkan dalam pelaporannya. 
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UD. Bosco belum menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis 

teknologi informasi dan beberapa proses pencatatan masih dilakukan secara 

manual dan beberapa pencatatan dilakukan secara manual dan komputerisasi 

1.5. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelemahan – kelemahan UD. Bosco :  

1. Kesulitan dalam mengintegrasikan antar siklus, yaitu siklus penjualan, 

pembelian, persediaan dan produksi. 

2. Kesulitan dalam mencari data mengenai penjualan dan pembelian 

dikarenakan tidak adanya database. 

3. Proses penginputan pada sistem penjualan dan pembelian sering terjadi 

kekeliruan. 

4. Proses pengolahan data membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga 

membutuhkan waktu yang lama juga dalam memperoleh informasi yang 

dibutuhkan. 

5. Alur dan prosedur kerja yang berputar – putar dan rumit mengakibatkan 

proses bisnis tidak efisien terutama dalam hal waktu. 

6. Barang dagang sering hilang dan tidak berhasil ditelusur. 

7. Produksi sering tertunda dikarenakan kehabisan bahan baku utama maupun 

bahan baku pembantu. 
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Analisis Sistem Informasi dengan menggunakan  Metode Model Driven 

Development (MDD) 

Desain sistem informasi akuntansi berbasis teknologi : 

1. Desain Data 

2. Desain Proses 

3. Desain Input 

4. Desain Output 

 

 

 

 

 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu 

sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dipaparkan mengenai latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan, manfaat serta kerangka pikir dari penelitian ini. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab dua berisi teori – teori yang menjadi dasar untuk menganalisis dan 

mengembangkan penelitian yang akan dilakukan. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab tiga akan dijabarkan mengenai gambaran dari obyek yang akan 

digunakan pada penelitian, metode dalam pengumpulan data, teknik analisis 

data serta flowchart yang menggambarkan sistem perusahaan. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas mengenai indentifikasi dan analisis masalah dan 

selanjutnya juga akan dibahas mengenai tahapan – tahapan dalam membuat 

desain sistem yang baru. 

 

BAB V KESIMPULAN 

Bagian ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian 

yang sudah dilakukan serta saran terhadap pihak – pihak yang bersangkutan.  


