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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Saat ini banyak perusaahaan yang berkembang di Indonesia dari aktivitas 

yang dilakukan secara manual maupun secara komputerisasi. Tetapi hanya sedikit 

perusahaan yang melakukan aktivitas secara manual karena dapat memperlambat 

aktivitas-aktivitas yang ada di perusahaan. Maka dengan melakukan aktivitas 

secara komputerisasi dapat mempercepat aktivitas yang ada diperusahaan dalam 

hal aktivitas produksi, pembukuan dan pendataan keuangan. 

Perkembangan teknologi saat ini semakin canggih membuat banyak 

perusahaan terdorong untuk memanfaatkan teknologi dalam aktivitas di 

perusahaan. Maka dengan adanya teknologi secara komputerisasi memudahkan 

perusahaan dalam melakukan pekerjaan, seperti halnya dalam mencari informasi 

yang dibutuhkan sehingga karyawan tidak lagi mencari secara manual dalam data 

hardfile, tetapi sudah mudah dengan adanya teknologi informasi secara 

komputerisasi. Dan teknologi juga memudahkan perusahaan dalam proses 

pendataan keuangan sehingga karyawan tidak lagi mendata keuangan secara 

manual dengan menulis di buku, tetapi sudah menggunakan teknologi sistem 

keuangan yang dibutuhkan perusahaan.  

Maka inti manfaat teknologi yang digunakan perusahaan secara 

komputerisasi membuat pekerjaan di suatu perusahaan menjadi lebih mudah, lebih 
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cepat, dapat mengurangi terjadinya kecurangan (fraud) dan kesalahan penulisan 

yang dilakukan karyawan dalam melakukan aktivitas pendataan di perusahaan. 

Persaingan bisnis saat ini semakin ketat, banyak perusahaan yang 

dibangun sampai seluruh pelosok Indonesia. Hal ini membuat suatu perusahaan 

ingin meningkatkan kinerja dan aktivitas terutama dalam hal manajemen waktu. 

Manajemen waktu dalam perusahaan sangatlah penting karena dengan adanya 

manajemen waktu membuat semua aktivitas yang dilakukan di perusahaan 

semakin cepat dan produktif. Selain itu aktivitas di perusahaan harus lebih cepat 

dalam pengambilan keputusan dalam hal pemilihan bahan baku, pemilihan harga 

jual dan pengambilan keputusan lainnya. Hal ini membuat perusahaan ingin 

beralih ke teknologi yang dibuat secara komputerisasi sehingga membuat aktivitas 

pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efisien. 

Menurut Romney & Steinbart (2015), sistem informasi akuntansi (SIA) 

adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah 

data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Maka sistem 

informasi akuntansi bagi perusahaan sangatlah penting dalam pengolahan data 

yang memiliki pengendalian internal dan ukuran keamanan agar bagian pendataan 

keuangan dapat dilakukan secara tersistem dengan aturan akuntansi. 

 Dari banyak perusahaan yang sudah menggunakan sistem pada teknologi 

komputer untuk memudahkan dalam aktivitas di pekerjaannya, tetapi masih ada 

suatu perusahaan yang melakukan pekerjaan secara manual dan belum memiliki 

sistem informasi. Padahal suatu perusahaan jika tidak ada bantuan dari sistem 
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informasi maupun sistem pendataan membuat perusahaan tersebut melakukan 

pekerjaan secara lambat, terjadi kesalahan dalam pendataan yang dilakukan 

karyawan, dan menjadi peluang terjadinya kecurangan. 

Perusahaan yang penelitian pilih untuk menjadikan subjek pengembangan 

sistem dalam metode MDD adalah CV Jurus Traffindo merupakan perusahaan 

manufaktur yang mengadakan dan memasangkan rambu lalu lintas yang 

diselenggarakan oleh Dinas Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk sistem 

pelelangan. Beberapa yang diproduksi yaitu penerangan jalan umum, rambu-

rambu lalu lintas, dan penunjuk arah jalan. Tetapi tidak semua diproduksi sendiri, 

ada yang melakukan pengadaan barang jadi dengan membeli dari luar perusahaan 

karena bahannya susah untuk dibuat seperti halnya pembatas pengaman jalan, 

maka perusahaan hanya memasangkan yang dibutuhkan konsumen dari hasil 

pelelangan suatu proyek yang didapatkan perusahaan dalam program pelelangan 

yang dilaksanakan Dinas Provinsi Jawa Tengah. 

Perusahaan CV Jurus Traffindo merupakan salah satu dari perusahaan 

yang masih melakukan aktivitas secara manual sehingga terdapat beberapa 

masalah yang terjadi pada perusahaan ini. Berikut adalah kelemahan yang terjadi 

di CV Jurus Traffindo dalam melakukan pekerjaan secara manual atau tidak 

terkomputerisasi sebagai berikut: 

1. Dalam melakukan pencarian informasi yang berkaitan dengan 

pembelian dan penjualan masih dilakukan pencarian berkas dalam 
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bentuk hardfile, sehingga membuat karyawan di perusahaan tersebut 

kesulitan dalam mencari informasi yang dibutuhkan. 

2. Dalam pendataan barang masuk dan keluar dilakukan pencarian 

berkas dengan mencocokan nota barang yang ada dengan barang 

yang masuk dalam bentuk hardfile tetapi tidak melakukan 

pengecekan ulang, maka menimbulkan peluang timbulnya 

kecurangan yang dilakukan karyawan.  

3. Dalam pendataan kas masuk dan keluar masih dilakukan dengan 

tulis tangan dibuku (secara manual), sehingga pelaporan keuangan 

perusahaan masih dalam bentuk penulisan di buku. 

Karena belum memiliki sistem yang memadai, maka peneliti berusaha 

membantu CV Jurus Traffindo dalam pengembangan sistem informasi dengan 

menganalisis dan merancang sistem yang diperlukan agar sistem di perusahaan 

menjadi lebih mudah sehingga dapat melakukan pekerjaan secara efektif. Maka 

perlu terciptanya strategi pengembangan sistem yang cocok dengan kondisi CV 

Jurus Traffindo saat ini. Pengembangan sistem itu ada yang menggunakan metode 

RAD atau metode MDD. Tetapi peneliti menggunakan metode MDD pada 

kondisi CV Jurus Traffindo saat ini alasannya sebagai berikut: 

1. Belum siap dalam penambahan SDM (Sumber Daya Manusia) 

Dengan menggunakan metode RAD perusahaan membutuhkan 

penambahan SDM pada tenaga ahli IT untuk perbaikan dan pelatihan 

pemakaian program bagi karyawan perusahaan karena peralihan 
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aktivitas yang harus disesuaikan dengan sistem pada RAD. Hal ini 

membuat perusahaan CV Jurus Traffindo belum siap menghadapi 

peralihan dan belum siap dalam penambahan SDM pada tenaga ahli 

IT. 

Sehingga peneliti ingin menggunakan metode MDD karena 

metode ini membuat perusahaan CV Jurus Traffindo dapat 

merancang kapan perusahaan siap memiliki sistem jadi atau aktivitas 

secara komputerisasi, maka metode MDD bisa menjadi acuan dalam 

pembuatan software saat perusahaan mampu dan siap. 

2. Belum siap dalam penambahan biaya yang meningkat 

Dengan menggunakan metode RAD perusahaan akan 

memerlukan penambahan biaya dalam hal perekrutan SDM yang 

mampu dalam bidang IT, perawatan sistem dalam hal pembaharuan 

sistem, dan perbaikan sistem jika sistem tiba-tiba error atau rusak. 

Dan jika menggunakan sistem software dalam bentuk metode RAD 

dapat meningkatkan biaya seumur hidup untuk mengoperasikan, 

mendukung, dan memelihara sistem. Maka peneliti tidak 

menyarankan atau memaksa perusahaan CV Jurus Traffindo untuk 

menggunakan secara langsung pengembangan sistem metode RAD 

karena metode tersebut sudah menjadi sistem akhir atau siap dipakai. 

Tetapi peneliti menyarankan kepada perusahaan CV Jurus 

Traffindo dengan menggunakan pengembangan sistem metode MDD 
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karena disini peneliti hanya ingin memberikan kepada perusahaan 

dalam hal perancangan sistem yang nantinya akan digunakan sebagai 

referensi atau acuan jika perusahaan siap untuk menggunakan sistem 

jadi atau mengalihkan aktivitas secara komputerisasi. 

Intinya peneliti hanya ingin memberikan referensi atau acuan kepada CV 

Jurus Traffindo dengan menggunakan strategi pengembangan sistem dalam 

bentuk metode MDD karena dapat menganalisis suatu masalah, menentukan 

adanya persyaratan bisnis, dan merancang suatu sistem. MDD juga dapat 

mempertinggi kualitas dari aktivitas perusahaan agar lebih baik sehingga dapat 

mengetahui masalah, mengatasi masalah, dan mempermudah pengguna dalam 

pendataan. 

Menurut Amelia (2017), thesis tentang Analisis dan Perancangan Sistem 

Informasi Akuntansi Berbasis Teknologi Informasi Pada CV. Sarana Graha 

Dengan Metode Model Driven Development (MDD) mengatakan bahwa 

perancangan sistem MDD bertujuan untuk mempermudah kegiatan operasional 

perusahaan sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal dan meningkatkan 

kinerja perusahaan. 

Peneliti berharap agar pengguna lebih mudah dalam pencarian informasi 

sehingga menjadi efektif dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 

manajemen, tidak hanya itu penulis juga berharap dapat mempermudah pengguna 

dalam pendataan keuangan. Maka alasan tersebut membuat peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : ”Analisis dan Perancangan Sistem 
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Informasi Akuntansi Pada CV Jurus Traffindo Dengan Metode Model 

Driven Development (MDD)” 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Pada latar belakang dari CV Jurus Traffindo timbul sebuah masalah pada 

penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana perancangan sistem informasi 

akuntansi yang dibutuhkan CV Jurus Traffindo dalam memenuhi kebutuhan 

dengan menggunakan metode Model Driven Development (MDD)?” 

 

1.3.Tujuan dan Manfaat 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yaitu merancang desain sistem informasi 

akuntansi untuk CV Jurus Traffindo agar dapat mempercepat dan 

mempermudah pekerjaan sehingga dapat meminimalisir hal negatif pada 

masa yang akan datang. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini berharap dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Bagi Penulis 

Manfaat yang didapat penulis dalam melakukan penelitian ini 

adalah mendapatkan ilmu dalam hal menganalisis suatu perusahaan 

yang tidak memiliki sistem atau secara manual sehingga dapat 

belajar memecahkan masalah pada CV Jurus Traffindo, maka 
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penulis dapat menerapkan langsung sesuai yang di ajarkan di 

Universitas. 

2. Bagi Perusahaan 

Dengan melakukan penelitian ini berharap perusahaan dapat 

mengambil alternatif dalam mempermudah pekerjaan agar dapat 

meningkatkan kualitas perusahaan. 

3. Bagi Pembaca 

Manfaat yang didapat bagi pembaca agar dapat mendapatkan ilmu 

dan informasi dalam merancang sistem informasi akuntansi pada 

metode Model Driven Development (MDD). 

1.4.Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.1 Kerangka Pikir 

Sistem informasi akuntansi yang ada di CV Jurus Traffindo masih 

menggunakan sistem manual. 

Kelemahan yang terdapatpada CV JurusTraffindosebagaiberikut: 

1. Kesulitan dalam mencari data bukti (faktur) penjualan dan pembelian 

2. Kesulitan dalam mencari databukti stok barang masuk dan keluar  

3. Pencatatan kas masuk dan keluar masih dilakukan dengan tulis tangan 

dibuku 

Dalam merancang sistem informasi akuntansi yang dilakukan dengan 

metode Model Driven Development (MDD) yang beberapa tahapan yaitu 

identifikasi masalah yang terjadi, analisis masalah, analisis kebutuhan 

sistem,desain model sistem informasi akuntansi. 
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1.5.Sistematika Penulisan 

Dalam mempermudah menyusun laporan penelitian yang bertujuan agar 

pembaca mengetahui isi dari laporan penelitian ini, dengan susunan sebagai 

berikut: 

BAB 1  : PENDAHULUAN 

Berisi mengenai latar belakang, perumusan dan batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir dan 

sistematika penulisan. 

BAB 2  : LANDASAN TEORI 

Berisi tentang kumpulan landasan teori yang diuraikan dalam 

teori pengertian sistem, teori pengertian informasi, dan konsep 

dalam pengembangan sebuah sistem informasi. 

BAB 3  : METODE PENELITIAN 

Berisi tentang gambaran umum dalam objek penelitian, jenis dan 

sumber data, serta metode yang digunakan dalam pengumpulan 

data. 

BAB 4  : HASIL ANALISIS 

Bab berisi tentang pembahasan mengenai hasil analisis data yang 

diuraikan dalam bentuk sistem informasi yang dibutuhkan 

perusahaan dalam menangani masalah yang ada di penelitian ini. 
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BAB 5  : PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil 

analisis yang  didapat dalam menangani masalah di penelitian ini. 
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