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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada zaman modern saat ini teknologi yang ada semakin terus berkembang dan 

berperan didalam bidang kebutuhan manusia. Termasuk salah satunya dalam 

bidang ekonomi atau bisnis, kegiatan bisnis meliputi kegiatan produksi barang / 

jasa, memasarkan barang / jasa, menghitung seluruh transaksi yang terjadi, 

memperoleh dan mengembangkan informasi, serta merekrut, melatih, dan menilai 

karyawan. Kegiatan bisnis ini selalu ada dan berjalan didalam dunia 

perekonomian, oleh itu bisnis mau tidak mau harus beradaptasi dan mengikuti 

perkembangan zaman yang ada.   

Adanya peran teknologi dalam bidang bisnis membuat sistematika kerja atau 

berjalannya proses bisnis menjadi lebih mudah dan praktis, serta perolehan 

informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Teknologi dan informasi ini khususnya 

mengarah dalam bidang akuntansi yang selalu dibutuhkan dalam setiap kegiatan 

atau transaksi usaha. Penggunaan cara manual dalam proses kegiatan dan transaksi 

akuntansi dalam suatu usaha tentunya memiliki beberapa kelemahan juga beberapa 

hambatan, misalnya seperti memakan waktu yang lebih lama, tidak akurat, tidak 

efisien, dan tidak efektif. Selain itu saat melakukan proses kegiatan akuntansi 

secara manual maka dapat terjadi human error karena manusia tentu tidak luput 
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dari kesalahan, baik yang tidak sengaja maupun disengaja atau dapat juga disebut 

sebagai manipulasi.  

Sistem informasi akuntansi yaitu organisasi formulir, catatan dan laporan yang 

dikoordinasi dengan sebaik mungkin agar kemudian dapat menyediakan informasi 

keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen sehingga mempermudah pengelolaan 

perusahaan (Mulyadi, 2013). Sistem teknologi informasi akuntansi tentunya dapat 

mempermudah dan mempercepat perhitungan transaksi yang berjalan, penyusunan 

laporan keuangan, perolehan infromasi mengenai keuangan usaha, dan masih 

banyak lainnya.  

Penelitian ini dilakukan pada CV. Mitra Semesta yang bergerak dalam bidang 

industri yang memproduksi karton box. Dalam menjalankan usahanya, CV. Mitra 

Semesta memiliki struktur organisasi yang terdiri dari seorang pimpinan, seorang 

general manager, dan 75 karyawan yang terdiri dari, 60 karyawan di bagian 

produksi, serta 15 orang staff yang tersebar di berbagai divisi/bagian, yaitu bagian 

persediaan, bagian akuntansi, bagian pembuatan invoice, bagian pengiriman, 

bagian produksi (mandor, pemotongan, sablon dan jahit), bagian pembelian, 

bagian administrasi, bagian marketing (penjualan). 

CV. Mitra Semesta telah menggunakan sistem informasi dalam kegiatan 

bisnisnya, namun penggunaan sistem informasi tersebut hanya digunakan dalam 

entry data pembelian dan penjualan saja dan sisanya masih menggunakan cara 
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manual, sehingga terdapat beberapa kendala dalam sistem yang ada.m 

Permasalahan yang ada seperti, pada sistem CV. Mitra Semesta tidak memiliki 

pengotorisasian dan tidak ada pembagian otorisasi yang jelas, sehingga kontrol 

terhadap karyawan kurang. Hal tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman, atau 

manipulasi oleh karyawan. Permasalahan yang lain adalah pembaruan dan 

pencocokan data persediaan antara bagian persediaan dengan bagian admin masih 

secara manual, sehingga tidak efektif dan efisien. Seluruh hal tersebut dapat 

mempengaruhi keakuratan dan lama waktu penyusunan laporan keuangan CV. 

Mitra Semesta. Selain dari permasalahan tersebut permasalahan lain yang 

mengakibatkan laporan keuangan CV. Mitra Semesta terhambat adalah proses 

pembuatan laporan keuangan yang masih menggunakan cara manual, sehingga 

sering kali penyelesaian laporan keuangan CV. Mitra Semesta melebihi waktu 

yang telah diberikan. Padahal laporan keuangan inilah yang dijadikan perusahaan 

sebagai salah satu pedoman atau dasar dalam pengambilan keputusan.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan enterprise resource planning (ERP) 

dengan software Odoo versi 14 dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada 

CV. Mitra Semesta. Software Odoo merupakan sebuah perangkat lunak yang 

berbasis enterprise resource planning (ERP). Software Odoo dapat digunakan oleh 

jangkauan perusahaan kecil, menengah hingga perusahaan besar. Selain itu dengan 

software Odoo terdapat banyak modul yang lengkap sehingga perusahaan dapat 

lebih praktis dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhannya, terlebih karena 
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software Odoo berbasis web, kontrol pengawasan dan prosedur perusahaan dapat 

dilihat kapan saja dan dimana saja. Dengan menggunakan Software Odoo akan 

menghasilkan suatu sistem informasi akuntansi yang nantinya dapat digunakan 

untuk mengatasi kelemahan, melengkapi, dan memepercepat proses akuntansi CV. 

Mitra Semesta dan yang pada akhirnya sistem dapat menghasilkan laporan 

keuangan yang akurat. 

Berdasarkan kelemahan yang ada dalam CV. Mitra Semesta tersebut, 

memberikan sebuah peluang dan mendorong penulis untuk membuat sistem 

informasi akuntansi pada CV. Mitra Semesta sehingga penulis mengambil judul 

“Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi dengan Menggunakan 

Enterprise Resource Planning (ERP) Software Odoo Pada CV. Mitra Semesta” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Terdapat beberapa masalah yang terjadi di CV. Mitra Semesta yaitu: 

1. Sistem pada CV. Mitra Semesta hanya berupa entry data 

2. Pembaruan dan pencocokan data persediaan antara bagian persediaan   dengan 

bagian admin masih secara manual 

3. Pembuatan laporan keuangan perusahaan masih dilakukan secara manual 
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Berdasarkan latar belakang dan kelemahan-kelemahan yang ada pada CV. 

Mitra Semesta, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu bagaimana analisis dan 

perancangan sistem informasi akuntansi dengan menggunakan enterprise resource 

planing (ERP) software Odoo pada CV. Mitra Semesta. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, dapat 

dinyatakan bahwa tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah menganalisis, 

merancang, dan menerapkan sistem informasi akuntansi dengan menggunakan 

enterprise resource planing (ERP) software Odoo pada CV. Mitra Semesta 

sehingga dapat menghasilkan sistem informasi akuntansi yang akurat, efisien, 

efektif dalam berjalannya proses kegiatan perusahaan.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 a. Bagi Perusahaan 

  Manfaat bagi perusahaan adalah penulis berharap dengan adanya penelitian ini 

maka proses kegiatan akuntansi perusahaan seperti penjualan, pembelian, 

persediaan, dan lainnya dapat dikelola dengan sistem informasi akuntansi hingga 

nantinya menghasilkan laporan keuangan, dan kegiatan perusahaan dapat berjalan 

dengan mudah, akurat, efektif, dan efisien.   
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b. Bagi Pembaca 

 Manfaat bagi pembaca adalah penulis berharap dengan adanya penelitian ini 

dapat digunakan sebagai panduan atau pertimbangan untuk penelitian selanjutnya 

jika pembaca menemukan masalah yang sama dengan penelitian ini.  

c. Bagi Penulis 

  Manfaat bagi penulis adalah dapat menambah dan mengasah wawasan penulis 

mengenai sistem informasi akuntansi khususnya dengan menggunakan enterprise 

resource planing (ERP) software Odoo, dan terlebih penerapannya dalam dunia 

perusahaan.  
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1.5 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CV. MITRA SEMESTA  

 

KELEMAHAN-KELEMAHAN: 

SISTEM SEBELUMNYA HANYA BERUPA 

ENTRY DATA TANPA MENGOLAH LEBIH LANJUT 

PEMBARUAN DAN PENCOCOKAN DATA 

PERSEDIAAN DENGAN BAGIAN ADMIN MASIH SECARA 

MANUAL  

 LAPORAN KEUANGAN YANG DISUSUN 

DENGAN CARA MANUAL, SEHINGGA SERING MELEBIHI 

BATAS WAKTU YANG DIBERIKAN  
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Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

PEMECAHAN MASALAH DENGAN BERBASIS ENTERPRISE 

RESOURCE PLANNING (ERP) SOFTWARE ODOO: 

1. ENTRY DATA YANG ADA DIINPUT KE SOFTWARE ODOO SESUAI 

DENGAN MODUL ODOO YANG TERSEDIA DAN DIOLAH LEBIH 

LANJUT 

2. MENGGUNAKAN MODUL INVENTARIS UNTUK MENGELOLA 

DATA PERSEDIAAN AGAR TERUPDATE SECARA REAL TIME 

3. MELAKUKAN PENGOLAHAN TERLEBIH LANJUT ATAS DATA-

DATA PERUSAHAAN, SEHINGGA NANTINYA SOFTWARE ODOO 

AKAN SECARA OTOMATIS MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN 

PERUSAHAAN 

 

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN MENGENAI SISTEM 

INFORMASI AKUNTANSI YANG TELAH DIBUAT 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini dibentuk agar materi-materi yang terdapat pada 

penelitian ini menjadi lebih jelas, yaitu sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir, dan sistematika penulisan.  

 

BAB II LANDASAN TEORI  

Pada bab ini berisi teori-teori mengenai definisi yang dikutip dari buku maupun 

jurnal yang ada yang berkaitan dengan perancangan sistem informasi akuntansi. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi mengenai penjelasan atas metodologi pengembangan dan 

perancangan sistem informasi akuntansi yang terdiri dari objek dan lokasi 

penelitian, gambaran perusahaan, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan 

data, dan teknik analisis data. 

 

BAB IV HASIL ANALISIS 
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Pada bab ini berisi mengenai hasil pembahasan yang dilakukan penulis, yaitu 

yang berkaitan dengan hasil perancangan sistem informasi akuntansi dengan 

menggunakan enterprise resource planing (ERP) software Odoo. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi atas uraian kesimpulan dari penelitian dan saran dari 

peneliti. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

  


