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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada dewasa ini globalisasi sangat mempengaruhi pola hidup masyarakat di 

seluruh dunia. Dari dahulu yang belum mengenal adanya ilmu pengetahuan 

dan teknologi, hingga saat ini masyarakat sangat bergantung dengan ilmu 

pengetahuan dan teknologi untuk menunjang kelangsungan hidup masyarakat. 

Teknologi tidak hanya dibutuhkan untuk menjadi media hiburan, namun juga 

dapat menjadi sarana informasi, dan untuk mempermudah serta mempercepat 

penyelesaian sebuah pekerjaan. Salah satu contoh penerapan teknologi dalam 

dunia usaha adalah dengan sistem informasi akuntansi. Hampir seluruh bidang 

usaha menggunakan sistem informasi akuntansi untuk mengefektifkan dan 

mengefisiensikan serta menjalankan pengendalian dalam proses bisnisnya. 

Berdasarkan definisi, suatu sistem informasi akuntansi merupakan suatu 

bentuk organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian 

rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh 

manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. (Mulyadi 2016) 

Adanya sistem informasi akuntansi dapat membuat sebuah usaha dapat 

melakukan proses akuntansinya dengan mudah dan lebih cepat dalam 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam siklus-siklus yang ada dalam 

usaha tersebut seperti siklus produksi, pembelian, persediaan, penjualan, serta 

siklus-siklus lainnya. Manfaat lain dari penggunaan sistem informasi akuntansi 

dalam sebuah usaha adalah dapat meminimalisir adanya fraud dan error yang 
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terjadi dalam proses bisnis sehingga dapat memaksimalkan efektivitas dan 

efisiensi dalam sebuah usaha dibandingkan dengan sistem manual.  

Peternakan Sami Untung merupakan sebuah usaha semi manufaktur yang 

bergerak dalam proses produksi telur ayam dan melayani penjualan telur secara 

grosir atau eceran. Dalam menjalankan usahanya, Peternakan Sami Untung 

sama sekali belum menggunakan sistem informasi akuntansi dan masih 

menggunakan sistem manual dengan cara pencatatan pada beberapa siklusnya. 

Beberapa kelemahan yang ditemukan dalam sistem manual yang diterapkan 

oleh peternakan sami untung adalah pemilik usaha mencatat setiap penjualan 

tanpa menggunakan nota atau bukti transaksi kepada distributor, hanya dengan 

mencatatnya pada kalender dan risiko data hilang sangat besar apabila kalender 

tersebut hilang atau rusak. Selain itu tidak ada stock opname pada persediaan 

pakan ayam yang menyebabkan kemungkinan persediaan pakan dicuri sangat 

besar. Peternakan sami untung juga tidak menyusun laporan keuangan 

sehingga pemilik tidak bisa mengetahui keuntungan atau kerugian yang 

dialami. Sehingga sistem informasi akuntansi yang baik sangat diperlukan 

untuk diterapkan pada Peternakan Sami Untung untuk mempermudah pemilik 

dalam menjalankan serta mengendalikan usahanya.  

Alasan diatas menyebabkan perusahaan membutuhkan sistem informasi 

akuntansi supaya perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasinya dengan 

efektif dan efisien. Pengembangan sistem informasi akuntansi akan 

menggunakan pendekatan MDD karena MDD memiliki kelebihan pada proses 

perancangannya yang lebih mendalam & terperinci. Sehingga walaupun tahap 
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yang dilakukan belum sampai pada tahap pengembangan sistem fisik, namun 

desain yang disusun sudah lengkap dan tinggal dibangun secara fisik oleh 

programmer. Pernyataan tersebut sesuai dengan pengertian MDD yang 

menjelaskan bahwa MDD merupakan pemikiran bagaimana membawa 

pengembangan perangkat lunak sebagai sebuah rangkaian dari transformasi 

model yang berawal dari kebutuhan prasyarat (requirements) menuju sebuah 

model yang independen dan spesifik, dan kemudian membangkitkan kode 

sumber (code) yang dapat dikompilasi dalam sistem komputer. (Taryana et al. 

2014) 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Bagaimana analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi pada 

Peternakan Sami Untung dengan pendekatan Model Driven Development 

(MDD) dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada Peternakan Sami 

Untung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan merancang sebuah sistem 

informasi akuntansi berbasis komputer yang sesuai dengan kebutuhan usaha 

Peternakan Sami Untung, dan menciptakan kegiatan akuntansi yang baik dan 

benar dengan pendekatan Model Driven Development (MDD). 
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1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peternakan Sami Untung 

Penelitian ini diharapkan mampu diciptakannya sistem informasi 

akuntasi berbasis computer yang dapat diterapkan pada Peternakan Sami 

Untung sehingga pemilik dan karyawan mampu melaksanakan kegiatan 

usahanya dengan efektif dan efisien, serta dapat mengembangkan 

usahanya sehingga mendapatkan laba sesuai target yang diharapkan. 

b. Bagi Pengembangan ilmu 

Penelitian ini diharapkan akan menjadi tambahan wawasan dan sebagai 

bahan literatur perancangan sistem atau referensi terkait dengan sistem 

informasi akuntansi yang dapat menjadi rujukan untuk pengembang ilmu 

selanjutnya agar dapat mencapai hasil yang lebih terfokus dan maksimal. 
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1.5 Kerangka Pikir 

 

  

Kelemahan-kelemahan: 

1.1 Tidak ada informasi mengenai 

persediaan bahan pakan dan 

pengecekan secara berkala 

sehingga rawan akan terjadinya 

pencurian persediaan  

1.2 Tidak adanya nota / bukti 

transaksi penjualan  

1.3 Tidak ada laporan keuangan 

sehingga pemilik tidak dapat 

mengetahui laba atau rugi yang 

didapat setiap bulannya 

Sami Untung Farm dapat mengatasi 

kelemahan–kelemahannya dan 

mengembangkan usahanya dengan 

cara merancang sistem informasi 

akuntansi dengan pendekatan Model 

Driven Development (MDD) 

Bidang usaha Sami Untung Farm 

Peternakan ayam yang meproduksi 

telur ayam dan melakukan 

penjualan kepada distributor 
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Menghasilkan desain akuntansi secara 

komputerisasi yang saling terhubung satu 

dengan yang lainnya 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan ini dibagi ke dalam 5 bab: 

BAB I 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penulis melakukan 

penelitian ini, perumusan masalah yang terjadi dalam objek penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian, serta 

sistematika pembahasan dalam penelitian ini. 

BAB II 

 Bab ini menjelaskan mengenai teori yang penulis gunakan sebagai 

dasar yang kuat dalam pengembangan penelitian ini. 

BAB III 

Bab ini menjelaskan mengenai penjabaran metode penelitian yang 

berisi gambaran perusahaan, obyek dan lokasi penelitian, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data, serta desain dan teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV 

 Bab ini menjelaskan mengenai pembahasan tentang analisis yang 

telah dilakukan dalam penelitian ini. 

BAB V 

 Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dalam 

penelitian ini. 

  


