
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

      Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi memiliki peranan yang 

sangat penting di segala bidang, salah satunya dalam bidang ekonomi. Hal ini 

disebabkan karena pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi dapat 

terpenuhi. Dengan perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini, kita dapat 

melakukan pengolahan data dengan mudah dan dapat menghasilkan suatu 

informasi yang kita butuhkan dengan akurat dan efektif. Istilah sistem informasi 

mengarah pada penggunaan teknologi komputer di dalam organisasi untuk 

menyajikan informasi kepada pemakai.  

Sistem informasi akuntansi seharusnya dapat diterapkan dalam semua bidang 

usaha, dari skala besar maupun skala kecil. Demikian halnya dalam bidang 

perdagangan, salah satu kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi 

menjadi hal penting dalam dunia usaha seperti kegiatan  penjualan barang dagang. 

Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bisnis utamanya membeli barang dari 

pemasok dan menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang tersebut. 

Sebagai contoh yang biasa kita temui adalah toko kelontong dan supermarket. 

Kedua jenis bisnis ini membeli barang kebutuhan sehari-hari dari pemasok dan 

menjual kembali kepada konsumen. 

Menurut Yulianti dalam Furqon 2013:18, Sistem Informasi Penjualan  adalah 

sistem informasi yang menyangkut pengolahan data penjualan. Dengan demikian 

sistem informasi penjualan mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, 



mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu sistem 

penjualan dan menyediakan pihak luar tertentu denga laporan - laporan yang 

diperlukan. Dalam kegiatannya, penjualan sangat erat kaitannya dengan jumlah 

barang yang dikeluarkan yang akan mempengaruhi jumlah persediaan yang ada. 

Persediaan ditujukan untuk barang-barang yang tersedia untuk dijual dalam 

kegiatan bisnis normal. 

Persediaan adalah aset tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa dalam 

proses produksi untuk penjualan tersebut atau dalam bentuk bahan atau 

perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. 

(PSAK 14 (Penyesuaian 2014). Dalam usaha peningkatan efisiensi dan efektivitas 

dalam pengolahan data dari suatu proses transaksi, seperti transaksi penjualan 

maka diperlukan suatu sistem basis data yang mampu mengintegrasikan data-data 

yang ada dalam sebuah sistem, yang akan memudahkan dalam pengolahan data 

tersebut. 

Dengan adanya suatu sistem pengolahan penyimpanan data maka tugas 

penyimpanan dan pembukuan data akan lebih cepat dan mudah untuk didapatkan 

saat dibutuhkan terutama pada saat laporan tiap bulannya. Perhitungan persediaan 

yang baik juga menjadi hal penting bagi salah satu perusahaan dagang yang 

bergerak di bidang penjualan mesin di Lampung yaitu UD Mitraindo Tehnik. UD 

Mitraindo Tehnik merupakan perusahaan dagang yang bergerak di bidang 

penjualan mesin yang berdiri sejak 14 Maret 2016.  

UD Mitraindo Tehnik diawal berdirinya menggunakan aplikasi microsoft 

excel sebagai wadah untuk menginputkan data-data mereka. Belum adanya data 

atau catatan mengenai informasi persediaan barang yang dibutuhkan sehingga 



admin harus mengkonfirmasi ketersediaan stock terlebih dahulu ke gudang untuk 

mengetahui jumlah atau stock barang yang dicari pada saat pelanggan meminta 

barang pesanan. Perhitungan persediaan yang hanya dilakukan dalam  periode 

tertentu (6 bulan), serta hanya melihat dan menghitung barang dari tingkat 

penjualan barang yang  laku terjual. 

Selain itu, selama ini perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) tidak 

menggunakan prinsip akuntansi atau berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK) yang berlaku. Hal ini menyebabkan ketidak sesuaian dalam hal penentuan 

HPP menurut SAK. Padahal dalam metode FIFO diberikan cara perhitungan 

Harga Pokok Penjualan (HPP) berdasarkan penjualan dan persediaan. Harga 

Pokok Penjualan dapat merugikan perusahaan jika tidak dihitung sesuai dengan 

prinsip akuntansi dikarenakan HPP akan berpengaruh ke hasil laba kotor. 

Dengan sistem yang sedang digunakan tersebut maka belum adanya informasi 

yang akurat mengenai persediaan barang yang sewaktu-waktu dibutuhkan dan 

belum adanya informasi mengenai jumlah persediaan yang teratur dan update. 

Kegiatan tersebut mengakibatkan kurang efektifnya pelayan dan membutuhkan 

banyak waktu dalam proses penjualan dan kurang akuratnya informasi jumlah 

persediaan barang yang ada. 

Sehubungan dengan masalah tersebut, maka UD Mitraindo Tehnik 

membutuhkan sebuah sistem yang dapat mempermudah admin dan owner untuk 

mengelola data persediaan barang dan penjualan sehingga dapat menghasilkan 

data yang akurat dalam jangka waktu yang relatif lebih cepat. Dan pula, setelah 

menggunakan perhitungan HPP menurut SAK yang berlaku menggunakan metode 

FIFO, perusahaan diharapkan akan dengan mudah menentukan harga jual 



produknya & dapat mengestimasi laba kotor yang akan diperoleh. Oleh karena itu 

penulis membuat Laporan Akhir Studi dengan judul “SISTEM INFORMASI 

PERHITUNGAN HARGA POKOK PENJUALAN (HPP) PADA UD 

MITRAINDO TEHNIK”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan masalah tersebut di atas, maka penulis mengidentifikasikan 

beberapa masalah, yaitu : 

1. Akurasi Laporan Persediaan dan Penjualan yang tidak terjamin 

dikarenakan sistem yang tidak mampu menghasilkan data yang tertata 

dengan baik. 

2. Perusahaan tidak memiliki Laporan Persediaan dan Penjualan yang valid. 

3. Pengambilan keputusan untuk harga produk belum dilakukan sesuai dgn 

SAK 

 

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dirumuskanlah masalah yaitu  

: bagaimana merancang dan membangun sistem perhitungan Harga Pokok 

Penjualan (HPP) pada UD Mitraindo Tehnik? 

 

1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulis membatasi masalah 

yang akan dibahas dalam menentukan Harga Pokok Penjualan (HPP) sebagai 

berikut : 



 

1. Perhitungan persediaan dengan menggunakan metode FIFO. 

2. Perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) dengan komponennya yaitu 

persediaan awal, persediaan akhir dan penjualan. 

3. Program akan digunakan oleh Admin Akuntansi dan Pimpinan pada UD 

Mitraindo Tehnik. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah : mempermudah Pemilik 

perusahaan dalam menentukan harga pokok penjualan  

  

1.6  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis : 

Untuk mengimplementasikan teori yang diperoleh dalam pembuatan 

sistem Harga Pokok Penjualan (HPP) pada UD Mitraindo Tehnik. 

2. Bagi Perusahaan : 

Sebagai sarana untuk membantu Pimpinan dan Admin Akuntansi agar 

mendapatkan hasil berupa Laporan Persediaan dan Penjualan yang akurat 

sehingga dapat digunakan sebagai tolak ukur penentuan harga jual 

produknya. 

 

1.7 Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian 

adalah sebagai berikut : 



1. Wawancara (Interview) 

Metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung 

antara penulis kepada pemimpin maupun Admin Akuntansi 

mengenai masalah yang berhubungan dengan judul penulis.  

2. Pengamatan (Observation) 

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati langsung sistem 

yang sedang berjalan pada UD Mitraindo Tehnik. 

3. Tinjauan Pustaka (Study Literature) 

Metode ini diterapkan dengan cara mengumpulkan dan mengutip 

beberapa sumber pustaka sebagai referensi dalam penyusunan 

Tugas Akhir. 

4. Dokumentasi (Documentation) 

Metode ini diterapkan dengan cara melakukan pengumpulan data / 

berkas yang dibutuhkan oleh penulis dari UD Mitraindo Tehnik. 

 

1.8  Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab I diuraikan pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang, 

Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, 

Batasan Masalah, Metode Pengumpulan Data, Sistematika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada Bab II merupakan Landasan Teori yang berisi tentang pengertian 



teori dasar yang mendukung pembahasan materi penganggaran 

perusahaan. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab III merupakan gambaran umum perusahaan yang berisi tentang 

sejarah UD Mitraindo Tehnik, Struktur Organisasi, Uraian kerja, Visi 

dan Misi perusahaan. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab IV merupakan materi pembahasan yang berisi tentang pembahasan 

secara focus sesuai dengan objek yang diteliti, sehingga mengetahui akar 

permasalahan yang terjadi, dimana nantinya dirancang program komputer 

untuk menyelesaikan permasalahan dalam Tugas Akhir. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada Bab V merupakan kesimpulan dan saran yang berisi tentang hasil 

pembahasan dan saran dari penulisan. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka berisikan daftar referensi yang menjadi acuan bagi penulis 

dalam penulisan Tugas Akhir. 

LAMPIRAN 

Lampiran berisikan data-data pendukung dalam Tugas Akhir. 

 


