
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 1.1

 Penjualan merupakan sebuah kegiatan mencari dan memberikan petunjuk bagi 

pembeli untuk dapat menyesuaikan kebutuhanya dengan produk yang ditawarkan serta 

mengadakan kesepakatan harga yang menguntungkan terhadap dua belah pihak, setiap 

perusahaan perlu memiliki informasi yang baik sangat diperlukan oleh manajemen 

perusahaan dalam pengambilan keputusan dan langkah kebijakan dalam menentukan 

kelangsungan perusahaan. Penjualan yang baik memiliki kriteria baik produk yang 

ditawarkan dan harga yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dapat  memberikan kepuasan 

pelanggan. 

Mengingat besarnya peran penting  teknologi informasi khususnya dibidang 

penjualan terdapat salah satu kegiatan yaitu persediaan, persediaan yang tinggi akan 

meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan konsumenya, namun  

persediaan yang tinggi juga dapat menghambat kegiatan perusahaan, karena sebagian besar 

dana perusahaan ada di dalam persediaan, oleh karena itu kuantitas dan kualitas persediaan 

dapat mempengaruhi tingkat laba atau pendapatan yang diperoleh. 

 (Gray, 2014) mengungkapkan penerapan LCM menggunakan pendekatan konservatif 

dalam upaya untuk mengukur kehilangan nilai pada periode tersebut di mana itu terjadi ini 

membandingkan biaya persediaan yaitu nilai seperti yang tercatat pada buku keuangan tanpa 

memperhatikan metode LIFO dan FIFO yang digunakan dengan nilai pasar. Menurut (Watts, 

no date) mengungkapkan Historical Cost of net assets modified by the lower of cost or 



market rule (HCLCM) merupakan ukuran aset bersih yang akan dihasilkan oleh akuntansi 

biaya historis yang dikombinasikan dengan tingkat biaya atau peraturan pasar yang lebih 

rendah.  

 Sehingga metode Lower Cost or Market merupakan metode yang digunakan untuk 

merealisasikan adanya nilai pengganti dan mengakui adanya kerugian sehingga tidak 

melebih-lebihkan karena faktor seperti barang dengan model yang sudah tertinggal (out of 

date). 

Produk-produk yang ditawarkan tidak selalu akan habis terjual karena beberapa 

sebab, seperti produk rusak atau cacat hingga penurunan manfaat kegunaan, sehingga 

pemilik harus berfikir untuk menggunakan persediaan yang sesuai dengan kebutuhan 

penjualan di perusahaan yaitu dengan metode yang dilakukan pada aktiva tertentu yang harus 

dilaporkan  kedalam laporan keuangan pada nilai yang terendah antara biaya perolehan atau 

harga pasar atau dapat disebut Lower Cost or Market (LCM). 

Golygus Store Lampung merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan 

pakaian seperti kemeja, jaket, topi, asesoris dan lainya, sudah banyak produk pakaian yang 

dijualnya, dengan penjualan pakaian yang banyak tentunya jumlah barang yang diperoleh 

dari distributor pakaian cukup banyak, namun pada penjualan pakaian masih terdapat 

beberapa item pakaian yang belum terjual karena banyaknya produk dengan model baru 

mengakibatkan produk dengan model yang tertinggal tidak laku terjual, dengan demikian 

penjual harus menurunkan harga jual dari harga normal untuk dapat menghabiskan produk 

dengan model yang sudah tertinggal. Penentuan  harga jual pada barang yang sudah 

tertinggal masih dilakukan dengan cara manual yaitu dengan melakukan perkiraan harga, 

sehingga hasil perkiraan harga sering tidak sesuai dengan harga yang tentukan dari harga 



pokok, serta sulit untuk mengetahui item barang yang belum terjual dalam waktu beberapa 

bulan karena banyaknya jenis produk yang disediakan, hal inilah yang menjadi keterbatasan 

perusahaan dalam menentukan harga jual dan penyajian laporan dengan produk yang sudah 

tertinggal. 

Berdasarkan masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul “Sistem Informasi 

Akuntansi Penjualan Menggunakan Metode LCM (Studi kasus : Golygus Store 

Lampung)”. 

 Rumusan Masalah 1.2

Dari  latar belakang diatas penulis menemukan permasalahan utama yang dapat 

dirumuskan yaitu : 

1. Bagaimana perhitungan sistem informasi akuntansi penjualan menggunakan metode 

LCM  pada Golygus Store Lampung? 

2. Bagaimana merancang sistem informasi akuntansi penjualan menggunakan metode LCM 

pada Golygus Store Lampung ? 

 Tujuan Penelitian 1.3

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan sasaran, adapun 

tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui perhitungan sistem informasi akuntansi penjualan dengan metode 

LCM. 

2. Untuk menyajikan aplikasi akuntansi penjualan dengan metode LCM. 

 



 Batasan Penelitian 1.4

Penulis memberikan batasan masalah pada penelitian ini, agar pembahasan tidak terlalu 

meluas atau menyimpang, yaitu pada jenis barang dengan model yang sudah tertinggal lebih 

dari tiga bulan, pada penilaian persediaan individu dan cara yang digunakan untuk 

menyajikan informasi persediaan LCM dengan menggunakan metode langsung. 

 

 Manfaat Penelitian 1.5

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah : 

1. Untuk Perusahaan 

a. Memberikan kemudahan dalam menentukan nilai penjualan dengan metode LCM 

b. Mencegah  terjadinya penumpukan barang atas produk yang tidak laku terjual karena 

barang telah tertinggal mode. 

2. Untuk Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan dalam menganalisis 

dan pembuatan rancangan sistem penjualan menggunakan metode LCM pada Golygus Store 

Lampung. 


