
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)  merupakan pelaku bisnis 

yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang menyentuh kepentingan 

masyarakat.Di Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sering disingkat 

(UMKM), UMKM saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan 

kemiskinan. Dari statistik dan riset yang dilakukan, UMKM mewakili jumlah 

kelompok usaha terbesar.UMKM telah diatur secara hukum melalui Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian 

Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam 

masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis 

ekonomi. 

Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap 

pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup 

besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya 

mengurangi pengangguran Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 

 merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang 

menyentuh kepentingan masyarakat. Berdasarkan data BPS (2003), populasi 

usaha kecil dan menengah (UKM) jumlahnya mencapai 42,5 juta unit atau 99,9 

persen dari keseluruhan pelaku bisnis di tanah air. UKM memberikan kontribusi 

yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, yaitu sebesar 99,6 persen.  
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Semenrtara itu, kontribusi UKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 

sebesar 56,7 persen. Dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia, sektor UMKM 

memiliki peranan yang sangat stategis dan penting yang dapat ditinjau dari 

berbagai aspek. Pertama, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam 

setiap sektor ekonomi.  Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2002, 

jumlah UMKM tercatat 41,36 juta unit atau 99,9% dari total unit usaha. Kedua, 

potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada 

sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila 

dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Sektor UMKM 

menyerap 76,55 juta tenaga kerja atau 99,5% dari total angkatan kerja yang 

bekerja. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan 

yakni sebesar 55,3% dari total PDB. 

Semakin berkembangnya zaman, teknologi informasi saat ini memiliki 

peranan yang sangat penting di segala bidang. Terutama dalam pengelolaan data 

keuangan pada UMKM, teknologi informasi menjadi hal penting dalam 

pengelolaan data keuangan karena telah dipercaya dapat membantu bagian 

keuangan atau akuntansi dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat, dan 

mengefektifkan waktu dalam penyusunannya. Tentunya teknologi informasi yang 

digunakan untuk pengelolaan data keuangan tersebut bukan hanya dapat 

mempermudah pihak perusahaan dalam menghasilkan laporan keuangan akan 

tetapi juga harus sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berlaku.  

 Pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan saat ini  di Rezza Clothing 

merupakan toko yang bergerak dibidang pembuatan konveksi & sablon yang 
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berada pada jalan Panglima Polim No. 37 Bandar Lampung masih menggunakan 

cara manual yaitu dengan menggunakan buku untuk mencatat setiap terjadi 

transaksi keuangan atas penjualan dan kalkulator sebagai alat hitungnya. Proses 

manual tersebut akan sangat berisiko terhadap kesulitan dan  keamanan data 

karena tidak ada hak akses yang mengamankanya sehingga siapa saja dapat 

memanipulasi transaksi keuangan tersebut, keamanan data merupakan komponen 

yang sangat penting dalam sutau sistem, keamanan harus terintegrasi dengan 

sistem, memungkinkan untuk izin akses keamanan yang akan diterapkan pada 

tingkat yang berbeda dalam sistem. 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka Rezza Clothing memerlukan 

suatu sistem informasi akuntansi penjualan yang dapat melakukan pengolahan 

transaksi keuangan jasa berbasis teknologi dan informasi sehingga dapat 

menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pemilik dalam menunjang 

pengambilan keputusan dan dapat mengurangi risiko kecurangan atau penipuan. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada pada Rezza Clothing, maka peneliti 

mengangkat judul “Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan 

Tunai Produk Konveksi Pada Rezza Clothing Bandar Lampung”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang memadai, penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana analisis sistem penjualan tunai produk konveksi pada Rezza 

Clothing ? 
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2. Bagaimana merancang sistem informasi akuntanasi penjualan tunai produk 

konveksi pada Rezza Clothing? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penggunaan sistem informasi 

dengan desktop untuk operasionalnya yang menghasilkan data akuntansi dan 

laporan penjualan. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis sistem penjualan tunai produk konveksi pada Rezza Clothing 

Bandarlampung guna membangun sebuah system informasi akuntansi 

pada Rezza Clothing. 

2. Merancang sistem informasi Akuntansi yang dapat membantu aktivitas 

penjualan pada Rezza Clothing Bandarlampung. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan kemudahan pada pemilik dalam mengontrol penjualan yang 

dihasilkan, sehingga pemilik dapat melakukan pengendalian 

keuangannya.  

2. Memberikan kemudahan bagi pemilik perusahaan dalam melakukan 

pengolahan data transaksi dan melakukan pengawasan kinerja karyawan 

sehingga dapat mengatasi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. 
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1.6   Sistematika Penelitian 

        Sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari 6 bab yang saling 

berhubungan. Sistematika penulisan tersebut dijabarkan dalam uraian berikut ini:  

BAB І  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB ІІ  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan pembahasan penelitian terdahulu dan teori yang mendukung 

penelitian atau objek penelitian serta kerangka pemikiran. 

BAB ІІІ  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang  tahapan penelitian dan metode pengumpulan data. 

BAB ІV  ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisikan tentang analisis kebutuhan, rancangan Data Flow Diagram 

(DFD) , rancangan antarmuka pengguna dan konstruksi sistem. 

BAB V  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang penjelasan hasil penelitian, pembahasan penelitian, 

pengujian blackbox, lingkungan pengujian, penjadwalan penelitian. 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan tentang simpulan dan saran-saran penulis pada Perancangan 

Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai Produk Konveksi Pada Rezza 

Clothing Bandar Lampung  

Daftar Pustaka 

LAMPIRAN 


