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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Persediaan merupakan kekayaan perusahaan yang memiliki peran penting 

dalam suatu operasi bisnis, sehingga perusahaan perlu melakukan manjemen 

proaktif. Perusahaan harus mampu mengantisipasi tantangan yang akan terjadi 

dalam manajemen persediaan untuk mencapai sasaran akhir, yaitu untuk 

menimalisasi total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk 

penanganan persediaan, adanya persediaan merupakan faktor yang memicu 

peningkatan biaya.  Penetapan jumlah persediaan yang terlalu banyak juga akan 

berakibat pemborosan dalam biaya simpan, tetapi apabila terlalu sedikit maka 

akan mengakibatkan hilangnya kesempatan perusahaan untuk mendapatkan 

keuntungan jika permintaan lebih besar dari pada permintaan yang diperkirakan. 

Pengendaliaan persediaan bahan baku sangatlah penting dalam sebuah industri 

untuk mengembangkan usahanya karena akan berpengaruh pada efisiensi biaya, 

kelancaran produksi dan keuntungan usaha itu sendiri. Adanya persediaan 

diharapkan dapat memperlancar jalannya proses produksi suatu perusahaan. 

Aktivitas persediaan barang perlu direncanakan dengan menggunakan 

metode yang tepat dalam melakukan pengendalian persediaan barang agar 

perusahaan terhindar dari pemborosan biaya dan perusahaan dapat beroperasi 

dengan lebih efisien untuk perkembangan yang akan datang. Salah satu metode 

yang dapat digunakan dalam melakukan pengendalian persediaan barang yaitu 

dengan menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ), yang digunakan 
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untuk menentukan tingkat pemesanan yang paling ekonomis. Dalam melakukan 

pengendalian melalui EOQ didasarkan pada jumlah kuantitas barang yag dapat 

diperoleh dengan biaya yang minimal atau disebut dengan pembelian yang 

optimal. Kuantitas order ulang yang harus sama dengan total carryng cost dan 

total ordering cost. EOQ juga dapat digunakan untuk menentukan tingkat 

pemesanan yang paling ekonomis. 

Apotek Palapa adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang 

penjualan obat, yang menjual berbagai macam bentuk obat seperti obat tablet, 

obat kapsul, obat kaplet, obat cair dan obat yang berbentuk salep dan lain-lain,   

Frekuensi transaksi penjualan pada Apotek palapa dapat mencapai 30-50 transaksi 

penjualan dalam satu hari. Sistem persediaan pada Apotek Palapa masih belum 

optimal karena pemesanan obat yang dilakukan dengan perkiraan. Lead time yang 

tidak pasti mengakibatkan kondisi persediaan yang kurang stabil. Asisten apoteker 

sering mengalami kesulitan dalam menentukan persediaan minimum suatu obat 

yang harus dipenuhi, kapan obat harus dipesan dan berapa jumlah pesanan 

optimalnya agar biaya persediaan dapat ditekan pada tingkat minimal. Persediaan 

obat di apotik harus mencukupi  kebutuhan konsumen  yang berubah setiap 

waktu. Persediaan yang tidak tepat dan tidak terkendali dapat menimbulkan 

masalah karena jika ketersediaan obat tersebut kurang maka tidak dapat 

memenuhi kebutuhan sehingga dapat mengurangi kepuasan konsumen. 

Hal ini menyebabkan munculnya berbagai macam kendala seperti 

kekurangan atau bahkan kelebihan dalam pembelian obat, hilangnya kartu stok 

obat dan keterlambatan dalam pencarian data stok obat karena harus mencari 
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banyaknya kartu stok yang menumpuk dan keterlambatan dalam pembuatan 

laporan persediaan obat yang akan diserahkan kepada pemilik Apotek. Masalah-

masalah tersebut dapat mempengaruhi hasil penjualan pada apotek. Jika 

persediaan tidak mencukupi apotek akan menanggung rugi karena kehilangan 

kesempatan untuk menjual. Sedangkan jika terjadinya kelebihan persediaan obat 

juga akan merugikan apotek karena obat-obatan akan rusak jika disimpan dalam 

waktu yang lama. 

Solusi dari permasalahan diatas supaya lebih mempermudah apoteker 

dalam melakukan pendataan persediaan obat, pembuatan laporan persediaan obat 

dan menentukan jumlah obat yang akan dibeli secara ekonomis, maka penulis 

memberikan usulan untuk menggunakan teknologi informasi yang diharapkan 

dapat membantu persediaan obat pada apotek Palapa. Sistem yang diterapkan 

adalah dengan menggunakan metode Economic Order Quantity. Metode ini 

diharapkan dapat membantu Apotek Palapa untuk mengetahui jumlah pesanan 

yang paling ekonomis. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Analisis dan Perancangan Sistem Informasi 

Akuntansi Persediaan dengan Metode Economic Order Quantity”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  Latar belakang masalah diatas peneliti merumuskan masalah 

yaitu : 

1. Bagaimana cara menganalisis persediaan obat menggunakan metode 

Economic Order Quantity pada Apotek Palapa? 

2. Bagaimana cara merancang Sistem Informasi pembelian obat dengan 

menggunakan metode Ecomic Order Quantity pada apotek palapa? 

1.3. Batasan Masalah 

Permasalahan yang di bahas oleh peneliti hanya sebatas perancangan 

sistem informasi akuntansi persediaan obat tablet dengan menggunakan metode 

perhitungan Economic Order Quantity, Reorder Point, Safety stock, dan TIC 

untuk melakukan pembelian obat dan pembuatan laporan persediaan obat pada 

Apotek Palapa. 

1.4.Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendapatkan hasil dari perhitungan EOQ atas persediaan obat 

pada apotek palapa. 

2. Untuk merancang sistem informasi persediaan obat menggunakan  

metode Economic Order Quantity pada apotek Palapa. 
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1.5. Manfaat  Penelitian 

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Hasil dari analisis persediaan obat mengggunakan metode Economic 

Order Quantity dapat membantu kinerja karyawan dalam menentukan 

persediaan obat secara terperinci dan sesuai dengan kebutuhan obat yang 

akan disediakan. 

2. Bagi pemilik, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam menetapkan keputusan untuk menentukan persediaan obat yang 

akan dipesan. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN, berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan penelitian, manfaat 

penulisan dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI, berisi tinjauan pustaka, pengertian analisis, 

pengertian perancangan, pengertian sistem, pengertian informasi, pengertian 

akuntansi, pengertian sistem akuntansi, pengertian persediaan, pengertian 

Economic Order Quantity (EOQ), metode pengembangan sistem, analisis pieces, 

bagan alir dokumen, diagram konteks, entity relationship diagram, aplikasi 

perangkat lunak, pengertian NetBeans IDE, MySQL, metode pengujian, Unit 

Testing. 
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BAB III METODE PENELITIAN, berisi tentang kerangka penelitian, bahan 

penelitian, metode pengumpulan data, analisis kebutuhan, kebutuhan fungsional, 

kebutuhan non fungsional. 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN, berisi analisis PIECES, analisis 

input, metode pengembangan sistem, analisis sistem berjalan, rancangan sistem. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN, berisi implementasi aplikasi Apotek 

Palapa, pengujian program. 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN, berisi simpulan dan saran yang dapat 

diberikan atas hasil penelitian ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


