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 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, 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.  

Usaha kecil menengah (UKM) merupakan salah satu pilar perekonomian 

nasional yang memiliki daya tahan yang kuat terhadap gejolak ekonomi 

makro. Hal ini terbukti ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada akhir 

1990-an. UKM juga mampu menyerap banyak tenaga kerja, khususnya 

tenaga kerja disektor informal. 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. 

Kegiatan penjualan terdiri dari transaksi barang atau jasa baik secara kredit 

atau jasa untuk mendapatkan sumber daya lainnya seperti kas atau piutang. 

Sistem informasi penjualan diartikan sebagai suatu pembuatan pernyataan 
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penjualan, kegiatan akan dijelaskan melalui prosedur-prosedur yang meliputi 

urutan kegiatan sejak diterimanya pesanan dari pembeli, pengecekan faktur 

dan mengadakan pencatatan atas penjualan yang berlaku (Niswonger, 1999). 

Dalam kegiatan 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 (Stice, 2009). 

Selain itu persediaan merupakan suatu aktiva yang akan dijual dalam 

kegiatan normal perusahaan atau aktiva yang dimasukan secara langsung atau 

tidak langsung kedalam barang yang akan diproduksi dan kemudian dijual 

(Stice dan Skousen, 2009). 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 data penyimpanan data maka tugas 

penyimpanan dan pembukuan data akan lebih cepat dan mudah untuk 

didapatkan saat dibutuhkan terutama pada saat laporan tiap bulannya. 

Toko Surya Shoes merupakan salah  satu UMKM yang bergerak di bidang 

penjualan  barang dagang yang berlokasi di Jalan Abu Bakar No.61 Pugung 

Raharjo, Lampung Timur. Barang yang dijual oleh Toko Surya Shoes adalah 

sepatu dan sandal khusus dewasa. 
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Kegiatan yang terjadi setiap hari pada Toko Surya Shoes adalah kegiatan 

transaksi penjualan dimana transaksi yang dilakukan saat ini masih 

menggunakan cara manual yaitu setiap terjadi transaksi masih dicatat 

kedalam  buku penjualan dan pembelian. Belum adanya data atau catatan 

mengenai informasi persediaan barang yang dibutuhkan sehingga pegawai 

harus mencari langsung ke gudang untuk melihat terlebih dahulu jumlah atau 

stock barang yang dicari pada saat pelanggan meminta barang pesanan. 

Dengan hal tersebut banyak konsumen yang ingin membeli sepatu yang 

diinginkan namun stok barang yang dibutuhkan sudah habis. 

Hal tersebut dikarenakan perhitungan persediaan yang hanya dilakukan dalam  

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

tingkat penjualan barang yang  laku terjual. Dengan sistem tersebut belum 

adanya informasi mengenai persediaan barang yang sewaktu-waktu 

dibutuhkan dan belum adanya informasi mengenai jumlah persediaan yang 

teratur dan update. Kegiatan manual tersebut mengakibatkan kurang 

efektifnya pelayan dan membutuhkan banyak waktu dalam proses penjualan 

dan kurang akuratnya informasi jumlah persediaan barang yang ada. 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka Toko Surya Shoes 

memerlukan sistem informasi akuntansi penjualan dan persediaan barang 

berbasis teknologi dan informasi dengan menerapkan metode LIFO (Last In 

First Out). Metode LIFO merupakan metode dimana barang-barang yang 

terakhir kali dibeli merupakan barang yang dijual pertama kali. Metode LIFO 

ini baik diterapkan kedalam penjualan dan perhitungan persediaan barang 



  4 

 

Toko Surya Shoes karena barang yang dijual tidak memiliki masa usam atau 

kadaluarsa sehingga tidak mengkhawatirkan masa pakai barang, serta dapat 

mengetahui jumlah stock persediaan barang dan menentukan nilai persediaan 

akhir persediaan serta perolehan laba kotor berdasarkan transaksi yang 

terjadi. Dengan sistem baru dan penerapan metode LIFO akan membantu 

dalam proses pelayanan kepada konsumen serta memudahkan pihak Toko 

dalam pengolahan data penjualan dan perhitungan persediaan secara otomatis 

yang dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat saat dibutuhkan. 

 Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian 

dengan judul: “Sistem informasi Akuntansi Penjualan dan Persediaan 

Barang Menggunakan Metode LIFO (Studi Kasus : Toko Surya Shoes)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut : 

1.  Bagaimana menganalisis sistem penjualan dan persediaan pada Toko 

Surya Shoes? 

2. Bagaimana merancang sistem yang dapat mengintegrasikan data 

penjualan dengan data persediaan barang? 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hanya membahas tentang transaksi secara tunai. 

2. Membuat jurnal serta buku besar berdasarkan transaksi – transaksi yang 

terjadi. 

3. Menggunakan metode LIFO dalam perhitungan persediaan barang. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk membangun sistem yang cepat dalam memberikan pelayanan 

transaksi penjualan. 

2. Untuk membangun sistem yang dapat mengintegrasikan data penjualan 

dengan jumlah persediaan barang. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberi kemudahan bagi pegawai toko Surya Shoes dalam proses 

pelayanan transaksi penjualan. 

2. Memberi kemudahan pada pegawai toko dalam mengolah data persediaan 

barang dan pemilik dalam melihat laporan penjualan dan laporan 

persediaan barang Toko Surya Shoes.  


