
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan kontribusi yang cukup 

berarti dalam meningkatkan kegiatan usaha khususnya dalam hal pengolahan data 

yang memberi dukungan dalam upaya meningkatkan kegiatan pelayanan. 

Pemanfaatan teknologi informasi dalam suatu aktivitas penjualan merupakan hal 

yang cukup penting. Oleh karena itu, sangat penting bagi suatu perusahaan untuk 

memgembangkan sistem yang dapat mempermudah dalam mengolah dan 

memproses suatu data untuk menghasilkan informasi yang tepat dan berguna. 

Kegiatan penjualan menjadikan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan 

yang dapat dipasarkan di berbagai tempat. Pada perusahaan yang sudah 

berkembang dan banyak melakukan transaksi penjualan, diperlukan suatu sistem 

penjualan yang mudah di operasikan untuk mengatur proses transaksi serta dapat 

memberikan dukungan data yang tepat dan akurat. 

PT Mandiri Multi Megah Bandar Lampung adalah sebuah perusahaan yang 

bergerak dalam bidang distribusi barang makanan dan minuman ringan, yaitu 

memasarkan hasil produksi dari beberapa supplier. Salah satu supplier yang telah 

bekerjasama dengan PT Mandiri Multi Megah adalah PT Dua Kelinci. Beberapa 

produk yang dipasarkan oleh PT Mandiri Multi Megah dari PT Dua Kelinci 

diantaranya berupa produk jenis kacang-kacangan yaitu kacang dua kelinci, jenis 

kacang bersalut yaitu sukro, jenis biji-bijian yaitu kacang koro kacang polong serta 

snack yaitu tic-tac, pilus dan lain-lain. Penjualan produk perharinya bisa mencapai 
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± Rp.300.000.000. Proses penjualannya sendiri dilakukan secara kredit dan juga 

tunai. Masalah yang terjadi adalah pada proses penjualan masih dilakukan dengan 

cara sales harus mendatangi toko satu per satu untuk menanyakan pesanan dan 

melakukan penagihan. Hal ini menyebabkan toko atau pelanggan sering kehabisan 

stok sebelum sales mendatangi toko kembali, karena jadwal kunjungan sales ke 

toko hanya dua minggu sekali dan satu minggu sekali untuk spesial toko. Kemudian 

belum adanya informasi jika terjadi kesamaan data, dan belum adanya sistem yang 

mengolah terkait pembuatan laporan penjualan dan penerimaan kas perperiode. 

Untuk mengatasi masalah-masalah diatas maka dibutuhkan software aplikasi 

yang dapat membantu memudahkan dalam proses pengelolaan penjualan dan 

penerimaan kas serta mempermudah komunikasi dengan pelanggan yaitu dengan 

menggunakan aplikasi berbasis WEB dan MySQL sebagai database. Sehingga 

dalam perhitungan,pembuatan laporan dan pemesanan lebih mudah dan cepat. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengajukan usulan proposal penelitian 

skripsi dengan judul “Sistem Informasi Akuntansi  Penjualan dan Penerimaan 

Kas Pada PT Mandiri Multi Megah Bandar Lampung”. 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam  

penelitian ini adalah  :   

1. Bagaimana merancang sistem informasi yang dapat mengatasi redudansi 

data pada PT Mandiri Multi Megah Bandar Lampung? 

2. Bagaimana mengelola sistem informasi akuntansi penjualan dan 

penerimaan kas pada PT Mandiri Multi Megah Garuntang Bandar 
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Lampung yang menghasilkan laporan penjualan dan penerimaan kas 

perperiode? 

3. Bagaimana merancang sistem menggunakan berbasis web yang dapat 

mempermudah komunikasi dan memberikan informasi terkait tentang 

produk ke pelanggan? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk merancang Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Dan 

Penerimaan Kas Pada PT Mandiri Multi Megah Bandar Lampung dalam 

mengatasi redudansi data.  

2. Untuk mengelola sebuah Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Dan 

Penerimaan Kas Pada PT Mandiri Multi Megah Bandar Lampung. 

3. Merancang ssitem baru yang dapat mempermudah komunikasi dengan 

pelanggan. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian skripsi ini adalah : 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan, sebagai media perkembangan ilmu pengetahuan 

melalui penelitian yang dijalankan dapat ditemukan sesuatu yang baru 

ataupun penyempurnaan pengetahuan yang sudah ada. 

2. Bagi Peneliti, untuk memperluas wawasan peneliti di bidang akuntansi 

mengenai proses penjualan dan penerimaan kas. 
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3. Bagi perusahaan, mempermudah karyawan pada bagian admin dalam 

mengelola penjualan dan penerimaan kas, serta 

4. Bagi pelanggan, mempermudah dalam melakukan pemesanan serta 

mengetahui mengenenai info – info terbaru. 

 

1.5.  Batasan Masalah 

 Penulisan skripsi ini disusun berdasarkan data yang diperoleh, maka penulis 

membatasi pada : 

1. Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Dan Penerimaan Kas Pada                 

PT Mandiri Multi Megah Bandar Lampung 

2. Hanya membahas hasil penjualan dan penerimaan kas khusus untuk 

supplier PT Dua Kelinci cabang lampung. 

 

I.6.      Metode Pengumpulan Data  

Penulis memperoleh data yang digunakan sebagai bahan penulisan laporan 

ini selama penelitian proposal skripsi menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Wawancara (Interview) 

Penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara secara 

langsung dengan bagian sales dan bagian keuangan yang bersangkutan 

mengenai data-data yang dibutuhkan dalam penulisan laporan ini, hasil 

wawancara disajikan dalam lampiran. 
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2. Pengamatan (Observation) 

Penulis melakukan pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan 

mencatat secara sistematika terhadap unsur-unsur yang diamati dalam 

kegiatan yang alur yang dilakukan untuk mendukung pengembangan 

sistem dalam penulisan laporan ini.  

3. Dokumentasi (Documentation) 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari 

dan membaca dokumen-dokumen serta buku-buku yang berhubungan 

dengan data yang diperlukan untuk mengambil sebuah kesimpulan untuk 

pengembangan selanjutnya, contoh dokumen yang diperoleh adalah 

contoh laporan terkait data barang dan berkas terkait penerimaan kas 

yang ada pada perusahaan. 

 

1.7. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Dan Penerimaan 

Kas pada PT Mandiri Multi Megah Bandar Lampung, sepengetahuan penulis belum 

pernah dilakukan. Sebagai pendukung pernyataan maka peneliti menguraikan hasil 

dari berbagai penelitian terkait berdasarkan jurnal penelitian penjualan dan 

penerimaan kas. 

 

DAFTAR PUSTAKA  

 

LAMPIRAN  

 


